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Rok 1892
Počasí v roce 1892
Roku 1892 měli jsme více sucha nežli vláhy, obzvláště letní měsíce nadešly veliká horka,
takže vody v rybníkách a pramenech vůčihledně ubývalo, k tomu zavlečena do Evropy takzvaná
nakažlivá nemoc Asijská cholera, která velmi přes Rusko a Německo do Rakouska hroziti vkročila,
ano něco málo obětí již i taky sobě byla vyžádala nejvíce v uherském městě Budínu a Pešti. Byť
velmi přísná nařízení všem městským a obecním úřadům vydána, by v pádu objevení nějaké
nakažlivé nemoci, hned telegraficky cís. kr. hejtmanství zpraveno býti mělo. Z té příčiny bylo
odřeknuto odbývání císařského manévru vojenského, který mezi městy Kopidlnem, Libání a
Sobotkou měl se dne 11., 12., 13. září uskutečniti.
Po dosti mírném podzimku následovala velmi krutá a přísná zima. Před vánočními svátky
napadlo hodně sněhu, pak následovaly až do čtvrtého dne, den co den krutější mrazy. Není
pamětníka dosud na tak přísnou zimu a více osob přes osmdesát až devadesát jeden neb dva roky
čítajících. Kdož neměl velmi dobrý sklep a dobře zaopatřený, měl brambory namrzlý a mnoha
lidem namrzly brambory, že ani k potřebě více nejsou. Dobytek ve chlévech u několika hospodářů
nastyd a několik koz, jenž byly samojedny, ve chlévech pomrzlo. Skoro všechny pumpy byly
zamrzlý, protože byl suchý podzim a bez tání mrzlo, nedostatek vody velmi citelný. U nás bylo
dosti zle a skoro všichni sousedé museli potřebnou vodu přivážeti od Haltýře. Však hůř bylo v těch
obcích takový Haltýř, v něm zase takový pramen čisťounké a zdravé vody, nemají. Jak jsme slyšeli,
že i v některých obcích byla voda prodávána.

Úroda v roce 1892
Rok 1892 celkem dosti úrodný, obilí zdravé se sklidilo, obrok a sena byl žírný, avšak na jaře
roku 1893 byl veliký shon po slámě a seně, jenž zvýšil nynější stav, že každý rolník na největší
stupeň od chovu dobytka, paktéž sázením řepy, kde píce pro zimu náramně ztenčí.
Ceny obilí byly toho roku následující:
1 hl žito – 5 zl. 80 kr. až 6 zl
1 hl pšenice – 7 zl. 20 kr. až 7 zl. 50 kr.
1 hl ječmen – 4 zl. 20 kr.
1 hl oves – 2 zl. 90 kr. až 3 zl. 10 kr.
1 hl hrách – 8 zl.
1hl vikev – 5 zl až 5 zl. 50 kr.
1 hl brambory – 1 zl. 20 kr.
V říjnu platil cukrovar v Libáni 1 zl. 5 kr. a 1 zl. 10 kr. Nejvíce ze všeho se platilo semínko jetelové,
po sklizení bylo 48 zl. až 50 zl., před adventem 75 zl., pak o něco kleslo, ale přes 50 se pořád
prodávalo. Pak dosti platili suché slívy a jablka, jenže toho roku jsme jich neměli mnoho na prodej.
Slívy po vánocích stouply na 16 až 17 zl. za cent a jablka pěkná 6 až 7 zl.
Končím s prosbou, by Bůh všemohoucí více takových roků nám popřál.
Vaníček, starosta obce

Dluh faráři za stavbu školy
Ve schůzi obecního výboru dne 7. února 1892 jednáno v příčině dopisu důstojného pana
faráře z Libošovic, ve kterém žádá, by mu nedoplatek dluhu se stavbou školy vzešlého od obecního
úřadu zapraven byl.
Rozhodnuto, že pan Josef Poláček, který stavbu školy vedl a účty skládal, při objeveném
schodku u obecního úřadu se vyjádřil, že sám věc vyrovná a jelikož restujících 42 zl., jak v dopise
od faráře udáno, zapravil, nechť i s úroky z té částky vzešlými dorovná.
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Volba početvedoucího
Dne 7. února 1892 byl obecním výbor zvolen novým početvedoucím pan František Mlejnek
čís. 28, který volbu přijal.

Polní pych u Františka Linky
Dne 30. května 1892 František Linka čís. 16 přistihl na svém pozemku při polním pychu
Barboru Barcalovou a Marii Vlčkovou. Přistižené byly předvolány na den 1. červenec 1892 na
jednu hodinu odpoledne k obecnímu starostovi.
Nedostavila se žádná ze stižených polním pychem, a jelikož přítomný František Linka sám
nahoře jmenované při žití trávy v mladém mýtě přistihl, vyměřuje obecní výbor Barboře Barcalové
a Marii Vlčkové peněžitou pokutu do zdejšího chudinského ústavu po 50 kr. jedné každé, náhrady
za poškození se František Linka zříká. Uložená pokuta budiž písemně stiženým oznámena, by ji
v osmi dnech zapravily, po případě nezapravení budiž zákonitě vymáhána.

Sázení štěpových stromků
Na jaře v roce 1892 byly sázeny štěpové stromky při cestě k Haltýři počtem asi 25 stromků,
ty koupeny od zahradníka ve Starých Hradech a sázeny za přítomnosti Josefa Vaníčka a Františka
Vejnara, toho času obecní správu řídící.

Úmrtí
15.1. – Fejfarová Barbora, čp.7, 63 roky
16.1. – Barcal František, čp.22, 54 roky
18.2. – Žďánská Antonie, čp.38, 47 roků

Narození
4.1. – Tomášů Jan, čp.38, syn Václava a Marie Tomášů
17.2. – Vondráčková Marie, čp.36, dcera Jana a Anny Vondráčkových
7.3. – Barcal Antonín, čp.13, syn Josefa a Barbory Barcalových
28.3. – Kovář Jaroslav, čp.33, syn Františka a Anny Kovářových
9.4. – Vaníčková Veronika, čp.19, dcera Josefa a Barbory Vaníčkových
14.4. – Vavruška František, čp.18, syn Josefa a Františky Vavruškových
17.7. – Vejnarová Marie, čp.39, dcera Antonína a Františky Vejnarových
20.8. – Tomášek Václav, čp.5, syn Václava a Marie Tomáškových
17.10. – Gabrielová Františka, čp.37, dcera Josefa a Anny Gabrielových
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