1919
Počasí
V tomto roce převládalo od ledna až do konce června počasí
suché, deštíky málo vláhy vydávající nepodporovaly počáteční
vývin obilin a tyto byly odkázány na dosti malou zimní vláhu.
Traviny zůstaly zakrnělé, nevydavše mnoho píce. Srážky dešťové
vydaly v lednu 12mm., únoru 32,3 mm., březnu 24,4 mm., dubnu
22,4 mm., květnu 14,6 mm.
Teprve měsíc červen měl vydatnější srážku 54,1 následkem čehož
obiliny vydaly podrost, který u zimního obilí co do zrna,
neznamenal přírůstek zrna, pouze ječmeny vydaly podrostem
poněkud více zrna. Tímto podrostem zdržely se ječné žně až do
poloviny srpna. Následující měsíce vydaly již více srážek: srpen
28,1 mm., září 32,2 mm., říjen 71,1 mm., listopad 101,6 mm.,
prosinec 48,2 mm. Následkem větších dešťů a sněhu získala
půda dokonalé zimní vláhy. V den oslavy samostatnosti české
28/10. od rána sněžilo a v následujících dnech listopádových 1.
a 2/11. napadlo tolik sněhu, že ještě čtvrtina nesklizené řepy
zůstala 14 dní pod sněhem a mohla býti sklizena až ve druhé
polovině listopadu. Následkem množství sněhu rozvodněla se
Ohře 12/11. a zaplavila luční půdy i s řepou dosud nesklizenou.
V lukách rozoraných pěstovalo se toho roku mnoho zeleniny,
kteráž po povodni nastavšími mrazy vůbec nemohla z větší části
sklizena býti.

Sklizeň
Tohoto roku sklizeno po 1 ha 9,60 q pšenice, 10 q žita, 9 q
ječmene, 6 q ovse, 206 q řepy. Ceny: Za metrový cent placeno :
pšenice 80 kor, žita 80 k. ječmene 75 k, ovsa 70 k. za cent řepy 6
k, za 50 kg chmele 1200 k.
Stavba silnice
Dne 5/4. počato se stavbou silnice směrem ku místnímu
hřbitovu. Stavba tato podniknuta byla jako nouzová práce.
Pohyb obyvatelstva
V tomto roce zemřelo 35 osob. Proti tomu bylo narozeno pouze
30 dítek. Tento malý přírůstek ( proti předválečným rokům,
téměř polovina ) jest ještě zůstatkem posledního válečného roku
a opožděným návratem válečných zajatců.
Stav zdravotní
Ač očekávány po válce epidemické nemoci, neobjevili se. Zemřely
toho roku 2 osoby úplavicí, 9 os. tuberkolosou, 3 os. zánětem
plic, 1 os. střev. tyfem. Sebevraždou oběšením skončila 1 osoba (
Kar. Roth ) Zabit při pádu s lešení při opravě v cukrovaru Vác.
Kastner t.č. z čís. 165.
Obecní hospodářství
Za účelem vedení obec. hospodářství vybírány obec. přirážky 40
%, školný 18 %, na hajného 13 ½ %.

Dary
Spolku slepců v Praze z obec. pokladny 5 k. Příspěvek členský
museu v Praze 10,50 k. Husově fundu 20 k. Domovině invalidů
27/10. v předvečerní slavnosti samostatnosti české vybráno
sbírkou 150k. Na pomník padlých vojínů z obecní pokladny
200 k.
Obecní zřízení
Zřízencům obecním upraveny nové služební požitky a každý
obecní zřízenec obdržel k bezplatnému užívání 20 arů pozemků
v „Zahradách“.
Tohoto roku zřízeno bylo místo druhého polního hlídače, jímž
ustanoven 10/6 Vojt. Kopřiva. Usneseno 17/5 Novou ulici a
Vážní ulici válcovati, což též provedeno.
Obecní volby
Dne 15. června provedeny první volby do obec. zastupitelstva
na základě nového voleb. zákona s principem poměrného
zastoupení všech politických stran. K těmto volbám podaly 3
strany své kandidátní listiny a sice :
a) Českosl. soc. demokratická strana dělnická
b) Českosl. strana socialistická
c) Republ. strana českoslov. venkova.
Dle klíče poměrného zastoupení náleželo

a) straně soc. demokratické 17. čl. zas. a 6 náhr.
b) straně čes. slov. nár. dem. 10 čl. zas. a 5. náhr.
c) straně rep. čes. slov. venk. 3. čl. zast. 2 náhr.
Většinu obdržela č. sl. str. demokratická.
Z této strany zvoleni:
1) za čl. zastupitelstva obce:
Křivánek Jos. děl. č.p 15
Schleicher Vác. zed. č.p 151
Nezbeda Kar. dom. č.p 288
Kůrka Jos. děl. č.p 150
Bartoš Frant. děl. č.p 131
Šutová Mar. dom. č.p 145
Horký Frant děl. č.p 246
Stříbrský Jos. pokl. sl. č.p 156
Kastner Vil. dom. čp. 111
Kopřiva Kar. dom. č.p. 213
Hausenblas Hyn. děl. č.p 95
Staňková An. hokyn č.p 218
Svoboda Jos. dílenský č.p 224
Strachota Kar. zed. č.p 31
Vondráček Jos. děl. č.p 15
Jakouš Jos. stráž. bloku č.p 74
Krupička Vác. děl. č.p 124

2) Za náhradníky:
Rothová Anna děl. č.p 19
Petrlík Jan tov. děl. č.p 229
Mojžíš Jos. dílenský č.p 299
Dragoun Em. díloved č.p 208
Pytel Jos. kapelník č.p 295
Bureš Jos. dílenský č.p 195
3) Z Čes. slov. nár. dem. strany: za členy zást. obce:
Náprstková Otuše poštmistrová č. 245
Kaiser Václav. st. rolník č. 49
Fojt Bohumil úředník č. 149
Hausenblas Jos. rol. č. 44
Svoboda Kar. st. rol. č. 163
Hynek Václ. skladník dráhy č. 164
Laube Vác. dílo vedoucí č.p 178
Fridrich Fil. zed. mistr č.p 293
Hudeček Vác. krej. mistr č.p 32
Krupka Frant. zř. dráhy č.p 136
4) Za náhradníky:
Langer Ant. host. č.p 139
Svoboda Ad. st. rol. č.p 196
Vlk Ant. host. č.p 19
Svítek Vác. domkář č.p 114
Šulc Jan zř. velkost č.p 2

5) Z česk. sl. strany rep. venkova za čl. obec. zast.:
Rukner Jos. rol. č.p 36
Schönfeld Vác. správce č.p 1
Havránkova M. rol. č.p 30
6) Za náhradníky
Čochner Jos. rol. č.p 48
Paul Jos. rol. č.p 16
Při ustavující schůzi obecního zastupitelstva zvoleni:
Starostou : Josef Křivánek
I. náměstkem : Josef Hausneblas
II. náměstkem : Josef Stříbrský

Obecní záležitosti
Ve schůzi obec. zast. ustaveny komise:
1. Finanční 14 čl.
2. Aprovisační 14 čl.
3. Stavební 6 čl.
4. Zdrav.-policejní-požární 6 čl.
5. Chudin. a soc. péče 6 čl.

I. skupině čes. sl. soc. dem. v prvních dvou komisích po 4hl. a
v ostatních komisích po 3hl.

II. skupině čes. sl. nár. sociál. ve všech komisích po 2hl.
III. skupině čes. sl. rep. str. čes. venkova ve všech kom. po 1hl.

Z I. skupiny zvoleni do kom. finanční: Šleicher Vác. - Staňková
A. - Bartoš Fr. - Jakouš Jos.
Z II. skupiny zvoleni : Fojt Boh. - Fridrich Fil
Z III skupiny zvoleni : Rukner Josef

Do komise aprovisační zvoleni:
Z I. skupiny: Staňková A. - Horký F. - Krupička V. Hausenblas H.
Z II skupiny: Hausenblas Jos. - Hynek V.
Z III skupiny: Havránkova M.

Do komise stavební:
I. skupina: Kopřiva K. - Nezbeda K. - Šleicher V.
II. skupina: Fridrich F. - Svoboda K.
III. skupina: Rukner J.

Do komise zdravotní, policejní a požární:
I. skupina: Kůrka Jos. - Kastner Vil. - Svoboda Jos.
II. skupina: Krupka Fr. - Hudeček V.
III. skupina: V. Schönfeld

Do komise chudinské a sociální péče:
I. skupina: Šutová M. - Nezbeda K. - Strachota K.
II. skupina: Kaiser Vác. - Laube Vác.
III. skupina: Havránkova M.

Školní záležitosti
Za čl. míst. škol. rady navrženi ve schůzi zast. ob. ze dne 3/8:
I. skupina: J. Stříbrský - J. Jakouš - V. Šleicher
II. skupina: Jos. Hausenblas - Boh. Fojt
III. skupina: Vác. Schönfeld

V téže schůzi učiněn návrh na rozšíření vyuč. hodin ručním
pracím při škole zdejší a současně návrh na zřízení měšťanské
školy v Lenešicích. Ku vyzvání ministerstva osvěty zřízena
osvětová komise do níž zvoleni:

za I. skupinu: J. Stříbrský
za II. skupinu: O. Náprstková
za III. skupinu: J. Rukner.
V téže schůzi upraveny nově požitky služební obec. zřízenců (
viz. protokol ze schůze ob. zast. ze dne 3/8 1919. ) Ve schůzi
zast. ob. 14/9 učiněn návrh na zřízení dětské opatrovny.
Též přijat návrh na pojištění zřízenců obec. a nemocenské
pokladny a usnešeno pojistiti pouze nedefinitivně ustanovené
osoby. Dále byl vysloven návrh na zřízení telefonu a elektr.
osvětlení.
Výkup pozemků
Ve schůzi zast. ob. 6/10 učiněn návrh na ohlášení nároků
k výkupu pozemků a budov velkostatku. ( Celý tento elaborat
jest podrobně uveden v protokole ob. zast. ze dne 6/10.1919)
Usnesení se stalo v plném smyslu žádostí.
Telefon, Elektřina
K doplňku jednání o zařízení telefonu a elektr. zařízení v obci
zvoleni do komise:
za I. skupinu: Nezbeda K.
za II. skupinu: Fridrich Fil
za III. skupinu: Rukner Jos
a kooptováni do komise : Dragoun E. Langer A. - Pišoft Jos.

Oslava výroční prohlášení samostatnosti
V předvečer výročí prohlášení samostatnosti české uspořádalo
obecní zastupitelstvo a míst. školní rada slavnost v sále obec.
hostince „ u Pošty“. Slavnost tato byla s plným porozuměním
všech vrstev občanstva navštívena a průběh její vynikl skvělým
jejím provedením.
Pořad slavnostního večera:
1. Pí. Eliška Koláčná přednesla procítěně recitaci básně:
Massarik – osvoboditel.
2. Přednáška prof. Linharta z Loun
3. Pí. Ot. Náprstková přednesla Nerudovu báseň: „Jen dál,
jen dál.“
4. Po ukončení pořadu zapěna všemi přítomnými nár. hymna
„Kde domov můj.“
Místní škol. dozorce
Místním školdozorcem jmenován ve schůzi ob. zast. 23.11 Boh.
Fojt. Volba jeho doporučena okr. šk. výboru v Lounech.
Konkurz na místo obec. tajemníka
Ve schůzi ob. zast. 23/11 bylo usneseno obsaditi trvale místo
obecního tajemníka. Místo má zadáno býti veřejným vypsáním
konkurzu.

Mzdy dělnictva
Tohoto roku placeny mzdy:
- Zeměděl. dělník – 24 k týdně
- Průmysl. dělník – 29 až 30 k týdně
- Maloživn. dělník – 22 k a strava
- Stav. dělník – 32 až 34 k týdně
Návrh na měst. školu
Ve schůzi zastupitelstva obce učiněn opětně návrh ku zřízení
měsť. školy v Lenešicích a na opatření místností pro školu.
Úprava břehu Ohře
Jelikož hráze řeky „ na Míchové“ na pozemku A. Martinů a
Bed. Glasera byly poslední povodní protrženy a jednotlivci není
možno úpravu znovu zříditi doporučeno obecní radou prorvu
společnou prací a nákladem pod správou obce zaříditi.
Noční krádeže
Ku zajištění a ochraně občanstva za příčinou vzmáhání se
nočních krádeží učiněn návrh, aby ustanoven druhý noční hlídač
na dobu až do odvolání.
Orientační místní tabulky
Návrh na zařízení orientačních tabulek v obci učiněn a
schválen.

Domov. právo
Do svazku obecní příslušnosti přijato bylo celkem během roku 11
osob.
Stavba
Letošního roku nebyla v obci podniknutá žádná stavba. Pouze
v cukrovaru postaveno na polovinu obytných místností na
západní straně dvora poschodí určené pro cizé dělníky během
kampaně v cukrovaru pracující.
Drahota a zvýšení mezd
Jestliže v roce 1918 byly zaznamenány v této knize ceny zboží
ať potravního nebo oděvního nebo jiných potřeb, ceny tyto v roce
1919 nejen,že neklesly, ale povážlivě vstouply, což mělo za
následek i vzestup mezd, takže ke konci roku 1919 mzdy všech
pracujících tříd se zdvoj až ztrojnásobily.
Lípy svobody
20.dubna byly na náměstí vysázeny dvě lípy svobody.
Kolkování peněz
Ve dnech 23 a 24 března bylo v obci provedeno kolkování
papírových peněz za účelem ozdravění měny ( bylo mnoho
oběživa ) a než byly vydány peníze českoslov. Rakouské
papírové peníze – od 20 k nahoru – byly vybírány 2 komisemi
z místn. občanstva ( ve škole), odpočítány a srovnány do balíčků.
V zemské spořitelně byl na polovinu penez nalepen kolek a ty

vráceny občanstvu. Bylo vyměněno peněz za víc než 1 000 000
k. Diferenci 1 tisícovky, vzniklé při počítání uhradil ze svého
úřadující starosta Jos. Hausenblas.

