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Rok 1921
Drahota v roce 1921
Ač ceny některých životních potřeb značně poklesly, jiné udržely se na téže výši jako léta
předcházející a některé jsou ještě dražší. V srpnu 1921 stál: 1 l mléka 2 Kč, l piva 2,40 Kč, 1 vejce
1,20 Kč, 1 kg másla 40 Kč, tvaroh 6 Kč, med 18–24 Kč, 1 q obilí 300–500 Kč.

Odhalení pomníku v Záhubech
V neděli 26. června 1921 konána byla slavnost odhalení pomníku padlých vojínů a legionářů
v Záhubech. Pomník byl postaven zásluhou sboru dobrovolných hasičů v Záhubech, přičiněním
jednatele J. Kupce.

Oprava školy
Jelikož střecha na škole byla velice chatrná, usnesl se místní školní výbor na schůzi dne 11.
srpna 1921 na tom, aby byla dána nová střecha na budovu školní i na dřevník a to cementová. Práce
ta zadána p. J. Rydvaldovi z Nové Paky za 7.100 Kč. Stará břidlice, jíž byla budova kryta, snesena a
prodána za 510 Kč. Nová střecha dokončena 26. srpna 1921. Dále pořízena nová pumpa za 310 Kč,
opraven plot ze dvora, drátěný plot před školou natřen, přikryta jáma záchodová a upraven odtok od
pumpy.

Zápis dětí do školy
Počátkem nového školního roku proveden zápis do školy. Školou povinných dětí bylo
celkem 88, z těch 16 chodilo do školy měšťanské v Libáni, Jičíně a jinde. Do I. třídy chodilo 15
chlapců a 14 dívek, do II. třídy 22 chlapci a 21 dívka.

Školní divadlo
Dne 25. a 26. prosince 1921 sehráli žáci naší školy dětskou divadelní hru J. Kňourka „Štědrý
večer po 5 letech“. Hra se zdařila velmi pěkně.

Narození
22.1. – Vaníčková Anna, čp.14, dcera Josefa a Františky Vaníčkových
4.8. – Švorcová Jiřina, čp.3, dcera Františka a Boženy Švorcových, vdaná Kšírová, Chyňava
28.8. – Mlejnek Oldřich, čp.18, syn Josefa a Marie Mlejnkových
3.9. – Ulrichová Stanislava, čp.9, dcera Františka a Františky Ulrichových,
14.12. – Čuban Jaroslav, čp.35, syn Jaroslava a Aloisie Čubanových
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