Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1916
Ceny zboží
Následkem války veliká drahota životních potřeb. V květnu 1916 stojí vejce až za 24 h, 1 kg
tvarohu 1 K 20 h, máslo 12 K, slepice 6 K, house po vylíhnutí 5 K, sele 140 K, koza až 220 K,
nepatrná kravka 2.000 K, vepř ve váze 100 kg 700 K, mléko litr až 40 h. Ceny stále stoupají. Boty,
které před válkou stály 12 K, nyní stojí 50 K. Rolníci, kteří mají své potraviny a trží za ně báječné
peníze, mají se dobře. Gážistů a lidu chudému daří se špatně. Mouka a cukr vydáván jen na lístky.

Sčítání dobytka
Dne 14. května 1916 byl dle sčítání stav dobytka ve zdejší obci tento:
mladý dobytek pod 1 rok – 81 kusů
býků nad 1 rok – 7 kusů
jalovic nad 1 rok – 34 kusů
krav – 99 kusů
volů dvouletých – 3 kusy
volů tříletých – 1 kus
volů starších – 9 kusy
malých prasátek – 65 kusů
prasat dorostlých – 18 kusů
koz – 63 kusů

Škola
Do 1. května 1916 vyučováno ve škole polodenně, takže třída prvá učila se odpoledne a
druhá dopoledne. Pak přestali navštěvovat školu žáci, požívají úlevy a obě třídy byly sloučeny.
Školní vyučování ukončeno 15. července 1916 službami Božími ve zdejší kapli. Po skončených
bohoslužbách zapěli žáci rakouskou národní hymnu. Za příčinou oddanosti a věrnosti k Jeho
Veličenstvu císaři a králi Františku Josefu I. škola ozdobena prapory v barvách zemských i
říšských.
Ve školním roce 1916–1917 navštěvovalo školu 80 žáků. Ze Lhoty chodilo do školy 55 žáků
a to: 29 chlapců a 25 dívek. Ze záhub 25 žáků a to: 13 chlapců a 12 dívek.

Odvedeni další domobranci
Ze zdejší obce povoláni k vojsku dále: Frant. Švorc, Ant. Kohoušek, Jan Petrtýl, Jan
Žďánský, Frant. Havel, Jos. Balcar, Fr. Chlíbek, na bojišti padl Václav Škaloud ze Záhub.

Hospodářská opatření
Úřady mají plné ruce práce a konají pravé divy s nadsazením sil, nic neuniká jejich
pozornosti. Hospodáři jsou donucováni, aby všechny neobdělané a ladem ležící pozemky byly osety
a osázeny. Zrekvírovány obilné zásoby i dobytek, zavedeny bezmasé dny v týdnu, stanoveny
maximální ceny obživin, vydány lístky na prodej mouky, chleba, cukru, kávy, atd. Veškerý lid
uskrovňuje se ve všem, ač jako vždy ve všem nezbývá individuí, která chtějí těžiti z války. Jsou to
nejen podvodní dodavatelé, ale i překupníci a producenti, kteří skoupili všechny lidské potřeby,
takže se ukázal jejich velký nedostatek, vyhnali ceny do mnohonásobné výše, roztrušovali, že
ničeho nebude a pobízeli, aby si každý koupil, dokud něco je, a tak zbohatli na úkor lidu, který musí
všechno koupiti.
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V. válečná půjčka
V měsíci listopadu a prosinci 1916 upisována dobrovolná V. půjčka válečná. I naše skromná
vesnička upsala opětně přes 15.000 K.

Úmrtí Jeho Veličenstva Františka Josefa I.
Dne 22. listopadu 1916 přinesly noviny zdrcující zprávu, že 21. listopadu 1916 o deváté
večerní dokonal svůj požehnaný život Jeho Veličenstvo, náš nejmilostivější císař a král František
Josef I. Nejvyšší mrtvola byla převezena do hradu sídelního, kde k veřejnému uctění vystavena.
Pohřeb konán ve čtvrtek 30. listopadu 1916 do hrobky kapucínské, kde po boku J. V. císařovny
Alžběty a kor. prince Rudolfa odpočívati klidně bude po strastech vezdejších.

Nový císař
Jako nástupce vznešeného panovníka zesnulého na trůn říše rakousko-uherské ustanoven
Jeho cís. a královská Výsost pan arcivévoda Karel František Josef.

Úmrtí
28.2. – Vaníčková Barbora, čp.19, 60 r.
15.3. – Dovol Václav, čp.29, 85 r., vdovec
24.4. – Prajzlerová Marie, čp.32, 78 r.

Narození
2.2. – Přibylý František, čp.24, syn Josefa a Františky Přibylých, †6.8.1985
26.5. – Klabanová Božena, čp.23, dcera Josefa a Marie Klabanových
6.11. – Patočková Anna, čp.47, dcera Adolfa a Anny Patočkových
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