Lidový dům
Jednotáři dosud cvičili v zimních měsících v hostinci U Jungů. Zlostné jednání hostinského Františka
Junga, mnohdy i bez zjevné příčiny, ale přinutilo činovníky DTJ k rázným a rozhodným krokům.
8. dubna 1928 ustavili si přípravný výbor pro vybudování vlastního dělnického Lidového domu.
Během roku došlo k ustavení „Družstva Lidový dům“. Znovu se ocenil význam „střádalů“, neboť na
podíly tak mohli převést značný finanční obnos. DTJ se stala členem družstva se 30 podíly.
Družstvo koupilo protější hostinec U Kouřilů s výhledem na jeho rozšíření. Pro získání většího
prostoru na výstavbu Lidového domu odkoupen i domek č. p. 32 paní Františky Vlasákové.
V r. 1929 se domek paní Vlasákové počal bourat. Pomáhali i nezaměstnaní jednotáři. Stavbu Lidového
domu zadali staviteli Josefu Jelínkovi z Berouna.
Stavba byla zahájena 1. září 1929 a „liďák“ byl otevřen 27.dubna 1930.
V únoru 1930 přijela zemská komise z Prahy za účelem udělení biografické licence. O tu požádala DTJ
a Sokol. Komise přidělila licenci DTJ pro vhodnější sál Lidového domu, který se právě dostavoval.
7. března 1930 se slavily narozeniny prezidenta „tatíčka Masaryka“. Konal se večerní lampiónový
průvod obcí s hornickou kapelou pana Jaroslava Tomáška. Domy ozdobeny prapory, za okny svítily
obrazy TGM a průvod ukončen před nedohotoveným Lidovým domem (sál byl již dokončen). Byl
zaplněn do posledního místečka a mnozí občané se do velkého sálu ani nedostali a poslouchali hezký
program školních dětí venku. Je to první akce konaná v Lidovém domě.
V dubnu spěje stavba „liďáku“ do finiše. 27. dubna pořádána první taneční zábava v novém sále ještě
nedokončené stavby. Vypilo se na ní bezmála 34 hl piva.
18. května konalo se slavnostní otevření Lidového domu. Dopoledne se v sále konala slavnostní „valná
hromada“, na níž přítomno mnoho občanů místních i z okolí a zástupci všech spolků. Přítomni byli i
senátor Gustav Habrmann, senátor Jan Petřík a poslanec Luděk Pik. Odpoledne zazněl koncert a večer
ukončen taneční zábavou.
25. července uspořádal místní „Okrašlovací spolek“ v novém sále Lidového domu výstavu růží. Toho
využili ochotníci a večer ve voňavém sále sehráli hezké představení „Pražáci na venkově“. Sál byl zcela
zaplněn a na vstupném vybráno 1750 Kč. Poté už byl sál plně každodenně využíván.

