Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1915
Odchod učitele Václava Fučíka
Od 25. ledna 1915 byl p. učitel Václav Fučík přeložen do Žitětína. Zdejší dvě třídy budou se
od té doby vyučovati polodenně.

Sčítání zásob v obci
C. k. okresní hejtmanství nařídilo ke dni 28. února 1915 sečíst zásoby ve zdejší obci. V obci
jest těchto zásob: 4.705 kg pšenice, 13.250 kg žita, 9.203 kg ječmene, 1.432 kg mouky pšeničné,
3.407 kg mouky žitné, 405 kg ječné mouky, 19 kg krupce a 79 kg krup. v obci jest živiti z těchto
zásob 276 osob počítaje i děti. Koní zůstalo 25. K prodeji nabídnuto z celé obce: 1.024 kg pšenice,
2.810 kg žita, 1.190 kg ječmene, 4.550 kg ovsa a 590 kg vikve.

Nastoupení p. učitele Jos. Pekárka
Od 1. března 1915 nastoupil do školy nový učitel p. Jos. Pekárek narozen 25. července 1891
v Bučevsi u Kopidlna. Do té doby vyučoval obě třídy polodenně řídící učitel Jos. Fejfar.

Sčítání dobytka
Dne 6. května 1915 byl dle sčítání stav dobytka ve zdejší obci tento:
mladý dobytek pod 1 rok – 71 kusů
býků nad 1 rok – 12 kusů
jalovic nad 1 rok – 43 kusů
krav – 101 kusů
volů – 13 kusů
vepřů pod 3 měsíce – 37 kusů
vepřů starších – 27 kusů
koz – 46 kusů

Zásoby mouky a obilí
Dne 25. května 1915 bylo nařízeno spočítat ve zdejší obci zásoby obilí a mouky, což
vykonáno a přihlášeno:
a) obilí: 1.444 kg pšenice, 5.709 kg žita, 259 kg ječmene a 1.041 kg ovsa
b) mouka: 615 kg pšeničná, 3.044 kg žitná, 269 kg ječná, 7 kg krupice a 52 kg krup
Osob v obci napočteno 269 a počet koní činil 26. Mimo to byla v zásobě vikev ve váze 542kg.

Povolání domobranců do války
V roce 1915 byli do války povoláni domobranci do 42 roku stáří. Z naší obce slouží: Frant.
Bartoň (raněn), Jos. Šmíd (raněn a propuštěn jako invalida), Frant. Šmíd, Frant. Jakubec, St.
Jakubec, Jos. Jakubec, Jos. Vondráček, Frant. Egrt, Jarosl. Čuban, Jos. Fejfar (syn řídícího uč.),
Václav, František a Josef Dufkovi, Jaroslav Kovář, Jos. Vaníček (Kocourků), Josef Havel, Jos.
Žďánský, Jos. Mlejnek, Frant. Kříž, F. Přibylý, Kar. Filip, Jos. Vaníček (nezvěstný), Jos. a Fr.
Jihlavec, Fr. Kupec, Václav Mlejnek, Frant. Mlejnek (zemřel v polní nemocnici), Jos. Dovol,
Václav Dovol (raněn na ruce), Jos. Dovol, Fr. Egrt (raněn), Jos. Najfus, Frant. Dovol (obuvník).

Ceny zboží
V době válečné vystupovaly ceny potravin a mnohý nesvědomitý obchodník byl i pro
zbytečné zdražování potrestán citelně. Prodávalo se 1 kg maso hovězí 4 K 40 h, vepřové 4K 60 h,
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máslo 4 K 50 h, vejce 12 až 14 hal., rýže 2 K, mouka pšeničná až 1 K, ceny vůbec při všem
zvýšeny. I ceny ostatních potřeb dosáhly značné výše, tak pár bot (pírek) stál 30 až 35 K.
Ke konci roku 1 kg maso vepřové 6 K 80 h, husa 9–10 K, sádlo vepřové 10 K, vysoké boty
až 80 K, zelí q 20–24 K, brambory 1q 12 K. Dobytek rovněž v ceně vysoké jest. Vepř stojí 200 K
(80 kg), kráva 1000-1600 K, tele až 200 K, slušnější kůň od 2000 K výše. Rolnictvu vede se dobře.

Opatrování Anny Šolcové
Dne 4. ledna 1915 byl na obecním úřadě sepsán protokol s Bohumilou Kupcovou, která si
ponechá Annu Šolcovou na dobu jednoho roku, a to od 11. ledna 1915 až do 11. ledna 1916
bezplatně. Paní Kupcová se zavazuje, že bude Annu Šolcovou ošetřovati, živit a do školy posílati,
což potvrdila svým podpisem.

Pivní dávka na rok 1915
V příčině pivní dávky usnesl se celý obecní výbor dne 3. ledna 1915, že se ponechá pivní
dávka pí. Havlové za obnos 200 korun, bude-li s tím pí. Havlová srozuměná, pak-li nebude to chtíti
za výše uvedenou cenu přijmouti, bude si obec vybírati pivní dávku sama. Za výběrčí jsou navrženi
Jan Vondráček a Bohumil Dovol na dobu 1 roku, od 1.ledna 1915 až do roku 1916.
Paní Františka Havlová požádala o slevu na pivní dávce a bylo jí sleveno 20 korun, takže za
pivní dávku pro rok 1915 zaplatí 180 korun za rok, platit se bude čtvrtletně.

Pohořelý B. Soukal z Bačalek
Bylo napsáno na Bačalka, aby pohořelý B. Soukal přešel po obci Lhotě Zelenské po
milodarech v příhodnou chvíli. Občané jsou ochotni pohořelého podporovati a to i naturáliemi.

Pronájem světnice od Kateřiny Ulrichové
Pronajímá se světnice od Kateřiny Ulrichové, rolnice čís. 9 ve Lhotě Zelenské, od 20. září
1914 na dobu potřeby. Platiti se bude čtvrtletně obnos 10 korun po vypršení lhůty. Obec dá místnost
vybíliti a vyčistiti.

Obecní účet za rok 1914
Součet vydání za rok 1914 činil 2.210,68 K, příjem činil 2.179,04 K, schodek byl 31,16 K.

Účet chudého ústavu
Vydání za rok 1914 bylo 784,07 K, příjem 789,04 K, přebytek činil 4,97 K.

Účet hřbitovní
Příjem hřbitovní za rok 1914 obnášel 6 K., které vloženy jsou ku kapitálu okresní
hospodářské záložně v Libáni. Celkový kapitál hřbitovní činí 124,41 K.

Nekrytá hnojiště a záchody u míst veřejných
Dne 7. března 1915 byl na zasedání obecního výboru přečten přípis od okresního výboru
z Jičína stran nekrytých hnojišť, záchodů u míst veřejných a tmavá a vlhká škola. Rozhodnuto stran
nekrytých hnojišť a záchodů u veřejných míst dá se veřejné prohlášení, aby závady byly odstraněny.
Co se týče školy v obci, pro nynější dobu jest ona vada neodstranitelná.

Volba obecního pokladníka
Pan Jan Vondráček, obecní pokladník, se vzdal po třech letech služby pokladníka. Dne 21.
března 1915 byl novým obecním pokladníkem zvolen František Balcar čís. 22.
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Sazenice pro obecní les
Na jaře roku 1915 se započne se sázením lesa v obecní pasece. Sazenice se objednají od
Josefa Mazánka ze Soudné u Jičína. Objedná se 3000 smrčků, 500 modřínů, 2000 olší a 500 bříz.

Zvýšení služného obecnímu poslu
Obecnímu poslu p. Václavu Dufkovi na jeho žádost bylo zvýšeno služné na 72 korun ročně.

Dražba Kateřiny Vlčkové
Dne 9. března 1915 konala se veřejná snižovací dražba Kateřiny Vlčkové, která se
přenechávala na opatrování na dobu 1 roku, a to od 9. března 1915 až do 9. března 1916.
Jmenovanou vydražil pan Václav Šmíd ze Lhoty Zelenské, ten jest povinen ji držeti v čistotě, živiti,
šatiti a posluhovati a vůbec se oni starati. Pak-li by se tak nestalo, dá se jmenovaná na účet
vydražitele vyčistiti. V případě kdyby se jmenovaná dostala do nějakého ústavu, bude smlouva
zrušena. Platit se bude měsíčně pozadu 30 korun vždy 9. v měsíci.

Dražba Marie Vlčkové
Dítko Marii Vlčkovou po zemřelém Josefu Vlčkovi si vydražil p. František Mlejnek, rolník
ze Lhoty Zelenské, který byl zastoupen otcem Františkem Mlejnkem, výměníkem, protože jest toho
času u vojenské služby.

Oprava cesty k Haltýři
Materiál na úpravu obecní cesty k Haltýři se vezme na Skalkách v obecním pískovníku,
trochu kamene a písku se dá nakopati a odvésti. Materiál odveze pan Josef Jakubec, budou potřeba
dva lidi, kteří budou chystat kamení a písek.

Nový obecní pokladník
Dne 21. března 1915 zvolen obecním pokladníkem pan František Balcar čís. 22. Zvolen byl
šesti hlasy, jeden lístek zůstal prázdný.

Přenechání Albíny a Františka Najfusových do opatrování
Paní Anna Vokráčková si vezme Albínu Najfusovou bezplatně. František Najfus byl
přenechán za denní odměnu 75 hal. pí. Marii Dufkové, která o něho žádala jako příbuzná. Dětem se
pořídí od obce šaty nejnutnější.

Vyživovací komise
Podle nařízení c. k. okresního hejtmanství v Jičíně byli dne 13. dubna 1915 do vyživovací
komise zvoleni: Jan Petrtýl, Josef Jakubec, Josef Vaníček, Jan Vondráček, Václav Dovol, František
Balcar a Bohumil Dovol – předseda.

Volby do školní rady
Dne 13. dubna 1915 byli do místní školní rady zvoleni: Jan Petrtýl 6 hlasy, Josef Vaníček 6
hlasy, František Balcar 6 hlasy, mimo toho obdržel Josef Dovol 2 hlasy. Za náhradníky zvoleni:
Vincenc Viták 6 hlasy a Václav Dovol 5 hlasy, mimo toho obdrželi za náhradníky Josef Dovol 2
hlasy, Václav Adamec 1 hlas. Za Záhuby zvoleni J. Vohnout a Fr. Kupec.

Oprava cest obecních
U Mlejnkových a u kapličky se udělá nový mostek z rour cementových. Roury se vezmou u
p. stavitele Františka Kynčla v Libáni. U kapličky se podveze kopec, hlína se vezme u rybníčku
před Klabanovou sušírnou na Příhoně. Platiti se bude 2 koruny denně.
www.zeleneckalhota.cz
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Upravení cesty za Klabanovou sušírnou
Dne 3. června 1915 jednáno na obecním úřadě o upravení cesty za Klabanovou sušírnou a
odstranění bláta co Josef Klaban do cesty navezl. Usneseno, že se nařídí Josefu Klabanovi, aby více
bláto vybrané z rybníku nevozil do cesty, poněvadž se tím činí cesta nesjízdnou. Nestane-li se tak
podle nařízení obecního úřadu, bude zákonitě pokračováno.

Válečná půjčka
Dne 22. června 1915 jednáno o válečné půjčce. Návrh obecního starosty byl, aby se na
válečnou půjčku dalo 400 korun. Tento návrh byl zamítnut a bylo odhlasováno, aby na válečnou
půjčku bylo dáno 200 korun, s tím souhlasil Jan Petrtýl, Josef Dovol, Václav Dovol a Jan
Vondráček, proti byl Josef Jakubec a František Balcar. Peníze si vydluží obec v hospodářské
záložně v Libáni s povolením okresního výboru v Libáni.

Jednání o Anně Mařanové
Dne 1. července 1915 jednáno na obecním úřadě o zdejší příslušnici Anně Mařanové, která
se zdržuje v Libáni a město Libáň žádá za odvezení ony příslušnice. Rozhodnuto zjistit v jakém
stavu se nalézá, a pak se bude podle vyšetření jednati. Bude-li doporučená do nemocnice, odveze
se, pakliže ne, dá se do svého bytu, který má knihovně zajištěný u Anny Dovolové ve Lhotě
Zelenské čís. 17.

Poškozování lip
Bylo veřejně prohlášeno, aby se lípy nepoškozovaly, větve neřezaly. Kdo chce, ať si lipový
květ natrhá bez poškození stromu. Kdo neuposlechne a bude přistižen, bude potrestán.

Prodej obecního sadu a otrub
Obecní sad se prodá ve veřejné dražbě dne 1. srpna 1915 proti hotovému zaplacení.
Provolávací cena bude 70 korun.
Otruby se také prodají ve veřejné dražbě. 1 kg bude za 30 haléřů, prodávati se bude 70 kg.

Odmítnutí domovského práva Josefu Mlejnkovi
Obecní úřad ve Skuřině žádal o přiznání domovského práva ve zdejší obci Josefu
Mlejnkovi. Dne 13. srpna 1915 rozhodnuto, že Josef Mlejnek, domkář ve Lhotě Zelenské, se
nepřijímá za zdejšího příslušníka z důvodu špatného chování v obci a pí. Marie Mlejnková jest
odsouzena na 7 dní tuhého vězení. Jest tudíž obava, že přijde o podporu státní, a tudíž by celou
rodinu musela obec podporovati.

Blahopřejný projev armádám spojeneckým
Pan starosta sdělil zprávu o dobytí města Varšavy. Obecní zastupitelstvo se usneslo projeviti
blahopřejný projev našim armádám spojeneckým.

Nepovolená stavba Václava Šmída
Václav Šmíd postavil stavbu na obecním pozemku bez povolení úředního a bez plánů. Dne
13. srpna 1915 mu obecní výbor udělil pokutu 20 korun a stavbu musí do 8 dnů dát zbourati, jestliže
se tak nestane, bude se pokračovati dle platných předpisů.

Sleva na pivní dávce
Na žádost paní Františky Havlové jí byla snížena pivní dávka o 50 korun, bude se tedy
platiti 150 korun na dobu jednoho roku.

www.zeleneckalhota.cz

© Krčmařík Marek, kronikář obce

Kronika obce Zelenecká Lhota
Poškození cesty paní Ulrichovou
Paní Anna Dovolová, čís. 17, ohlásila, že jest špatná cesta k Bukovině, že oráním pí.
Ulrichová poškodila cestu a cesta jest nesjízdná. Obecní zastupitelstvo nařídili, aby pí. Kateřina
Ulrichová dala cestu do 8 dnů do pořádku, z trativodu aby si vodu pustila na svůj pozemek, aby se
cesta nepodmáčela.

Úmrtí
10.2. – Sedláčková Marie, čp.49, 18 r.
8.3. – Hronková Anna, čp.38, vdova 96 r.
30.9. – Jančík Jan, čp.35, 76 r., ženatý
23.12. – Mlejnková Marie, čp.28, dítě 13 měsíců
31.12. – Egrtová Anna, čp.30, dítě 11 týdnů
Mlejnek František, čp.28, 32 r., ženatý, zemřel na tyfus na srbském bojišti
Žďánský František, čp.38, 21 r., padl na ruském bojišti v Haliči

Narození
19.1. – Pecková Růžena, čp.7, dcera Josefa a Růženy Peckových
19.3. – Jakubcová Barbora, čp.5, dcera Josefa a Anny Jakubcových
17.4. – Kovářová Růžena, čp.33, dcera Josefa a Marie Kovářových
27.5. – Kupec Josef, čp.41, syn Josefa a Bohumily Kupcových
12.10. – Egrtová Anna, čp.30, dcera Františka a Marie Egrtových
1.11. – Žďánský Ladislav, čp.40, syn Josefa a Kateřiny Žďánských
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