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Rok 1899
Založení sboru dobrovolných hasičů
V roce 1899 byl ve Lhotě Zelenské založen Sbor dobrovolných hasičů. Zakladatel sboru byl
Josef Vaníček, rolník v čp.19, který společně s místním starostou obce Františkem Linkou a Janem
Petrtýlem, rolníkem, mají o založení sboru největší zásluhu. Všichni tři složili do sborové pokladny
po 50 K a tím se stali prvními zakládajícími členy sboru.
Ustavující valná hromada nově založeného sboru dobrovolných hasičů ve Lhotě Zelenské
v měsíci květnu po ukončení jarních prací. Valnou hromadu svolal starosta obce František Linka,
rolník v čp.16. Po schválení stanov provedeny první volby a zvoleni:
Starosta: Jan Egrt, rolník, čp.30
Velitel: Josef Vaníček, rolník, čp.19
Náměstek: Antonín Havel, rolník, čp.15
Jednatel: Bohumil Dovol, rolník, čp.43
Pokladník: Josef Gabriel, kovář, čp.37
Počet členů činných v tomto roce 18, přispívající nejsou uvedeni. Příspěvky pro členy přispívající
stanoveny na 4 K.
V květnu roku 1899 byla obecním zastupitelstvem objednána dvouproudní stříkačka
čtyřkolová od firmy Smekal a spol. Praha Smíchov za 1600 K, umístěna byla prozatímně u starosty
obce Františka Linky až do července r.1899, kdy o pouti po svátku Jana Křtitele, byla nová
zbrojnice na návsi i stříkačka slavnostně vysvěceny libáňským farářem Josefem Churáčkem a
starostou obce Františkem Linkou sboru předány. K této první sborové slavnosti pořízen byl
nákladem obce plátěný pracovní stejnokroj a výzbroj. Dále pořízeny byly modré vycházkové čapky.

Přivezení hasičské stříkačky
Dlouhou dobu již po více let srdečně litováno, čehož nutně postrádá obce naše a to byl
stříkací stroj proti ohni až do roku 1899. Zasadilo se upřímně představenstvo obce, za souhlasu
všech občanů přikročilo se s pomocí Boží a vytrvalosti a pořídila se stříkačka a zároveň hasičský
sbor. Asi na začátku května toho roku dopsáno firmě p. Smékala v Praze, čehož firma delší dobu
očekávala a sama sem dopisovala. Hned vyslán jednatel spolku p. Kocourek do naší obce a
zakoupen vhodný dvou proudní stříkací stroj za částku 1600 K ku splacení do třech roků.
Dne 30. května 1899 z nádraží Libáň – Psinice přivezena stříkačka a ten den před více
občany odzkoušena panem Kocourkem a přijata od představenstva obce a spoluobčany. Výkon této
důležité potřeby, totiž stříkačky, jest chranitelem každému občanu majetku a dílo toto vykonáno za
úřadujích v tomto roce 1899 dne 30. května.
František Linka, starosta
Josef Vaníček, radní
Josef Poláček, radní
František Kovář, výbor
František Mlejnek, výbor
František Ulrich, výbor
Jan Petrtýl, výbor
Václav Brzák, výbor
Jan Vokráčka, výbor

Odstupující starosta Josef Vaníček
Dne 2. ledna 1899 při schůzi a likvidaci odstupujícího starosty Josefa Vaníčka usneseno
převzetí jednoho sta zlatých do chudé kasy obce, k čemuž se připomíná a vysvětluje následovně.
Odevzdávající Josef Vaníček měl pohledávku za obci a jejíž vyrovnání by se při likvidaci mělo
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uskutečniti, převzala tedy obec na místě vyplacení k rukám odstupujícího, převzetí té samé částky
do chudé kasy s tím připomenutím, pakliže se nějaké peníze strží, aneb resty vyupomínají, zase tuto
částku do chudé kasy složiti.

Využívání českého jazyka v záležitostech obecních
Obecní výbor ve schůzi konané dne 4. února 1899 prohlašuje jednomyslně, že starosta
František Linka se má zúčastniti důvěrné schůze svolané slavným okresním výborem v Sobotce na
den 5. února 1889 a tím přistoupiti k prohlášení, že jen výhradně jazyka českého v záležitostech
obecních a veřejných žádáno užíváno býti má.

Úmrtí
16.2. – Linková Anna, čp.16, 81 rok
7.5. – Vejnarová Anna, čp.39, 63 roky
14.11. – Vavrušková Františka, čp.18, 36 roků
Poláčková Kateřina

Narození
17.9. – Gabriel Václav, čp.37, syn Josefa a Anny Gabrielových
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