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Rok 1917
Nedostatek uhlí ve škole
Dne 3.ledna 1917 mělo začít vyučování ve škole, ale nezačalo pro nedostatek uhlí. Správa
školy se snažila o nákup uhlí, což se jí také podařilo a sehnala 50 q uhlí z Dolního Bousova,
nemohla však v celé zdejší vsi sehnat povozy k odvezení jeho, žádný nechtěl jet a platilo se od
odvozu 1q 1 K, zůstala tedy škola bez uhlí a bez vyučování. Nevyučovalo se až do 9.ledna 1917,
když laskavostí správy cukrovaru přenecháno 20 q uhlí, které přivezl povozník z Libáně. Zásoba
tato vystačila až do 15. února, kterýž den přerušeno opět vyučování, opět vyučovati se začalo až 1.
května, až nebylo třeba učebnu vytápěti. Celé čtvrtletí zůstali žáci bez vyučování. Na podzim bylo
vyučování pro nedostatek uhlí zastaveno dne 31. října 1917.

Sázení thují na obecním hřbitově
Dne 30. dubna 1917 na památku padlých vojínů ze zdejší obce ve světové válce vsazeny
thuje na zdejším hřbitově u kříže za přítomnosti pana Josefa Vaníčka t. č. správce hřbitova,
Bohumila Dovola obecního starosty a Václava Tomáše hrobníka. Dosud ve válce padli: František
Mlejnek, čp.28, stáří 33 roků, zemřel na tyfus v nemocnici na jižním bojišti. František Žďánský,
stáří 21 roků, čp.38, padl v boji proti Rusku a Josef Vaníček, stáří 31 roků, čp.19, bojoval proti
Rusku a jest od 15. prosince 1914 nezvěstný.

Požár u Čubana čp. 35 a Vondráčka čp. 36
Dne 5. května 1917 v poledne vysypala výměnice u Jaroslava Čubana čp.35 Barbora
Jančíková rozžhavený popel z kamen za chlívek, který byl obložen dekou z listí. Od toho popela se
vzňala ona deka na chlívku a vzniklý oheň zachvátil obytné stavení Jaroslava Čubana, jakož i poblíž
stojící stodůlku.
V krátkosti se oheň přenesl na domovní stavení Jana Vondráčka, které bylo dosti vysoké a
bylo kryto došky. Jelikož seno na půdě nad pavlačí a ze seníku nad špýchary bylo již zkrmeno,
takže byl seník již prázdný, podařilo se hasičům hořící střechu strhnout na zahradu, kde oheň
uhasili, při čemž ohořela částečně zadní strana domovního stavení. Jelikož byly prohořené stropy a
poškozeny i stěny na špýcharech, které byly nad obytnými místnostmi, rozboural Jan Vondráček
zmíněné špýchary i s pavlačí a na domovním stavení nechal zřídit novou vazbu.

VI. válečná půjčka
23. května 1917 počato s upisováním VI. válečné půjčky. Obyvatelstvo zdejší upsalo
úhrnem 12.000 K.

Škola
Ve školním roce 1917–18 navštěvuje školu celkem 81 žáků, z nich jest 43 chlapců a 38
dívek. Do prvé třídy chodí 38 žáků, do druhé 44 žáků. V Zelenské Lhotě bydlí 52 žáků a
v Záhubech 29. Vyučování jest polodenní. Dopoledne se vyučuje třída druhá, odpoledne první. Žáci
do školy chodí dosti dobře, ačkoli musí rodičům v pracích dosti pomáhati. Vyučování se dobře
nedaří.
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Úmrtí
8.3. – Žďánská Anna, čp.40, 64 r., vdaná
3.9. – Egrtová Božena, čp.30, dítě 6 týdnů
12.9. – Bartoňová Anna, čp.31, dítě 4 r.
Dovol Josef, čp.17, 28 r., zemřel v nemocnici na zranění ve válce

Narození
14.5. – Linka Jan, čp.16, syn Václava a Kateřiny Linkových, †4.9.1984
22.7. – Egrtová Božena, čp.30, dcera Františka a Marie Egrtových
21.9. – Bartoňová Barbora, čp.31, dcera Václava a Františky Bartoňových, †21.2.1980
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