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Rok 1906
Volba pokladníka
Ve schůzi obecního zastupitelství dne 6. ledna 1906 byl za pokladníka zvolen pan Josef
Poláček na dobu tří let. Pokladna byla novému pokladníku předána dne 9. března 1906 ve schůzi
obecního výboru.

Péče místní školní rady o školu
Dne 1.dubna 1906 koupila místní školní rada za 15 K 200 kusů ovocných pláňat a založena
byla při zdejší škole školka ovocná. Do žákovské knihovny dala svázati více knížek a pořídila
vkusné kružidlo a trojúhelníkové pravítko. Zámky v celé školní budově opraveny. Na plastickou
mapu Čech, Moravy a Slezska pořídila vkusnou skříňku. Do učebny pořídila skříň pro sešity a
pomůcky učebné. Do školní zahrady pořízeny kolíky s tabulkami pro označování rostlin. Předělány
a natřeny byly školní lavice.

Žádost p. Tomášů a p. Balcara o slevení školního platu
Ve schůzi obecního výboru dne 2. února 1906 byla projednána žádost Václava Tomášů a
Josefa Balcara o slevení školního platu restujících za 2 předešlá léta.
Žádost Václava Tomášů byla jednohlasně zamítnuta z důvodu, že ten samý má pronajaté
pole, drží dobytek, provozuje živnost sadařskou a kolářskou.
Žádost Josefa Balcara byla jednoznačně zamítnuta, protože bylo žádáno na něm pouze
z jednoho dítka ročně školní plat. Oba jsou práce schopni.

Žádost o sbírku na pohořelého Františka Řeháčka
Ve schůzi obecního výboru dne 2. února 1906 byla projednána žádost obecního úřadu
Oudrnic o provedení sbírky ve prospěch pohořelého Františka Řeháčka. Žádost byla odmítnuta.

Chudinská podpora Františka Šmída
Ve schůzi obecního výboru dne 2. února 1906 byla projednána žádost o chudinskou podporu
Františka Šmída. Žádost byla jednohlasně schválena, navržena jemu podpora každoroční 16 korun
z chudinského ústavu na zaplacení nájemného z bytu.

Žádost Václava Šmída o slevu z nájemného obecních pozemků
Dne 18. února 1906 byla obecním výborem projednána žádost Václava Šmída o slevu
z nájemného obecních pozemků z důvodu, že byl postižen požárem. Obecní výbor rozhodl, že dle
nájemního protokolu nemůže ničeho sleviti. Navržena jemu a schválena všemi členy podpora 12
korun.

Volba důvěrníků v pádu moru vepřů
Podle nařízení c. k. okresního hejtmanství v Jičíně o provedení volby dvou členů obecního
výboru za důvěrníky k úřednímu šetření v pádu moru vepřů byli obecním výborem dne 18. února
1906 zvoleni p. Josef Vaníček a p. František Kovář.

Zvýšení služného obecnímu sluhovi Františku Dovolovi
Na žádost obecního sluhy Františka Dovola o zvýšení služného bylo dne 18. února 1906
obecním výborem jednohlasně usneseno zvýšit odměnu ze 24 korun na 30 korun počínaje od 1.
ledna 1906. Za přespolní cesty má míti do Libáně 50 h., do Jičína 1 korunu.
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Josef Vavruška a Václav Šmíd dluží nájemné z obecních pozemků
Ve schůzi obecního výboru dne 9. března 1906 bylo jednáno, jak se má naložiti s Josefem
Vavruškou a Václavem Šmídem, kteří na podanou upomínku p. Dr. Roháčem dluhující obnos,
jakožto nájemné z obecních pozemků dosud nezapravili.
Protože Josef Vavruška dluhující nájemné dosud nezapravil usneseno jednohlasně, by obnos
ten byl dále vymáhán.
Na žádost Marie Šmídové usneseno, že se jim nějakou dobu poshoví. V případu tom, že by
nezaplatili ani polovici dluhujícího obnosu, nebude se jim dále shovívat.

Žádost o přijmutí Františka, Jana a Václava Šolce do obce
Na žádost obecního úřadu z Čálovic za přijmutí Františka, Jana a Václava Šolce do svazku
domovského práva obce zdejší bylo dne 9. března 1906 obecním výborem jednáno. Usneseno
jednohlasně, aby František Šolc byl za zdejšího příslušníka do svazku domovského práva přijet. Jan
a Václav nemohou býti dosud přijati, jelikož mají ve zdejší obci pobyt přetržitý. Václav se
nezdržuje vůbec ve zdejší obci a Jan jest zde trvale usazen od roku 1903.

Rozšíření hřbitova v Libáni
Při schůzi obecního výboru dne 8. dubna 1906 byl projednán dopis c. k. okresního
hejtmanství ohledně rozšíření hřbitova v Libáni. Usneseno jednohlasně má-li rozšíření hřbitova
libáňského vyžadovat velké vydání, aby se zastupitelstvo obce na podmínky nepřistoupilo.

Příspěvek na pohřeb Kateřiny Balcarové
Na žádost Václava Tomáše o příspěvek na pohřeb zemřelé tchýně Kateřiny Balcarové
obecní výbor dne 6. května 1906 rozhodl přispěti 8 korunami.

Žádost Josefa Zemánka o zřízení mostku
Dne 6. května ve schůzi obecního výboru jednáno o žádosti Josefa Zemánka, aby obec
společně zřídila mostek ze silnice u starohradských pozemků. Bylo povoleno pod výminkou, aby
položeny byly čtyři roury cementové, ostatní výlohy mimo za dvě roury cementové ponesou sami.

Podpora Jana Semíka
Obecním výborem dne 19. července 1906 usneseno dát Janu Semíkovi podpora 8 korun roč.

Úmrtí
20.4. – Barcalová Kateřina, čp.42, 73 r.
6.10. – Tomsa František, čp.35, 49 r., kovář, pohřeb 9.10.
2.12. – Šolc Jaroslav, čp.18, dítě 3 měsíce, syn cestáře Jana Šolce
20.12. – Mlejnek Josef, čp.28, dítě 4 měsíce, syn Josefa Mlejnka a Marie Devolové
Vejnar Jan, čp.39, 2 roky a 8 měsíců, syn Antonína Vejnara a Františky Hosové z Vlčího
Pole

Narození
6.3. – Barcalová Marie, čp.13, dcera Josefa a Barbory Barcalových
15.4. – Viták Josef, čp.25, syn Vincence a Anny Vitákových
19.5. – Vaníček Josef, čp.14, syn Josefa a Františky Vaníčkových
4.7. – Dovol František, čp.48, syn Bohumila a Marie Dovolových
14.10. – Čubanová Anna, čp.35, dcera Jaroslava a Aloisie Čubanových
2.11. – Jakubec Bohumil, čp.5, syn Josefa a Anny Jakubcových
19.12. – Adamcová Anna, čp.44, dcera Václava a Anny Adamcových
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