Kolkování vál.půjč. a peněz
Ve dnech 28.února a 1.března byli povinni majitelé válečných půjček přihlásiti úpisy u berních úřadů k okolkování, aby
zjednán byl přehled o množství úpisů. Ve dnech 3.-9.března 1919 byli povinni občané odevzdati peníze od bankovek 10K
počínaje buď na berním úřadě nebo v místních záložnách. Poloviční obnos byl vrácen okolkovaný (1% poplatek) a druhá
polovina byla zadržená na daň z majetku. Později byly peníze do 500K vráceny všecky. Ze zadržených peněz platí stát 1%
úrok. Nepředložené peníze pozbyly platnosti.
Do 20.dubna 1919 byli povinni občané odevzdati hotové peníze domácí a papírové cizí na státní poklad. Složené mince
byly přijaty jako státní půjčky na 3,5% na 4 roky a budou splaceny dle přání odevzdatelů v kovových mincích nebo v běžné
měně. Stvrzenky jsou prodatelné a zastavitelné.

Přihlášky vkladů aj.
Do 10.června byli povinni vkladatelé přihlásiti vklady a předložiti knížky k okolkování. Peněžní ústavy měly nařízeno
vypláceti jen na okolkované knížky a jen 50% vkladů, evidenční poplatek ½% vkladatelům odpočítati. Zároveň předkládány
podílové knížky, akcie aj. k evidenci. Nepředložené propadly ve prospěch státu. Pojistky a losy též bylo předkládati. To vše
mělo býti podkladem k úpravě valuty a k předpisu válečných daní. Předpovědi, že po okolkování peněz zmírní se drahota,
se nesplnily. Naopak nastalo i zvýšení některého zboží.

Politická situace
Politická situace byla pořád nejasná. Mírová konference pracovala v Paříži dosti zdlouhavě, komunistické proudy přenesly
se z Ruska do Německa i do Uher a zmocnily se vlády. I ve státech ostatních hlásily se dělnické vrstvy o více práv. Pořád
bylo ještě zle, třeba bylo po válce již 6 měsíců. Různé zápletky ohrožovaly mír, nedostatek surovin zaviňoval
nezaměstnanost, drahotu a tím i lichvu se zbožím.

Jaro
Jaro bylo velmi studené a dosti suché. Stromy bohatě kvetly, ale málo ovoce nasadily.

Milan Štefánik
Vynikající učenec evropského jména, ředitel hvězdárny na Mont Blancu, rodák z Uher. Slovenska, Milan Štefánik, postavil
se na počátku války do řad bojovníků za svobodu našeho národa. Sloužil v leteckém oddělení zprvu jako prostý voják a
vysloužil si odvážnými činy hodnost generála. V prvním ministerstvu byl zvolen ministrem vojenství. Když se vracel v květnu
do vlasti letadlem při prudkém větru, vzňal se stroj nad Bratislavou a ministr s dvěma průvodci zahynul. Ztráty jeho želel
národ i věda velmi těžce.

Demonstrace proti lichvě
V květnu konečně lid sám podnikl akci proti drahotě. Byly ohromné demonstrace, při nichž došlo i k násilnostem a
pustošení (Praha, Brno). I v místě lid proti drahotě brojil.

Maďaři, Slovensko
Ku konci května Maďaři přepadli naše vojsko na Slovensku a zabrali značnou část východních krajin, přičemž se
dopouštěli hrozných ukrutností na legionářích a vojácích. Povídalo se, že důstojníci italští s generálem Piccionem zradili
Maďarům naše vojsko. Jisto jest, že česká armáda byla velmi chatrně vyzbrojena, že proti dělům a strojním puškám osobní
statečnost byla málo platná. Nastal zprvu zmatek, ale když president jmenoval velitelem franc. generála Pellé-a, uklidnily se
mysli a situace se změnila. Mírová konference zakročila, ustanovila hranice a nařídila vyklizení obsazeného území. Naše
vojsko se činilo velmi statečně.

Padlí, zemřelí a nezvěstní
Ve světové válce padli a zemřeli následující občané na ruské frontě: 1-Jakub Toman, 2-Josef Toman, 3-Vojtěch
Neubauer, 4-Fr. Slaný, 5-Pavel Švestka, 6-Methoděj Pospíšil, 7-Antonín Hasák, 8-Fr. Pelikán, 9-Frant. Meitner, 10-Frant.
Kostelka, 11-Jan Havlíček, 12-Fr. Vysoudil.
Na italské: 13-Jan Bednářík, 14-Alois Hrdinka, 15-Jos. Jelínek, 16-Frant. Havlíček.
Na srbské: 17-Jan Jandl
Doma zemřeli: 18-Simeon Malý, 19-Karel Zmrzlý, 20-Josef Doležel, 21-Josef Zukal, 22-Jan Trnka, 23-Frant. Šmerda
Nezvěstní: 1-Pavel Chyťa, 2-Antonín Pavelka, 3-Frant. Pecina, 4-Karel Richtr, 5-Frant. Zachrdla – všichni na ruské frontě;
6-Josef Vaněk na italské.

Volby do obcí
Dne 15.června konaly se v celé republice volby do obcí podle nového řádu.

Počasí a žně
Jelikož bylo chladné a deštivé jaro a v červenci též, začaly se žně teprve v srpnu. Lidé se obávali, že obilí vzroste na poli,
sklízeli je tedy vlhké, hned je mlátili a pak musili zrní sušiti. Po několika dnech deštivých ustálilo se počasí a žně se pomalu
končily. Úroda byla slabší. Maximální cena obilí do konce února 1920 určena 80Kč za 1q.

2. státní půjčka
Finanční správa státní uznala potřebu, aby mohla platiti na mimořádná vydání, vyhlásiti 2. půjčku na 4% do r.1924. Lhůta
upisovací byla do 10.října 1919. Vláda spoléhala na vyspělost občanstva, že samo uzná nutnost půjčky a bude hojně
upisovati. Leč zklamala se. Celkem se upsalo v republice 1.600 mil. Kč.

Podzim
Jak léto byl i podzim deštivý a studený. Práce sklízňové se zdržely a byly neobyčejně obtížné. Od počátku října byly ráno
silné mrazy a přes den vál studený vítr. Často padal sníh, který zase brzy roztál. Cukrovky úplně zamrzly, teprve ku konci
listopadu byly vykopány.

Volba starosty
Jelikož první „republikánský“ starosta Simeon Vrbík vzdal se pro nemoc starostenství, nařízena nová volba starosty. Tato
se konala 4.listopadu a zvolen v užší volbě starostou Frant. Kopr, cementář.

Zima
Zima byla celkem mírná, ale velice vlhká. Napadlo dosti sněhu, pak přišly silné deště, které způsobily náhlé tání a veliké
povodně v celé střední a západní Evropě.

