Rok 2016
Samospráva a státní správa
Zasedání obecního zastupitelstva
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 27. ledna 2016 bylo projednáno:
Zamítnuta žádost o prodej obecních pozemk v KÚ Záhuby par. . 551/5 a 551/3.
Schváleno zam ení obecních pozemk dle zápisu v katastru nemovitostí
Projednány záležitosti pozemku par. . 54 v KÚ Zelenecká Lhota. Jedná se pozemek pod
kaplí Nejsv jší Trojice. Pozemek je ve vlastnictví farnosti Libá , kaple je ve vlastnictví
obce. Dojde k oslovení farnosti s žádostí o p evod pozemku do vlastnictví obce.
Projednán návrh na opravu zvoni ky a pam tního kamene v Záhubech. Bylo rozhodnuto o
zajišt ní finan ních nabídek na jejich opravu, pak bude žádost znovu projednána.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 24. února 2016 bylo projednáno:
Schváleny sm rnice: . 1/2016, . 2/2016, . 3/2016 a . 4/2016.
Projednán návrh rozpo tu na rok 2016.
Schválen p ísp vek na innost pro eský svaz v ela ve výši 1 000,- K .
Schválena smlouva se spole ností DAS na pojišt ní právní ochrany.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 23. b ezna 2016 bylo projednáno:
Schválen rozpo et na rok 2016 jako vyrovnaný, s rozpo tovými p íjmy ve výši 2.218.000
, rozpo tovými výdaji ve výši 2.218.000 K .
Schválen pronájem pozemku par. . 573 v KÚ Záhuby p. Karlu Polovi.
Projednána vým na autobusové zastávky v Milkovicích.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 27. dubna 2016 bylo projednáno:
Projednána žádost p. Vokrá ka o vypoušt ní odpadních vod, jmenovaný vyzván k dopln ní
doklad .
Schválen pronájem pozemk v KÚ Zelenecká Lhota, par. . 1254/14 o vým e 520 m², par.
. 160/4 o vým e 657 m² a p . 160/5 o vým e 788 m² panu Zde ku Klabanovi.
Projednána kulturní akce „Sv cení záhubské zvoni ky“ a stanoven termín 18. 6. 2016.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 8. ervna 2016 bylo projednáno:
Projednána žádost eského rybá ského svazu, MO Libá o odkup ásti pozemku par. .
520/1 v KÚ Zelenecká Lhota. Jedná se o pozemek, kde stojí jejich rybá ská chata u
ehrady. Vym ený geometrický plán neodpovídá p vodn stanovenému pozemku, rybá i
budou vyzváni k oprav geometrického plánu.
Projednána žádost p. Vokrá ka o vypoušt ní odpadních vod a odsouhlaseno umíst ní
vsakovacího potrubí od isti ky odpadních vod na pozemku par. . 1239/1 v KÚ Zelenecká
Lhota za podmínky, že majitel sousedního pozemku par. . 274/3 v KÚ Zelenecká Lhota
bude souhlasit s umíst ním tohoto potrubí v bezprost ední blízkosti jeho pozemku.
Schváleno celoro ní hospoda ení obce a záv re ný ú et obce za rok 2015 v etn zprávy
auditora o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2015.
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Schválena ú etní záv rku za rok 2015
Projednány nabídky na vým nu oken v obecní nemovitosti p. 13 v KÚ Záhuby a jako
nejlepší vyhodnocena nabídka Sv t oken.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 13. ervence 2016 bylo projednáno:
Projednány neuhrazené poplatky za odpady a hroby. Ob an m, kte í poplatky za odpady
zatím nezaplatili, bude zaslána složenka
Projednána žádost p. Martina Valenty o prodej ásti pozemku par. . 1220/1 v KÚ Zelenecká
Lhota. Bude vyv šen zám r prodat pozemek.
Schválena žádost o p ísp vek na innost Loutkovému divadlu Martínek Libá , z.s. ve výši
3 000,- K .
Projednány p ipomínky paní Ž ánské na vysázení živého plotu na sportovním zázemí. Na
její podn t zastupitelstvo znovu projednalo koncepci úpravy sportovního zázemí v obci
Zelenecká Lhota a dosp lo k díl ím úpravám, které zadá k zapracování do p vodní
koncepce. Tyto návrhy jsou k nahlédnutí v ú edních hodinách na obecním ú ad .
Odpov dná osoba O.Vyziblo. Po zapracování zm n bude koncepce znovu projednána na
zastupitelstvu.
Schváleno zavedení p ípojky elektrické energie do prostoru p ed obecní ú ad.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 24. srpna 2016 bylo projednáno:
Schválena žádost p. Martina Valenty o prodej ásti pozemku par. . 1220/147 o vým e 3 m²
v KÚ Zelenecká Lhota za cenu 50,- K /m².
Schválena žádost RS MO Libá o prodej ásti pozemku par. . 520/89 o vým e 205 m²
v KÚ Zelenecká Lhota za cenu 50,- K /m².
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 2. listopadu 2016 bylo projednáno:
Projednána žádost manžel Bobkových o odprodání ásti pozemku par. . 461/2 a o
povolení pokácení dvou dub . Zastupitelstvo rozhodlo o provedení místního šet ení.
Schválen návrh rozpo tového opat ení . 1/2016.
Schválena žádost o finan ní p ísp vek na podporu vzd lávání žák v Mate ské škole
Markvartice ve výši 4.000 K .
Schválena obecn závazná vyhláška obce Zelenecká Lhota . 1/2016 o no ním klidu.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 13. prosince 2016 bylo projednáno:
Zastupitelstvo obce seznámilo ob any s možností erpat dotace na domovní istírny
odpadních vod.
Vybrána spole nost REC.ing. spol. s r.o., I 474 53 761 na zpracování dokumentace a
žádosti na podání žádosti o dotace na domovní istírny odpadních vod.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 27. prosince 2016 bylo projednáno:
Schváleno rozpo tové opat ení . 2/2016.
Vzat na v domí plán inventur a složení inventariza ní komise: Marek Kr ma ík – p edseda,
lenové Jan Rozsypal, Old ich Vyziblo.
Rozhodnuto, že obec zatím nebude schvalovat ádný rozpo et a bude v roce 2017 hospoda it
dle rozpo tového provizoria.
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Ve ejná sch ze zastupitelstva obce
V úterý 13. prosince 2016 se konala ve ejná sch ze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota
v sále hospody U Havl . Sch ze se zú astnilo 25 ob an a zastupitel , dále byl p ítomen zástupce
firmy REC.ing p. ing Zítka. Na sch zi zastupitelé a p. Zítka podali ob an m informace ohledn
dota ní výzvy Ministerstva životního prost edí na podporu po ízení domovních istíren odpadních
vod. Ob ané m li k této problematice etné dotazy, které byly na míst zodpov zeny.

Poplatky z popelnic a ze ps
V sobotu 16. dubna 2016 se na obecním ú ad vybíraly poplatky z popelnic a ze ps .
V Zelenecké Lhot za popelnici platil dosp lý 400 K , d ti do 15 let 100 K , pro trvalé obyvatele
Záhub bylo 10 pytl za 400,- K a chalupá i platili za 7 pytl 400,- K . Za psa se platilo 50,- K a
za každého dalšího 150,- K .

Volby do zastupitelstev kraj
Volby do zastupitelstev kraj se konaly ve dnech 7. – 8. 10. 2016.
Výsledky voleb:
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Volby do Senátu Parlamentu R
První kolo voleb do Senátu Parlamentu R se konalo konané dne 7. – 8.10.2016 a o týden
pozd ji se konalo druhé kolo voleb. Volby provázela velmi slabá ú ast, ve druhém kole byla
volební ú ast historicky nejmenší.
Výsledky voleb v Zelenecké Lhot :
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Výsledky voleb ve volebním obvodu Ji ín:

Výstavba a úpravy v obci, domy v obci
Odstran ní houpa ky se skluzavkou u prodejny
Na konci kv tna 2016 byla odstran na z prostranství p ed prodejnou houpa ka se
skluzavkou kv li špatnému technickému stavu.

Oprava záhubské zvoni ky a základního kamene
V roce 2016 byla zvoni ka na záhubské cvi išti již velmi zchátralá, proto
obecní ú ad v Zelenecké Lhot nechal vybudovat novou d ev nou zvoni ku
s m nou st íškou na stejném míst . Nová zvoni ka byla slavnostn vysv cena
libá ským d kanem Augustýnem Števicou p i slavnosti 370. let založení obce záhuby
dne 18. ervna 2016. Zárove byl opraven základní kámen kulturního domu, který
byl odhalen p i velké slavnosti u p íležitosti 300. výro í založení obce Záhuby v roce
1946. Základní kámen kulturního domu stojí nedaleko autobusové zastávky.
K realizaci plánované stavby kulturního domu nikdy nedošlo.
První zmínka o záhubské d ev né zvoni ce je z roku 1806, ta stávala na
ižovatce cest z K ižánku do Libán a od Záhub k Zelenecké Lhot .
V roce 1839 byla zvoni ka p emíst na k usedlosti .p. 5 a její majitelé se stali
obecními zvoníky.
V roce 1895 byla postavena nová dubová zvoni ka a v ži ka byla
oplechována, nebo p vodní byla již zchátralá.
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V roce 1933 se obecní zastupitelstvo rozhodlo po ídit nový zvon a novou
zvoni ku na hasi ském cvi išti. P vodní zvon byl darován do márnice na novém
bitov v lese. Oba zvony byly však v roce 1942 zrekvírovány pro vále né ú ely.
V roce 1948 se ob ané záhubští ob ané složili na novou zvonici a zvon, který
byl ulit 22. ledna 1949 v Lomnici nad Popelkou. Na zvonu je nápis: Sob a
budoucím generacím v novali ob ané Záhubští LP 1948. Nový zvon byl na zvonici
zav šen dne 19. b ezna 1949 a je tam do dnes.
Historické informace erpány z pam tních zápis Josefa Kupce.

Životní prost edí, doprava a spoje
Úklid okolo silnice
V ned li 24. dubna 2016 se sbíral odpad okolo silnice od Cikánu na Záhuby. Zú astnilo se 9
brigádník .

Kontejner na odpad
Dvakrát v roce byl na návsi o víkendu byl na náves p istaven kontejner na objemný odpad.
istaven byl ve dnech 22. – 24. dubna a 28. – 30. íjna 2016. Kontejner byl vždy b hem krátké
doby zcela zapln n.

Nebezpe ný odpad
Sb r nebezpe ných složek komunálního odpadu se konal 30. dubna a 24. zá í 2016 od 10:05
do 10:10 hod. u autobusové zastávky v Záhubech a od 10:20 do 10:30 hod. na návsi p ed prodejnou
v Zelenecké Lhot .

Úhyn ryb v rybníku na návsi
Ve st edu 28.8. 2016 za aly v rybníku na návsi u bytovky lekat ryby. Úhyn ryb byl
zp soben nedostatkem kyslíku ve vod , který zp sobilo velmi teplé po así bez dešt a rozvoj sinic
ve vod . Leklé ryby byly posbírány a ryby lapající dech u hladiny byly pochytány podb rákem a
emíst ny. Voda byla provzduš ována proudem vody z hasi ské st íka ky. Provzduš ování vody
muselo být opakováno ješt po n kolik dalších dní.

Dotace na domovní istírny odpadních vod
Ministerstvo životního prost edí v íjnu 2016 vyhlásilo s platností od 1.11. 2016 Výzvu . 11
na podporu domovních istíren odpadních vod v oblastech, kde není z technického i
ekonomického hlediska výhledová možnost p ipojení nemovitostí ke stokové síti zakon ené OV.
Podpora na istírnu a související náklady je 80% náklad , max. 100.000 K u istírny pro 1 – 5 EO
(EO – ekvivalentní obyvatel), 170.000 pro 6 – 15 EO. Podmínkou dotace bylo zapojení alespo
30% EO.
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo zkusit se o dotaci ucházet.
Pomocí leták byli osloveni ob ané, aby se zjistil jejich zájem o zapojení se do dotace.
Zájem projevilo 29 dom , ve kterých žije 90 obyvatel.
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Byly hledány firmy, které by byly schopné pomoci se složitou administrací žádosti o dotaci.
Na základ výb rového ízení byla konce listopadu vybrána firma REC.ing z Nového M sta nad
Metují.
V úterý 13. prosince 2016 se konala ve ejná sch ze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota
v sále hospody U Havl , kde byly ob an m podány informace ohledn dotace na istírny. Pan Zítka
z firmy REC.ing dostal seznam zájemc , které bude postupn kontaktovat a za átkem ledna 2017
za ne o víkendech jednotlivé zájemce obcházet, aby mohl za ít pracovat na projektové
dokumentaci.

Ve ejný život v obci
Masopust
5. pokus o obnovení tradice s názvem Masopust se konal v sobotu 13. února 2016. Sraz
maškar byl v 10 hodin u zastávky v Záhubech. Pr vod maškar obešel nejprve záhubská stavení a
pak se pokra ovalo na Lhot , na harmoniku hrál Honza Jiterský, doprovázel ho Petr K s. Muzikanti
zahráli písni ku k tanci s hospodá i, za což byly maškary odm ny ob erstvením. Masopust byl
zakon en posezením u hospody.

Hasi ský ples
V sobotu 20. února 2016 se konala v sále U Havl hasi ský ples, hrála Sebranka, vstupné 70
. Sál byl zcela zapln n, platících návšt vník bylo okolo 90. Lístek do tomboly stál 20 K , hlavní
cenou v tombole byl 20 minutový vyhlídkový let letadlem pro 5 osob, vyhráli ho Zemánkovi.
Dalšími cenami bylo vykrmené prase, sele divo áka, rychlovarná konvice a další drobné ceny.
Celkem bylo v tombole 90 cen.

Velikonoce
Od Zeleného tvrtku do Bílé soboty chodily d ti po vsi klapat. V pátek a v sobotu bylo
ošklivo, asto pršelo. V ned li a v pond lí se vyjasnilo, bylo 14°C a svítilo sluní ko.

Pálení arod jnic
V ned li 24. dubna 2016 jsme v obecním lese v Hrubém háji d lali smrkové d íví na vatru
pro pálení arod jnic. D íví k silnici stahoval ty kolkou Pavel Suk, kde jsme ho naložili na káru za
traktorem Františka Egrta. Z nad laného d íví jsme na h išti postavili asi 2 metrovou vatru.
Zú astnili se: David Klaban, Adam Mad ra, Honza Rozsypal, Pavel Suk, František Egrt a Marek
Kr ma ík. Po postavení vatry jsme si u hospody ogrilovali klobásy spole
se sb ra i odpadu
okolo silnice.
V sobotu 30. dubna 2016 jsme se sešli na h išti v 16 hodin, abychom p ichystali lavi ky,
stoly a ob erstvení. V podve er si d ti zasout žily v pár sout žích a opékaly se bu ty, k ob erstvení
byly limonády a dva sudy 12°piva, které se prodávalo za 10 K . Vatra byla zapálena, když za alo
slunce zapadat.

Pou ová zábava
Pou ová zábava se konala v sobotu 21. kv tna 2016 v sále U Havl . Hráli Zd k + Komár,
vstupné 60 K . Návšt va zábavy byla na pou ovou zábavu, na kterou v tšinou chodí málo lidí,
slušná, platících bylo 54.
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Záhubské zvon ní
V sobotu 18. ervna 2016 se konala slavnost Záhubské zvon ní u p íležitosti 370. výro í
založení obce Záhuby.
Akci p edcházely dopolední p ípravy, kdy jsem posekal trávu na záhubském cvi išti.
Postavili jsme stany, narovnali stoly s lavi kami a p ichystali jsme ob erstvení. Pan Mádle vyrobil a
umístil informa ní cedule k zvoni ce a pomníku padlých v 1. sv tové válce, vedle zvoni ky pov sil
národní vlajku.
Odpolední slavnost zahájila starostka Eva Havlová p ivítáním p ítomných a p etla
historické informace o založení obce Záhuby a o záhubské zvoni ce. Na záv r své
i paní
starostka pod kovala a p edala dárkový koš p. Janouškovi, místnímu rodákovi, dnes chalupá i, který
se i p es sv j pokro ilejší v k p íkladn stará o vzhled obce, pomáhá hlavn se sekáním trávy. Paní
starostka vyjád ila p ání, kéž by se n kdo z místních k p. Janouškovi p idal a pomohl s údržbou
rozsáhlých obecních pozemk v Záhubech.
Následn libá ský d kan Augustýn Števica provedl ob ad sv cení nov zbudované
zvoni ka, p i které pojmenoval starý zvon z roku 1949 jménem papeže Jana Pavla II.
Pro d ti byly p ipraveny sout že. Lidí p išlo ze Záhub i ze Lhoty velké množství a všem
ítomným zahráli k dobré nálad na harmoniku a na basu Kanto i (Jan Jiterský a Petr K s).
K ob erstvení bylo to ené pivo, to ená limonáda, kolá e, koblihy a na ohni si každý mohl
opéct párky a klobásy. Veškeré ob erstvení bylo zadarmo, hradila ho obec Zelenecká Lhota, jen za
pivo se platilo 10 K .
Celá slavnost se vyda ila, po así nám p álo, jen jednou chvíli zapršelo, takže se nám hodily
nov po ízené stany.
Úklid prob hl v ned li odpoledne, když jsme složili stany a odvezli lavi ky.

Letní kino u hospody
Po dvakrát v m síci ervnu a srpnu promítal Honza J. u hospody na ze ve er film.

Posvícenská zábava
Posvícenská zábava se v roce 2016 nekonala, protože objednaný hudebník se zranil a
nemohl zábavu odehrát. Jinou hudbu se sehnat nepoda ilo.

Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka pro d ti se konala v sobotu 10. prosince 2016. Venku byly pro d ti
ipraveny sout že s erticemi a následn byla v sále U Havl Mikulášská nadílka.

Loutkové divadlo Martínek
V sobotu 10. prosince 2016 hrálo v sále U Havl
Martínek.

pohádku libá ské loutkové divadlo

Váno ní koncert
V ned li 18. prosince 2016 se konal v kapli Nejsv jší Trojice v Zelenecké Lhot váno ní
koncert. Krásné váno ní písn zahráli a zazpívali K sovic koledníci. Vystoupení sledovala zapln ná
kaple. Pro všechny p ítomné bylo p ed kaplí p ipraveno ob erstvení.
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Po así
Po así v pr
hu roku 2016
Leden: V prvním týdnu napadlo asi 8 cm sn hu, v noci bylo -5°C, p es den -2°C, pozd ji k 0°C,
tšinou bylo obla no, jen 8.1. bylo jasno. Ve druhém týdnu se mírn oteplilo, p es den bylo 5°C,
v noci okolo 0°C, sníh roztál. Koncem týdne ochlazení. Ve t etím týdnu bylo chladno, v noci bylo 9°C, p es den -5°C, napadlo asi 15 cm sn hu. Teploty pod nulou i p es den se držely až do soboty
23.1., v ned li p išlo oteplení a déš . Ve tvrtém týdnu bylo teplo až 9°C, v noci mírn nad nulou,
prom nlivá obla nost.
Únor: V prvním týdnu bylo teplo, p es den 8°C, v noci 3°C. Ve druhém týdnu bylo teplo, p es den
8°C, v noci okolo 3°C. Do konce m síce bylo prom nlivé po así, v noci okolo 2°C, p es den 8°C.
ezen: Za átkem b ezna napadlo asi 6 cm sn hu, v noci bylo slab pod 0°C, p es den 3°C, za dva
dny sníh roztál. Ve druhém a t etím týdnu bylo chladno, prom nlivé po así, p es okolo 7°C, v noci
okolo 0°C. Na konci b ezna bylo prom nlivé po así, n které dny pršelo, teplota p es den jen okolo
8°C, v noci okolo 0°C, jindy zase bylo jasno, teplota p es den 15°C, v noci 8°C.
Duben: Za átkem m síce bylo velké teplo, 4. a 5.4. bylo 24°C a jasno, pak mírné ochlazení na
18°C, noci 10°C. Ve druhém týdnu bylo prom nlivé po así, asto pršelo, teploty p es den okolo 15
°C, v noci 7°C. Ve t etím týdnu bylo polojasno, p es den 12°C, v noci 4°C. V posledním týdnu bylo
chladno, p es den 10°C, v noci okolo 0°C. Poslední dva dny v dubnu se vyjasnilo, p es den 18°C,
v noci 10°C.
Kv ten: V prvním týdnu bylo prom nlivé po así, 4.5. pršelo skoro celý den, pak už bylo jasno,
teploty 22°C, v noci 10°C. Ve druhém týdnu bylo jasno, teploty 22°C, v noci 12 °C. Ve t etím
týdnu p išlo ochlazení, teploty p es den 14°C, v noci 5°C. Ve tvrtém týdnu bylo v tšinou jasno,
teploty p es den 25°C, v noci 15°C. Na mnoha místech republiky byly silné p ívalové dešt , u nás
nepršelo v bec. Na konci m síce bylo v tšinou obla no, bou ky. 31.5. podlouhé dob pršelo,
napršelo 8 mm.
erven: V prvním týdnu bylo krásné slune né po así, teploty 27°C, v noci 15 °C. Od 9.6. mírné
ochlazení, teploty p es den 22°C, v noci 12°C. Ve t etím týdnu bylo prom nlivé po así, n kdy
jasno, jindy zataženo a déš i bou ky, teploty p es den p i jasnu 24°C, jinak 19°C, v noci 11-15°C.
Srpen: Posledních 14 dní v srpnu bylo velmi teplé po así, teploty 25- 30°C, v noci bylo okolo
15°C.
Zá í: Za átkem m síce bylo okolo 28°C, na konci 1. týdne mírné ochlazení a déš , pak op t ve
druhém týdnu bylo slune no a teploty okolo 28 až 30°C°C, v noci 14-18°C. Až do 16.9. bylo teplo
na koupání.
Listopad: V prvním týdnu bylo prom nlivé po así od jasna po zataženo s dešt m, tepty p es den
okolo 8°C, v noci 4°C.

zné drobné zprávy
Zakoupení stan a lavi ek se stoly
V ervnu obecní ú ad zakoupil v Ji ín ve firm Party stany 8 kus rozkládacích set , které
obsahují st l a 2 lavi ky, velký stan 5x8 m s postranicemi a n žkový stan 3x4,5 m. Toto vybavení
poprvé využijeme 18. ervna 2016 u p íležitosti slavnostního sv cení opravené zvoni ky na
záhubském cvi išti.
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Obyvatelstvo
Po et obyvatel
Ke konci roku 2016 bylo v obci Zelenecká Lhota a Záhuby trvale hlášeno 156 obyvatel,
z toho 81 muž a 75 žen. Celkový pr
rný v k obyvatel byl 41,1 roku, z toho muži 42,2 roku a
ženy 39,9 roku.
Úmrtí
8.9. – Barto ová Anna, roz. Kupcová, p. 2, 89 let, vdova
Zapsal Kr ma ík Marek, kroniká obce Zelenecká Lhota
, 1. listopad 2017
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