V roce 1928 byl zbudován pomník padlým ve Světové válce 1914 – 1918. Na žádost občanstva
ujala se akce místní osvětová komise za předsednictví řídícího učitele Josefa Cfalty, a tak došlo 7.
července 1929 k odhalení pomníku. O 2. hodině odpoledne za veliké účasti zdejšího i vůkolního
obyvatelstva seřadil se průvod na silnici před hostincem Jar. Šnajdra a prošel celou obcí. U pomníku
o Sv. Válce a padlých hrdinech promluvil za všeobecného souhlasu odborný učitel pan František
Ježek ze Stupna.
Pomník zbudován stavitelem p. Františkem Leichtem ze Stupna a celý náklad na pomník
byl 6000,- Kč.
Kromě toho bezplatně na pracích při pomníku pracovali:
Práce kovářské: František Chaloupka, Josef Bělohlávek, Stanislav Lukšík, Jaroslav Fišer, Václav
Fišer a František Fišer.
Práce zednické: Josef Ježek, Josef Moravec, Jakub Kolář a Emil Košťál.
Povozy propůjčili: Jaroslav Kepka, Josef Hirmer, Jan Kroc, Václav Beran a Jan Jíša.
Při převzetí pomníku obcí poděkoval starosta obce Antonín Fišer vřele všem, kdož jakýmkoliv
způsobem přičinili se o zdokonalení šlechetného tohoto díla našim padlým hrdinům.
Pak vysloven dík p. Janu Červenkovi, předsedovi České Národní rady Čechů v Americe a
našemu rodákovi, jenž věnoval obci v roce 1928 1000,- Kč, jichž bylo použito na postavení tohoto
pomníku.
Slavnostní akt ukončil starosta apelem na všechny přítomné, by všichni pomníku chránili a
zdobili, aby tak pro věčné časy zachována byla důstojná památka padlým vojínům – našim
občanům.
Jan Červenka se narodil roku 1870 v Újezdě u Sv. Kříže a přišel do Ameriky jako dvanáctiletý
hoch. Stal se obchodním jednatelem, hostinským, spoluzakladatelem pivovaru a předsedou tohoto
podniku a kandidátem do městské rady.
Jan Červenka byl jedním z nejnadšenějších a nejobětavějších pracovníků za osvobození naší vlasti
za války a uznání za jeho práci dostalo se jemu nejenom od jeho krajanů, kteří jej poctili úřadem
předsedy Národního sdružení i Národní rady Československé, ale i osobně od samotného prezidenta
T. G. Masaryka
Tento doslovný opis z výstřižku novin amerických Čechů z roku 1951 dodatečně k doplnění
kroniky napsal Josef Riedel kronikář.
V roce 1947 byla obnovena deska na památku padlých a byla připsána jména popravených a
zemřelých z druhé Sv. Války.
Jsou to: Alois Záhrobský, František Zábranský, Josef Brebera a Pavel Koyš Krištov.
Na jaře roku 1947 byl postaven ruskému vojínu, pod záštitou MNV pomník na jeho hrobu a
zasazena deska.
Této oslavy zúčastnil se zástupce ruského vyslanectví legační rada Šejko a několik dalších úředních
a vojenských osob. Jejich podpisy jsou zanešeny v pamětní knize místní obecní školy.
Pšenička Antonín, kronikář

