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Rok 1893
Úmrtí
14.2. - Mlejnek František, čp.28, 63 roky
28.3. – Fejfar Václav, čp.7, 77 roků
5.9. – Vaníček Jan, čp.19, dítě 2 měsíce

Narození
23.2. – Jakubcová Františka, čp.5, dcera Josefa a Anny Jakubcových
14.4. – Šmíd Josef, čp.46, syn Václava a Anny Šmídových
10.11. – Ulrich František, čp.9, syn Františka a Kateřiny Ulrichových

Rok 1894
Sestavení obecního účtu
Dne 30. prosince 1894 se sešlo obecní zastupitelstvo za účelem sestavení obecního účtu.
Obecní účty byly přítomnými členy výboru Františkem Kovářem, Mlejnkem, Brzákem, Svobodou a
přítomným starostou Josefem Vaníčkem ladně přijaty a sice z ohledu, že veškerá data uznána
správná a obyčejná byla. Proti pořádnosti školní nebylo ničeho namítáno, též ústav chudých uznán
za správně vedený.
Ve příčině podaného návrhu na žádost Ros. Dovolové z Rožďalovic za podporu projeven
souhlas jí dále podporovati nejméně částkou 6 zl. ročně, až by dítky její nyní malé povyrostly.
Příjem do obecních účtů z Velkostatku Staré Hrady co za uhrazení potřeb školních nemá pro
letošní rok do příjmů vzat býti, protože jest dosud sporný ohledně jeho výšky, v rozpočtech vzat do
výše 58 zl.
Dále usneseno odkliditi část slívového řadu na Příhoně a sice na nejzazším konci, co má
pronajato Matěj Dovol. Při prodeji těchto slívových stromů, bude-li většina občanstva souhlasiti,
má se u Božích muk před hospodou tam nalézající kaštany k vykopání ve dražbě prodati, by tím
zastínění Božích muk odstraněno bylo.
V roku 1895 jarní dobou usneseno Boží muka novým železným zábradlím znovu ohraditi.

Úmrtí
20.1. – Vít Jan, čp.4, 85 roků
5.2. – Folprecht Jan, čp.32, 94 roky
19.3. – Zumrová Kateřina, čp.43, 60 roků
13.5. – Žluvová Františka, čp.30, 54 roky (svobodná)

Narození
12.2. – Mlejnek Václav, čp.28, syn Františka a Anny Mlejnkových
26.9. – Dovol Václav, čp.29, syn Josefa a Marie Dovolových
15.10. – Jakubec Stanislav, čp.5, syn Josefa a Anny Jakubcových
18.10. – Žďánský František, čp.38, syn Jana a Františky Žďánských
24.10. – Vavrušková Marie, čp.18, dcera Josefa a Františky Vavruškových
6.11. – Šolc Václav, čp.12, syn Jana a Anny Šolcových
29.12. – Čáslavský František, čp.34, syn Josefa a Františky Čáslavských
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