Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1914
Stavba nové budovy školní
Dne 15. ledna 1914 přijela z nařízení c.k. zemské školní rady úřední komise k obhlédnutí
školy. Komise popsala důkladně stávající školní budovu, jakož i třídu najmutou. Jednání trvalo
skoro do sedmé hodiny večerní. Mezitím také odpůrci novostavby Ant. Havel a Jos. Jakubec ze
Lhoty, František Kupec ze Záhub a Jos. Jirků z Lična žádali, aby škola byla zase přeměněna na
jednotřídní a řídící učitel Jos. Fejfar byl přeložen na místo jiné.
Dne 24. ledna 1914 c.k. zemská školní rada zamítla žádost ve příčině zrušení druhé
definitivní třídy postupné zřízené roku 1911, z důvodu že počet žáků školy pohybuje se okolo 80 a
jen jedna síla učitelská podle zákona je vyučovati nemůže. C. k. zemská školní rada však zároveň
zrušila dosavadní úřední řízení o stavbě nové školy jako zmatečné pro neúplnost a uložila okresní
školní radě, aby všem zúčastněným vydala odůvodnění, jaké nedostatky byly shledány a mají-li tyto
nedostatky býti odstraněny stavbou nové školní budovy, či může-li se tak stát jinak, případně
pouhou přístavbou a úpravou staré školní budovy.
C. k. okresní školní rada dne 18. dubna 1914 dala místní školní radě věděti dopisem, kde
byly vytyčeny veškeré nedostatky školy zdejší velmi přesně a dáno místní školní radě opět na
uváženou výhodnost novostavby před přístavbou. Aby se o tom m.š.r. přesvědčila má dáti sobě
vyhotoviti náčrtek přístavby s příslušným rozpočtem.
Dne 25. dubna 1914 zasedala m.š.r. a většinou hlasů bylo usneseno: Potřebné náčrtky a
rozpočty na přístavbu se dají vypracovati p. staviteli Kynčlovi. Tímto se zase do popředí dostala
přístavba školní budovy. Proti tomu hlasovali jen: Jos. Vaníček, č.19, Boh. Dovol, starosta a Jos.
Fejfar, řídící učitel.
Členové m.š.r. Jan Petrtýl a Frant. Kupec dali zhotoviti příslušný náčrtek přístavby. Dle toho
náčrtku mělo se přistavět asi 20 m na stranu ku kovárně. Jelikož náčrtek nevyhovoval zákonným
předpisům, vrátila ho okresní školní rada.
Dne 17. května 1914 m.š.r. rozhodla dát vyhotovit nový náčrtek. Podle tohoto náčrtku by se
nové třídy postavili na nejzadnější části školní zahrady a budova stará by se upravila na byty.
Okresní školní rada na návrhy přístavby a zároveň stížnosti jednotlivých stran, vzhledem
k neustálým sporům, jimiž se stavba školy oddaluje a prodražuje, rozhodla svolat na pátek 12.
června 1914 úřední řízení, kde bude učiněn poslední pokus o rozumnou dohodu.
V pátek 12. června 1914 sešli se všichni zájemníci zároveň s okresním starostou J. Kotlářem
v budově školní, aby neblahá ona záležitost byla ukončena. Na pořad jednání vzat projekt, dle
kterého by se postavily obě třídy na nejzadnější části školní zahrady. Odpůrci tohoto projektu
(starosta Boh. Dovol, Josef Vaníček č.19 a řídící učitel Jos. Fejfar) přistoupili k tomuto návrhu pod
podmínkou, bude-li stavba tato lacinější. Následně okresní školní rada schválila tento záměr a
stanovila následující podmínky:
1. Záchody se musí od ostatní budovy odděliti horem krytými, ze strany však úplně otevřenými
předsíňkami beze všech stěn a oken.
2. Hlavní zdi učeben na všech stranách musí míti sílu 60 cm.
3. Pro školní zahrádku přikoupí se alespoň taková plocha, jaká se pro postavení projektované
novostavby z nynější zahrádky použije. Vydlážděná cesta k přístavbě zřídí se na přikoupené
parcele přímo ze silnice.
4. Před započetím stavby předloží se ku schválení definitivní plány a rozpočet. Vzhledem
k počtu zdejšího žactva a populaci školní obce svoluje se, aby délka každé učebny měřila jen
9.40 m, šířka pak jen 6.60 m, světlá výška jen 3.80 m. Pro chodbu stačí šířka 2.50 m.
K výstupu na půdu stačí důkladný žebřík. V záchodech stačí po dvou sedadlech, avšak
pissoir nutno řádně vycementovati a zříditi zděnou žumpu. Nynější budovu školní lze
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upraviti za byt pro řídícího učitele, jemuž náleží naturální byt, skládající se z kuchyně a
dvou pokojů a potřebných vedlejších místností o ploše celkem aspoň 80 m² a též pro učitele
1. třídy, jen po náležité adaptaci, kterou by se zvláště odstranila vlhkost ze zdí.
K předložení takto upravených náčrtů a rozpočtu byla povolena lhůta do 10. července 1914.
Byla svolána místní školní rada, kde se mělo projednat:
a) kterému staviteli dají se zhotoviti plány
b) uspořádati výdaje již vzniklé
Většina rozhodla dáti plány zhotoviti opětně p. staviteli J. Kynčlovi z Libáně. v jednání o bodu b)
nastala prudká debata, takže předseda byl nucen schůzi zastaviti a o jednání odpůrců dáti zprávu c.
k. okresní školní radě v Jičíně.

Atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este
Jeho c.k. Výsost nejjasnější pan arcivévoda František Ferdinand d´Este a paní vévodkyně
Hohenberg se stali obětí hrozného atentátu dne 28.června 1914 v Sarajevě.
Dne 28. června 1914 v 10 h. 35 min. žák osmé třídy gymnasia jménem Prinzip z Grahova
(Černá Hora) vypálil z browningové bambitky několik ran na arcivévodský automobil. Jeho Výsost
zasažen do obličeje, Její Výsost do života, oba svým zraněním podlehli.

Válka
Prohlášena částečná mobilisace dne 26. července 1914, ve zdejší obci v 11 hod. dopoledne
zvláštním poslem c.k. okresního hejtmanství. Boj započal po zničení mostu Srby, vedoucí
z Bělehradu do Zemuně. Když pak začalo Rusko mobilisovati, nařízena u nás 1. srpna 1914 o 4
hod. ranní mobilisace úplná.
4. srpna 1914 odbýván v Libáni na náměstí odvod koní k vojsku. Událostmi těmi bylo
obyvatelstvo zdejší velmi rozrušeno. Ze zdejší obce odešlo celkem 16 vojínů a dva ošetřovatelé
koní.

Úmrtí učitele Josefa Ulricha
Mezi branci nacházel se i učitel školy zdejší p. Jos. Ulrich. Ten na cestě do Jičína ku svému
pluku zastavil se v Sedlištích, rozloučit se se svojí sestrou, zde provdanou. Jsa dříve velmi
posledními událostmi rozrušen, musel zde ulehnouti a také zde 1. srpna 1914 po poledni zemřel
otravou z nervosy. Pohřeb konán dne 3. srpna 1914 v Zel. Lhotě za četné účasti kolegů (asi 40) a
občanstva.

Nový učitel Václav Fučík
Od 1. září 1914 byl ustanoven zatímním učitelem I. třídy pan Václav Fučík, narozen 18.
října 1892 ve Lhotě Bradlecké.

Přiznání práva domovského Josefu Vaníčkovi čp.14
Na základě žádosti městyse Podhradí bylo dne 8. března 1914 přiznáno právo domovské ve
zdejší obci Janu Vaníčkovi čp.14 jakož i jeho manželce a dítkám.

Oprava rybníků
U rybníků před čp.9 a před čp.14 jsou vymleté hráze, takže se voda vylévá. Dne 8. března
1914 usneseno obecním zastupitelstvem nenechávati rybníky tak plné, aby se jízda a chůze kolem
neztěžovala. Po letošním jarním setí, jakmile bude možno, zřídí se před školou mostek
z cementových rour, hráze se vyspraví kamenem a díry zavezou. Lomový kámen (sáhovinu) prodá
p. Jakubec a p. Jos. Vaníček čp.14 za 1.00 K za 1 m³. Dovoz se zadá veřejnou dražbou.
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Vymetání komínů
Barbora Marková, majitelka živnosti kominické v Libáni, sdělila, že bude počítati ročně (za
6x vymetání) domkářům 80 h, chalupníkům 1 K, půlláníkům a usedlostem 1.20 K. Zastupitelstvo se
usneslo, že se bude platit za rok jen takto: domkáři 60 h, chalupníci 80 h, půlláníci 1 K, což
představuje slušný přídavek proti předešlým platům.

Příspěvek sboru dobrovolných hasičů na čištění hadic a stříkačky
Sboru dobrovolných hasičů v Zelenské Lhotě byl schválen příspěvek na čištění stříkačky a
hadic ve výši 7 K. Příspěvek za pomoc a útratu při ohni v čís. 14 byl 10 K. Zároveň bylo sboru
připomenuto, aby stříkačka i hadice uvedeny byly skutečně do úplného pořádku.

Nemoc prvního radního Antonína Havla
Pan Antonín Havel, první radní, podal žádost omlouvaje se, že za příčinou nemoci není mu
možno schůze obecního zastupitelstva ve Lhotě Zelenské navštěvovati. Proto žádá, aby byl po čas
nemoci zastoupen k tomu zvoleným náhradníkem. Což bylo vzato na vědomí ve schůzi obecního
zastupitelstva dne 13. března 1914 za přítomnosti všech členů obecního výboru.

Volba prvního radní za zemřelého Antonína Havla
Za zemřelého p. Antonína Havla byl dne 19. dubna 1914 zvolen prvním radním p. Jan
Petrtýl, rolník ve Lhotě Zelenské. Do obecního zastupitelstva nastoupil náhradník František Balcar,
45 let, čp.22.

Dražba trávy na obecní louce
Dne 14. května 1914 byla prodána ve veřejné dražbě tráva na obecní louce.

Inventář hasičského sboru
Dne 18. dubna 1914 byl vybídnut místní hasičský sbor, aby do 14 dnů předložil obecnímu
úřadu úplný inventář hasičského nářadí, strojů, výzbroje i obleků. Členové sboru svými podpisy
potvrdí, že součástky výzbroje a obleků byly jim vydány, a že je neporušené uchovají, aby při
vystoupení ze sboru, anebo na vybídnutí je mohli odevzdati. Hadice nepotřebné prodají se ve
veřejné dražbě.

Dluh Františka Bartoně
František Bartoň byl vybídnut, aby cestné při pozvání stavební komise 1 K poselného
zaplatil Václavu Dufkovi pod následky vedení práva.

Pronájem pole po zemřelém Antonínu Najfusovi
Pronájem pole na obci po zemřelém Antonínu Najfusovi převezme p. Josef Jakubec, rolník
ze Lhoty Zelenské, za ujednanou cenu 3 K ročního platu.

Dražba přívozu kněze
Dne 10. května 1913 se konala veřejná dražba přívozu pana pátera ke mši svatý o pouti a
posvícení na dobu jednoho roku. Onen přívoz vydražil p. Josef Ulrich za 4 K 10 h.

Oprava obecní cesty
Bude se opravovat obecní cesta ze Lhoty do Sedlišť a to u pole p. Bartoně a Kelbicha u
Bukoviny. Lomový kámen (sáhovinu) přenechá p. Petrtýl. Platiti se bude za ruční práci denně 2 K,
slabšímu 1.60 K.
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Oprava obecního rohu
Pan Václav Kroupa účtuje obci za opravu obecního rohu 10,10 K. Protože ponocný p.
Táborský prohlásil, že si opravy sám platil, bude účet panu Kroupovi vrácen a bude požádán o
vysvětlení.

Podpora dostavby sanatoria na Pleši
Žádost pomocného zemského spolku pro nemocné plicními chorobami za podporu na
dostavbu sanatoria na Pleši byla zamítnuta s poukázáním, že bylo loňského roku zakoupeno větší
množství losů k témuž účelu.

Mostek na Skalce
Na obecním pozemku na Skalce byl postaven mostek. Pan František Bartoň svolil hraditi 1/3
nákladů na roury, zdarma mostek postavil a účtuje 0.60 K za dodanou hlínu.

Poměrné zastoupení v místní školní radě
Protože místní obec Záhuby patřící do školní obce Lhoty Zelenské má za 260 K daní 2
zástupce poplatnictva v místní školní radě s velkostatkem Milkovice za 1 460 K 3 zástupce, kdežto
obec Lhota Zelenská za 1 800 K pouze 2 zástupce, požádá zastupitelstvo obce Lhoty Zelenské c. k.
okresní školní radu v Jičíně, aby byli obci povoleni 3 zástupci, nebo vůbec nějaké poměrné
zastoupení provedeno bylo.

Pan Václav Adamec neplatí obci školné
Pan Václav Adamec, čís. 44, v Zelenské Lhotě posílá své dítky do školy v Libáni. Tím naše
obec je poškozována, protože p. Adamec odpírá platiti školné, na které musí obec každoročně
dopláceti. Usneseno ještě p. Adamce vybídnouti, aby zaplatil školné, jinak bude věc předložena
k rozhodnutí c. k. okresní školní radě.

Místní policie
Z nařízení c. k. okresního hejtmanství v Jičíně mají si obce opatřiti způsobilé síly
k vykonávání místní policie, která se musí ustanoviti. Dne 27. srpna 1914 bylo usneseno
k vykonávání místní policie použít zdejších střelců sestávajících se z pánů: Jana Vondráčka,
Bohumila Dovola, Josefa Dovola, Josefa Jakubce a Františka Mlejnka. Mimo to ustanoveni: Jan
Petrtýl, Josef Vaníček, Karel Filip, František Jihlavec, Josef Zemánek, Fr. Balcar a Fr. Linka.

Ponocenská služba
Dosavadní ponocný pan Táborský se vzdal služby. Dne 27. srpna 1914 bylo ohledně
ponocenské služby usneseno, ponocovati po číslech vždy po dvou. Každé číslo popisné musí vyslati
ponocného. Ponocovati se bude od 10 hod. večer do 4 hod. ráno, příslušný seznam vypracuje
starosta. Kdo by se zpěčoval, podléhá pokutě 2 K., kterážto se v případě opakování zvětší. Členové
opatřeni budou píšťalkou.

Ustanovení zdravotní komise
Nařízení c. k. okresního hejtmanství v Jičíně ze dne 24. srpna 1914 bezodkladné opatření
proti nakažlivým chorobám. Protože je podstatná obava, že za války budou do našich krajů
zavlečeny těžké a nebezpečné nakažlivé choroby. Za tou příčinou bylo uloženo všem starostům, aby
bezodkladně stanovili zdravotní komisi obecní. Ta ať hned zahájí činnost a věnuje pozornost
bezvadné jakosti pitné a užitkové vody, odstraňování odpadků, bytům hromadným a veřejným
místnostem. Za tou příčinou byli ustanoveni ku zdravotní komisi následující páni: Bohumil Dovol,
Jan Petrtýl, Josef Vaníček a František Balcar.
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Úprava obecní studny
Obecní studna se dá do pořádku vzorného, aby to vyhovovalo zdravotním poměrům. Pumpa
se dá taková, jak bude uznána od odborníka. Na starosti to bude mít představenstvo obce.

Příspěvek na cestu k odvodu
Na cestu do Jičína k odvodu bude legrutům vyplaceno z obecní pokladny po 2 korunách, a
který bude odvedený, dostane o 1 korunu více, totiž 3 koruny dohromady.

Nezaplacený školní plat
Nezaplacený školní plat ze žáků za minulý školní rok se bude vybírati 15. listopadu 1914 a
co se nedostane má obec doplatit do částky 37 K.

Dražba Ludvíka Vlčka
Dne 1. listopadu 1914 se měla na obecním úřadě konat snižovací dražba Ludvíka Vlčka.
Vyvolávací cena byla 80 K. na dobu jednoho roku, protože se nikdo na dražbu nedostavil, byla
zrušena. Nechá se veřejně vyhlásiti, kdo by si jej vzal za roční odměnu 100 korun.

Domovský list Václavu Brunclíkovi
Dne 27. září 1914 obecní zastupitelstvo odmítlo vydat domovský list Václavu Brunclíkovi,
sedláři. Dne 13. listopadu 1914 mu byl domovský list vydán z nařízení c. k. okres. hejt. v Jičíně.

Obilí k válečné potřebě
Z c. k. okresního hejtmanství v Jičíně byl zaslán rozvrh obilí ku válečné potřebě. Na návrh
Josefa Vaníčka bude sestavena čtyřčlenná komise a vypracuje rozvrh obilí. Do komise zvoleni:
Bohumil Dovol - starosta, Jan Petrtýl – I. radní, Josef Jakubec – II. radní a Josef Vaníček čís.19.

Podpora dětí po Josefu Najfusovi
Podpora na dítka po Josefu Najfusovi, který byl zavolán k vojsku, byla stanovena na 1.50 K
denně a bude se vypláceti Anně Dovolové, čís. 12, na výživu a ošacení. Ostatní se ponechá pro delší
čas v dispozici obce na další potřebu oněm dítkám.

Přenechání Ludvíka Vlčka
Dne 17. prosince 1914 byl sepsán protokol s pí. Kateřinou Ulrichovou, rolnicí ve Lhotě
Zelenské čís. 9. Jmenovaná si ponechala na vychování Ludvíka Vlčka za odměnu 10 koruna za
jeden měsíc, a to od 4. listopadu 1914 až do 4. listopadu 1915. Výše jmenovaná se zavazuje
Ludvíka Vlčka živiti, šatiti a do školy posílati.

Úmrtí
13.2. – Adamec, čp.44, narodil se mrtvý
29.3. – Doškář Josef, čp.49, dítě 3 měsíce
9.4. – Havel Antonín, čp.15, 42 r., ženatý, hostinský
26.4. – Poláček František, čp.44, 75 r., vdovec
3.5. – Žlůva Josef, čp.7, 30 r., ženatý
1.8. – Ulrich Josef, čp.9, 30 r., svob.,zemřel na záchvat nervosy, když šel do Jičína k odvodu
4.8. – Petrtýlová Františka, čp.32, 74 r., vdova
14.8. – Dovol František, čp.12, dítě
17.12. – Bartoňová Marie, čp.2, dítě 12 týdnů
Vaníček Josef, čp.19, svobodný, padl ve válce
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Narození
20.6. – Egrtová Marie, čp.30, dcera Františka a Marie Egrtových
září – Bartoňová Marie, čp.2, dcera Františka a Anny Bartoňových
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