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Rok 1898
Schůze k odtržení od soboteckého okresu
V roce 1898 svolal Josef Vaníček, jakožto starosta, valnou schůzi občanstva, by na usnesení
sepsané tvrdili svými podpisy, že si přejou, by byli přiděleni skrze vzdálenost na nepříkladnou cestu
k okresu Libáňskému. Každý občan měl slovo, proto když mám být po smrti v Libáni, ať jsme tam
také za živa. Vše se sepsalo a poslalo v roce 1898 Zemskému výboru a věc tu vzdor všem námitkám
od okresu Soboteckého nám občanům ve Lhotě Zelenské schválil a ministerstvo orby dalo nařízení,
po krátké, čase uzná, zda-li se obec dobře povznesla.

Obecní volby
Léta páně 1898 a to po třetí periodě služební rozepsaný volby výboru obce na den 8. září
1898. Výsledek jejich byl, že zvoleni:
starostou František Linka, rolník na čís.16
radními Josef Vaníček a Josef Poláček, oba již vysloužilí a bývalí starostové zdejší ctěné
obce, do výboru zvoleni:
Kovář František
Mlejnek František
Vokráčka Jan
Brzák Václav
Petrtýl Jan
Ulrich František
Zaznamenává odstupující starosta a přeje Bohem budoucnosti všeho zdaru.
Vaníček Josef, starosta obce

Zvýšení služného starosty obce
Dne 23. září 1898 se obecní výbor jednohlasně usnesl, že odměna starosty obce nadále
začínaje 1. lednem 1899 obnášeti má 50 zl. a 5 zl. na kancelářské potřebnosti a poslu obecnímu též
od 1. ledna 1899 částku 8 zl. Dále usneseno pořídit skříň pro spisy a knihy obecního úřadu.

Narození
28.2. – Šmídová Marie, čp.46, dcera Václava a Anny Šmídových
5.3. – Vejnar Josef, čp.39, syn Antonína a Františky Vejnarových
2.4. – Barcal František, čp.22, syn Františka a Františky Barcalových
3.5. – Jakubcová Anna, čp.5, dcera Josefa a Anny Jakubcových
26.5. – Kverková Marie, čp.35, dcera Jana a Františky Kverkových
25.6. – Čáslavský Karel, čp. 34, syn Josefa a Františky Čáslavských
28.8. – Šolc František, čp.12, syn Jana a Anny Šolcových
28.10. – Petrtýlová Marie, čp.32, dcera Jana a Marie Petrtýlových
15.11. – Klabanová Marie, čp.23, dcera Josefa a Marie Klabanových
30.11. – Barcal Václav, čp.13, syn Josefa a Barbory Barcalových
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