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Kolkování bankovek
I po vyhlášení samostatného Československa obíhaly na území nového státu staré rakouské
peníze. Za války bylo nashromážděno mezi lidmi velmi mnoho papírových peněz a mnoho jich do
naší republiky přicházelo z bývalého Rakouska. Pokud chtěla mladá republika uniknout z chaosu
inflace a vrátit se k hospodářské prosperitě, nezbývalo nic jiného než zavést vlastní měnu. K tomu
československá vláda přistoupila 26. února 1919. Toho dne byly neprodyšně uzavřeny státní hranice
a přistoupeno k výměně bankovek. Vzhledem k tomu, že nebyly ještě k dispozici vytištěné nové
peníze, byla situace vyřešena kolkováním bankovek, Lidem po předložení hotovosti byla vrácena
polovina bankovek, jež byly označeny kolky. Později do 500 K vrácena i druhá polovina, z vyšších
obnosů vrácena jen polovina. Zároveň kolkovány a prohlíženy knížky spořitelní a záložny byly
zmocněny vypláceti ze vkladů polovinu, později 75 %. I soupis veškerého majetku proveden
k vyměření daní.

Volby obecní
Jako všude konány i ve zdejší obci volby do obecního zastupitelstva dle nového volebního
řádu republiky československé. V obci zdejší byly utvořeny dvě strany: strana agrární a strana
socialistická. Obě strany měly své kandidáty. Volby konaly se dne 15. června 1919 v budově školní
za dozoru zástupce dohlédacího úřadu, kterým okresní hejtmanstvím ustanoven Josef Fejfar, řídící
učitel.
K volbě dostavilo se 147 voličů. Strana agrární obdržela 99 hlasů a socialisté 46 hlasů, dva
hlasy uznány za neplatné. Zvoleno tedy 8 členů zastupitelstva strany agrární a 4 členové strany
sociální. Za agrární stranu zvoleni: p. Václav Linka, Frant. Egrt, Frant. Bartoň, Josef Žďánský, Jos.
Jakubec, Josef Kovář, Jos. Valenta a Frant. Jihlavec. Za stranu soc. : Václav Dufek, Václav Šmíd,
Jan Žďánský a Marie Mlejnková.
Po osmidenní lhůtě, když proti volbě nebylo námitek, konána volba starosty. Za starostu
jednomyslně zvolen p. Václav Linka, rolník, za jeho náměstka p. Václav Dufek, domkař. Nový
starosta převzal úřad dne 16. července 1919 a na žádost nových členů zastupitelstva dne 21.
července 1919 zkoumány účty bývalého starosty.

Sázení stromů na počest Československé republiky
Na paměť prohlášení Československé republiky zasadili dne 9. května 1919 žáci zdejší
školy před budovu školní dvě lípy. Lípa na straně ku Vyššímu Poli nazvána „Lípou svobody“, lípa
na straně ku Libáni nazvána „Lípou Masarykovou“.

Změna v učitelském sboru ve škole
O prázdninách roku 1919 opustil školu po 14 letech řídící učitel Josef Fejfar, který byl
přeložen na školu do Lužan u Jičína.
Novým řídícím učitele byl jmenován František Hradecký, narozen 30. ledna 1885
v Rožďalovicích. Zástupcem učitele ustanoven p. Josef Vlk, narozen 21. prosince 1892 ve Lhotě
Údrnické.

Najmutí druhé učebny pro školu
Pro I. třídu byla najmuta nová světnice u p. Jakubce za 500 Kč ročně a řádně upravena pro
potřebu školní. Třída tato je velmi malá, ale z nouze pro malý počet žáků dostačující.
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Zápis do školy
Počátkem nového školního roku 1919–20 proveden zápis dítek do školy. Školou povinných
dětí bylo 89, z těch 21 chodilo do školy jinam. Žáků 6letých zapsáno 8. Do třídy I. chodilo 29 žáků,
do II. třídy 39, celkem 68.

Návrat československých legionářů
Vraceli se naši legionáři z dálných bojišť na Rusku, Haliči a Francii. O hasičských plesech
bývali oficiálně uvítáni. Do Lhoty Zelenské vrátil se francouzský legionář František Egrt, čp.6 a
František Jakubec ruský legionář, čp.5. Oba byli členy místního sboru dobrovolných hasičů ve
Lhotě Zelenské.

Založení kroužku divadelních ochotníků
Kroužek divadelních ochotníku pro Zelenskou Lhotu a Záhuby byl založen 16.října 1919
zásluhou řídícího učitele Františka Hradeckého. Za členy kroužku přistoupilo 85 osob. Dary:
Zelenská Lhota 432 Kč, Záhuby 203,40 Kč. Půjčky: Zelenská Lhota 290 Kč, Záhuby 50 Kč.
Zápisné 247 Kč. Předsedou byl zvolen Ulrich František čp.9, Jakubec Albert čp.5, pokladníkem
Jaroslav Čuban čp.35. Bylo koupeno starší jeviště ze Samšiny za 950 Kč. Jeviště bylo dřevěné a
muselo se stavět v sále. První hra byla hrána dne 21.12. 1919 Černé oči.

Úmrtí
23.2. – Zemánek Jaroslav, čp.34, dítě 5 r.
23.2. – Šmídová Kateřina, čp.46, 82 r., vdova
16.7. – Svoboda Josef, čp.2, 83 r., vdovec, manželka Marie †9.7.1911
14.8. – Zemánková Anna, čp.34, 45 r., vdaná
11.10. – Táborský Josef, čp.18, 82 r., ženatý
17.12. – Švorcová Anna, čp.3, 74 r., vdova
22.12. – Senohrábková Barbora, čp.42, 86 r., *3.1.1833

Narození
4.4. – Egrtová Růžena, čp.30, dcera Františka a Marie Egrtových
12.5. – Hosová Marie, čp.46, dcera Františka a Marie Hosových
16.9. – Linka Václav, čp.16, syn Václava a Kateřiny Linkových
21.12. – Kelbichová Marie, čp.42, dcera Bohumila a Růženy Kelbichových
30.11. – Švorc František, čp.3, syn Františka a Boženy Švorcových

Narození v Záhubech
17.2. – Drahňáková Marie, čp.12
5.4. – Rajmová Marie, čp.26
9.5. – Vohnout Josef, čp.10
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