1924 Dne 13. ledna ve dvě hodiny ráno
došlo v obci k tragedii, v záchvatu šílenství se zastřelil účetní
Škodových závodů pan Hrdlička. K události došlo v domě p.
Václava Smrže.
Obec během roku podala stížnost na firmu C. T. Petzold, která úmyslně vyvážela odpadky
z Petzoldova lomu na druhý břeh
řeky a tímto jednáním vyvstalo
nebezpečí, že při velké vodě dojde k ucpání koryta řeky. Během
roku byly vysázeny nové višně
v obci. Z důvodu vysokého stáří
se pan Vitouš zřekl svého úřadu hospodáře obecních lesů. 26.
října došlo k významné události,
byl odhalen pomník padlým vojínům z let 1914-18. Pomník byl Pomník padlým v I. sv. válce. Foto
na žádost obce vytvořen socha- archiv Jaroslava Kasíka
řem Koulou za částku 5 000 Kč.
1925 Dne 19. července se konala oslava 25. výročí vzniku Podpůrné jednoty v Srbsku.
1929 V obci došlo k další tragédii, vypukl požár a vyhořel domek p. Sklenáře, dům stál vlevo pod budovou školy. V témže roce byla provedena oprava kapličky.
1930 Proběhlo sčítání lidu. V obci bylo spočteno 598 obyvatel. V témže
roce se započalo s výstavbou domů p. Sojky, p. Sklenáře, p. Pletitky, p. Hájka, p. Štefana a pí Celtové.
1931 V tomto roce začal stavět p. Smrž hostinec a hotel U přívozu, dnešní
restaurace U Berounky. Nový dům dále postavil p. Beran, p. Průša,
všechny tyto stavby provedl významný stavitel pan Grossman. Během roku došlo rovněž k výměně již opotřebovaného lana na přívozu. Ve volbách bylo zvoleno nové zastupitelstvo ve složení: J. Drda,
J. Horák, V. Patera, K. Bok, K. Novák, J. Stránský, J. Melichar,
V. Kaucký, J. Kos, F. Parkan, F. Barsa, F. Svoboda, F. Průša,
V. Roub, F. Hejkal.
1932 Dne 18. dubna se započalo se stavbou obecního domu. Plány vyhotovil
stavitel pan Karel Hulan. Samotnou realizaci stavby provedl stavitel
pan Martínek z Berouna, se základním rozpočtem 105 000 Kč. Během stavby došlo k archeologickým objevům, byly nalezeny pozůstatky starých nádob. Dle posudku archeologa J. Petrboka se jedná
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o nálezy ze 14.15. století. Obecní dům byl dokončen dne 12.
září s tím, že se
původní rozpočet navýšil na
konečných 114
000 Kč. V témže
roce obec nechala za 12 300 Kč
zavést
telefon.
V obecním zastupitelstvu do- Stavba restaurace U Nádraží. Zcela vlevo majitel
šlo ke změnám. Vojtěch Hulan, 1932. Foto archiv Jaroslava KasíPana F. Hejhala ka
vystřídal A. Svejkovský, pana J. Melichara pan V. Veverka, pana F.
Barsu vystřídal p. Kos.
Dne 18. prosince došlo k neštěstí na železničním přejezdu, pan Václav Šmejk nedal přednost a narazil s motocyklem do rychlíkové lokomotivy. Neštěstí bohužel nepřežil.
1933 V tomto roce se v obci opět stavělo. Dům si vystavěl
p. Kačaba a p. Viktor. Opravu domu
svépomocí provedl
p. V. Svoboda.
11.
dubna
byla
v lese na Boubové
nalezena zastřelená
devatenáctiletá studentka Jiřina Riedlová, její vrah byl
nalezen oběšen již
druhý den po tomto
Hotel U Berounky, 30. léta. Foto archiv Jarohrůzném činu. Vrah slava Kasíka
byl pohřben v Praze
a oběť na hřbitově ve Svatém Jánu p. Skalou.
V tomto roce byla vysázena alej ořechů podél cesty do Budňan.
1934 Tento rok byl neobyčejně teplý, již v dubnu se dalo plavat v řece.
Následkem velkého sucha byla značná neúroda.
Panu Uhlíkovi byla pronajata honitba v katastru obce za roční nájemné 4 500 Kč. Nový dům si vystavěli pánové J. Horák a J. Košťál. Pan Červenka prodal dům panu Böhmovi. V letošním roce se
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ustanovilo družstvo, které si vzalo za cíl vybudovat osvětlení v obci.
V přípravném výboru jsou tito občané: J. Horák, J. Konečný,
V. Patera, J. Sláma, J. Kos, J. Stránský. Předpokládaná částka pro
realizaci projektu byla stanovena na 130 000 Kč. Každý člen družstva měl platit 50 Kč za místnost, 500 Kč za přípojku a 50 Kč za
hektar polností. Bohužel se stalo, že obecní zastupitelstvo na schůzi dne 27. ledna 1934 tuto myšlenku zavrhlo a elektrifikace se tím
opozdila o další čtyři roky.
23. června došlo k požáru v Tomáškově lomu, vyhořelo několik provozních budov. Škody byly značné, ale provoz lomu to nijak zvlášť
neomezilo.
1935 Od 1. ledna má v pronájmu přívoz opět p. Veverka za roční nájemné
7 000 Kč. V tomto roce proběhly volby do poslanecké sněmovny.
1936 Dne 1. dubna došlo k rozdělení Hořovického okresu na Berounský a Hořovický. Prvním hejtmanem byl jmenován p. Štulc. Dne
10. května proběhly volby do okresního zastupitelstva. 6. dubna v obci proběhly odvody do vojska. Bylo odvedeno 12 branců.
6. května obcí projel p. prezident Masaryk. Přes řeku jej i s doprovodem převezl převozník p. Veverka.
1937 Firma C.T. Petzold vystavěla novou vápenku. Všechny těžařské podniky jedou na plné obrátky. Bylo dosaženo úplné zaměstnanosti,
krize z počátku třicátých let byla překonána.
V tomto roce postavili nový dům pánové Špitál a J. Melichar. Dům
si opravil p. Vaňásek. Během roku proběhly velké opevňovací práce,
podél řeky byly vybudovány pevnosti vzor 37. Do současnosti jsou
některé pevnůstky zachovány, jedná se zejména o pevnůstky v oblasti fotbalového hřiště a na břehu řeky pod Beranovým lomem.
1938 22. června se vyskytl první případ slintavky, naštěstí se vše v dobré obrátilo a na následky nemoci uhynul pouze jeden kus skotu.
5. února se obecní zastupitelstvo usneslo
na započetí elektrifikace. Obec se přihlásila za člena Elektrárenského svazu a pro
realizaci si vypůjčila
80 000 Kč od Kampeličky, dalších 60
000 Kč zapůjčil Elektrárenský svaz. Samotná realizace byla
zadána firmě Hora
z Benešova. Trafo- Náves, 30. léta. Foto archiv Jaroslava Kasíka
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Vzácná kolorovaná fotografie ze 40. let od Kubrychtovy boudy. Druhý
zprava pražský řezník Karabec, ve své době známá osobnost, která se
dostala i do populární písně. V Srbsku měl ve válečných letech pronajatou honitbu. Zleva: manželé Kubrychtovi, ?, hajný na Hrašově, Vlasta
?, Josef Slabý, Antonín Červenka, Karabec, Jaroslav Sláma. Foto archiv Jaroslava Bastla

Původní dřevěná budova lanovky, 1939. Foto archiv Jaroslava Kasíka
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