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Rok 1923
Úmrtí Dr. A. Rašína
Dne 18. února 1923 přišla zpráva, že v Podolském sanatoriu zemřel dříve zákeřně přepadený
a útočníkem raněný ministr financí Dr. Alois Rašín.
V den pohřbu ve středu 21. února 1923 konána v budově školní smuteční slavnost. Na
budově vlál smuteční prapor, žáci obou tříd shromáždili se ve II. třídě. K slavnosti dostavili se
všichni členové zastupitelstva se starostou obce, místní školní výbor a jednatel sboru dobrovolných
hasičů. Řídící učitel promluvil o životě a významu tohoto muže.

Úmrtí choti pana presidenta
Dne 13. května 1923 zemřela choť pana presidenta paní Charlotta Garrigue Masaryková.

Výstavka školní
V neděli 24. června 1923 konala se místní výstavka školní. Vystaveny veškeré sešity,
výkresy, ruční práce ženské i chlapecké. Z pomůcek školních vystaveny veškeré nové pomůcky,
obrazy a diagramy koupené i učitelstvem zhotovené.

Ceny životních potřeb
Ceny životních potřeb částečně poklesly. V létě roku 1923 stál: 1 q pšenice 160 Kč, žito 1 q
90 Kč, ječmen 70 Kč, oves 80 Kč, mléko litr 2 Kč, máslo 1 kg 20 Kč, tvaroh 1 kg 3 Kč, med 1 kg
13 Kč, maso vepřové 1 kg 16 Kč, hovězí maso 1 kg 14 Kč, boty mužské 150 Kč, boty ženské 100
Kč, pivo litr 2,40 Kč, vejce 1 kus 40 hal.

Kroupy
Dne 14. dubna 1923 postižena obec zdejší krupobitím. Kroupy velikosti bobů zasáhly část
Lhoty k Záhubům a Skuřině. V zahradách bylo krup do výše 10 cm. Krupobití nadělalo značných
škod na obilí, ovoci, bramborách a zelenině. Květiny a zelenina musely být nově vysázeny. Ve
zdejší obci jsou kroupy řídkým zjevem a dle starých občanů nepadaly ve Lhotě Zelenské v takovém
množství přes 20 let.

Opravy ve škole
O prázdninách roku 1923 byla budova školní zevně opravena a nově natřena, ve třídě
oškrabána omítka a nově nahrazena do výše 1m. Práce zednické provedl stavitel Chaloupecký
z Libáně. Náklad činil 600 Kč. Třídu a chodbu vymaloval malíř Ryba z Libáně za 200 Kč.

Zápis do školy
Počátkem školního roku 1923–24 proved zápis dětí, protože nastoupil válečný ročník 1917,
byl počet dětí značně menší. Zapsáni byli 72 žáci, z toho jinam chodilo 8 žáků. Do naší školy
chodilo skutečně 29 chlapců a 35 dívek, celkem 64 žáci.

Volby do obecního zastupitelstva
Dne 16. září 1923 konány volby do obecního zastupitelstva. Podány celkem 4 kandidátní
listiny a to: I. Republikánská strana domoviny, která dosáhla 54 hlasy a tím 4 mandáty, II. strana
lidová (klerikální) 33 hlasy = 3 mandáty, III. strana živnostensko – rolnická 27 hlasů = 2 mandáty,
IV. republikánská strana zemědělská 43 hlasy = 3 mandáty. Zvolen byl ze strany I. Petrtýl Jan,
čp.32, Dovol Bohumil, čp.48, Filip Karel, čp.27, Kopecký Josef, čp.28, ze strany II. Egrt Frant.,
čp.30, Čuban Jaroslav, čp.35, Kříž Frant., čp.21, ze strany III. Kupec Josef, čp.41, Jirků Jos., čp.50,
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ze strany IV. Bartoň Frant., čp.2, Linka Václav, čp.16, Ulrich Frant., čp.9. Starostou zvolen Egrt
František, čp.30, náměstkem Bohumil Dovol, čp.48, I. radním Václav Linka, čp.16, II. radním
Kupec Josef, čp.41.

Dětská divadelní hra
O svátcích vánočních sehráli žáci naší školy vlasteneckou divadelní hru J. Průchy: Blaničtí
rytíři, která provedením předčila všechny hry dosud dávané.

Úmrtí
26.8. – Švorc Otakar, čp.3, dítě 1 týden
20.2. – Marušková Anna, Záhuby čp.15, manžel František, obuvník

Svatba
30.1. – Egrt František, čp.6 a Vokráčková Marie, čp.20
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