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POČASÍ
Rok tento lze nazvati úrodným, jelikož bylo dostatečných
srážek. V lednu napadlo dosti sněhu a bylo mrazivo. Led byl
odvážen v první polovicí měsíce.
V únoru bylo deštivo – 35 mm a jen ranní mrazíky.
V březnu opět vlhčí počasí – 41 mm srážky. Setí jarní počalo 25.
března.
Duben byl výhodný k setí – 24 mm srážek takže obilí sklíčilo
brzo po zasetí.
Květen neobvykle vlhký proti jiným rokům. Šest dní srážek –
42mm.
Červen teplý a vlhký 90 mm.
Červenec velmi vlhký 59 mm.
Srpen vlhký 44 mm.
Září 45 mm.
Říjen 13 mm.
Listopad 13 mm a prosinec 10,5 mm.
Celkové srážky činily 360mm, což je na zdejší kraj dosti výhodné
a proto úroda velmi hojná.
ÚRODA
Sena byla vydatná, protože voda vystoupila třikráte z břehu. Při
druhém vystoupení v únoru (13/2) potrvala voda na lukách 19
dní a proto i otavy byly hojné. Žně vydaly příznivou sklizeň.
Žita až 15 md – ječmeny až 16 mandelů – pšenice od 15 - 20

md - ovsy až 16 md, luštěniny od 16 do 20 md. Tohoto roku byly
stodoly plné a neobyčejně stohů.
Chmel se počal česati 19/8. Sklizeň hojná. Prodáván cent za
nejvyšší cenu 90 k. Poslední letošní chmel asi 60 balíků
neprodáno. Brambory dosti vydaly od 40 - 50 q. Řepy pěkně a
hojně sklizeno od 70 do 110 q za 4,20 kor.
Cena obilí byla neobvykle vysoká. Příčina byla vypuknuvší
válka světová. Žito ku konci roku dostoupilo až 68 kor –
pšenice až 84 k-ječmen až 56 k – oves až 60 k.
VÁLKA SVĚTOVÁ
Ku konci měsíce června navštívil Jeho Král. Výsost následník
trůnu František Ferdinand se svojí chotí vévodkyní Žofií
z Hohenburg Bosnu a Hercegovinu. Dne 27. června navštívili
Sarajevo, hlavní město Bosny. Skupina vrahů ze Srbska
zosnovala atentát. Při návštěvě radnice Sarajevské byla hozena
pod kočár puma, jež však Královským Výsostem neublížila. Ač
byl J. Král. Výsost varován, aby zpáteční cestu z radnice volil
jiný směr jízdy, nepřijal nabídku a jel toutéž cestou zpět. Na
této zpáteční cestě objednaní vrazi střelili Jeho Král. Výsost
arciknížete následníka Františka Ferdinanda do krku a Její
Výsost vévodkyni Žofii do života. Oba vznešení manželé
v kratičké době vykrváceli a ranám podlehli. Vyšetřováním se
zjistilo, že vrazi byli srbskou vládou objednání, srbskými
důstojníky ve střílení cvičeni. A poněvadž srbská vláda
nepřistoupila na podmínky zadostiučinění, byla vypovězena

Srbsku válka v den sv. Anny, 26. července. Z vypovězené války
nastalo seskupení válečných mocností. K říši naší přistoupil
věrný spojenec německý císař Vilem. Kdežto spojenec italský král
Viktor Emanuel zradil naši říši a vojensky nevystoupil. Na
druhé straně k Srbsku se přidalo Rusko, Francie a Anglie tzv.
trojdohoda. Z toho se vyvinula válka tak zvaná „světová“.
Pisatel těchto pamětí píše toto vylíčení právě 26.7.1915, kdy
válka ještě trvá a kdy právě vojsko naše a německé slavně počíná
vítěziti nad Ruskem. Poněvadž pak pisatel chce po ukončení
války nepřetržitý děj válečný popsati, obmezuje se prozatím na
vylíčení tomto a přeje naší říši a hlavně stařičkému císaři pánu
Jeho Veličenstvu císaři a králi Františku Josefovi I., aby chrabré
a statečné vojsko se svým spojencem slavně zvítězilo a provolává
zatím Jeho Veličenstvu a touženému vítězství upřímné „Zdař
Bůh“!!!
Poněvadž se zdá, že válka se protáhne do roku příštího upouští
pisatel od úmyslu vylíčení války až po konci dramatu a vyličuje
děje války dle měsíců:
ČERVENEC
23. podalo Rak – Uh ultimátum Srbsku.
25. zamítlo Srbsko požadavky Rak – Uh a vyslanec baron Giest
opustil Bělehrad, čímž mezi Srbskem a Rak – Uh nastal válečný
stav.
26. nařízena v R.U. částečná mobilizace.

28. vypovědělo R.U. Srbsku válku. Car ruský žádal něm. císaře
Vilema za zprostředkování, jež minulo se cílem a proto 30.
nařízena mobilizace v Rusku. 31. následovala všeobecná
mobilizace v Rak – Uh – Francii. Současně podalo Německo
ultimátum Rusku.
SRPEN
1. všeobecná mobilizace v Německu a toto vypovědělo válku
Rusku. 2. vtrhlo Něm. do Lucemburska proti Francii a obsadilo
v Rusku Čenstachov a Kalis a současně vypovědělo Něm. válku
Francii a Belgii. 5. vypověděla Anglie válku Německu a Němci
vtrhli do Belgie. Dřívější spojenec Rak – Uherska Itálie
prohlásila neutralitu. 6. vypovědělo R.U. válku Rusku a Srbsko
Německu. 7. padl belgický Lutich. 11. vyhlásila Anglie válku
Rak. - Uhersku a nastal současně válečný stav mezi R.U. a
Francií. 12. Černá Hora vypověděla válku Německu a R.U.
dobylo v Srbsku Šabac. 15. získalo R.U. úspěchy u Vuljeva
v Srbsku. 18. podalo Japonsko ultimátum Německu. 20. obsadili
Němci Belg. hl. město Brussel. 21. Německé vítězství mezi
Metami a Vogesami. 24. zvítězilo R.U. u Krasniku v Rusku.
25. vypovídá Japonsko válku Německu a nastal současně
válečný stav mezi R.U. a Japonskem. 26. dobyli Němci belg.
Ismier na Visle a Dněstru se strhla velká bitva. Němci zničili
Lovaň a porazili Anglii u St. Quentinu.

ZÁŘÍ
1.Vítězství armády r. uh. Aufenbergovy u Zamášče. 2. Belgický
král raněn. 3. Útoky ruských přesil u Lvova. Naše vojsko
vyklidilo Lvov. 4. Němci dobyli Remeš. 5. boje u Lublína. 6.
Rusko, Francie a Anglie zvaní trojdohodou uzavřely smlouvu,
že žádná z nich neuzavře separatní mír. 7. bitva před Paříží –
německý ústup. 8. Japonsko prohlašuje, že se nezúčastní
evropské války. 9. nová bitva u Lvova. Němci obsadili Radom.
Současně otevřen panamský průplav v Americe. 10. Lvovský
arcibiskup Sěptický zajat Rusy. Prváencyklika papežova pro
mír. 11. Fr. obsadila Arras. Poražen 22. arm. sbor německý u
Leku. Boj v Číně v Kiučau (něm. osada). 13. Obléhání Antverp.
15. Vpád Srbů do Slavonic a Bunátu, kterýž naším vojskem
odražen. Suvalská gubernie v Rusku Němci dobyta. 17. Ve
Francii přenesly se boje od Paříže zpět mezi řeky Olsu a Maasu.
Vídeňský parlament lazaretem. 19. Nové seskupení našeho
vojska ve vých. Haliči. 20. Remeš v bitevní frontě francouzské.
Srbský princ Jiří raněn. 21 Remeš hoří, katedrala poškozena. 22.
Naše ofensiva v Srbsku. 26. Rusové vnikli do Karpat. U
Žactého průsmyku. 28. Vpád Rusů do Uher. 30 General
Auffenberg „onemocněl“. Boj o Antverpy.
ŘÍJEN
Rusové postupují přes Němen. Černá Hora zatlačena k Foci.
Rusové odraženi k Ivangorodu. 6. Boje v severovýchodních
Uhrách. Naše vojsko dobylo Sandoměře. 9. Němci dobyli
Antverp. Ruské útoky na Přemyšl. 10. Rumunský král Karol

zemřel. 11. Rychlý postup rak. vojska vysvobodil Přemyšl. 12.
Rak. ofenziva dobyla Sanu. Němci se blíží k Varšavě. 16.
Italských zahraničný ministr S. Giuliano, stoupenec trojspolku
zemřel. 18. Úspěšné boje u Přemyšlu. 19. vyhláška o nových
odvodech domobraneckých povinníků ročníků 1878 – 1890 u
Rak. Uh. 20. Anglický král vrátil německé řády. 22. Černovice
opět v naší moci. 23. Rusové vyklidili Kolonyji. 25. u
Ivangorodu a ve střední Halici rozvinují se obrovské bitvy. 27.
Naše úspěchy v Srbsku. 28. V ruském Polsku ústup německých a
rak - uh vojsk, které vyrazily od Varšavy a Ivangorodu. Začíná
se rychlý ústup k slezským a pozňanským hranicím. 29. Turecko
zahájilo válku proti Rusku na Černém moři. 30. Velká bitva u
Sumboru – Sún – Přemyšlu. 31. Turecká vláda doručila pasy
ruskému, francouzskému vyslanci.
LISTOPAD
1. Rusové bombardovali Černovice. Šabac podruhé dobyt. 3.
Naše vojska přerušila boje na Lysé Hoře a ustupují. 7. Rusové
už překročili Vartu. 8. Turecká výprava proti Egyptu.
Francouzi a Angličané bombardují Dardanely. 11. Přemyšl opět
obklíčen. 13. Rusové vtáhli do Turnova, Jasla a Krosna. Srbský
hlavní stan opustil Vuljevo. 15. Útoky ruské na Přemyšl. 16.
Obsazení Vuljeva a překročena řeka Kolubara. 18. Bitva na
Černém moři. 20. Úspěšné boje v Ruském Polsku. 28. V Srbsku
se bojuje na všech frontách. 29. V Karpatech byly Rusové
poraženi a zatlačeni do Humemicka.

PROSINEC
1.Srbská armáda znovu na ústupu. 2. Bělehrad obsazen
rakouským vojskem. 3. Srbové ustupují do vnitrozemě. Ruský
gen. Remenkampf zbaven vrchního velení. Srbové u
Arandělovače opětně útočí. 6. Postup našich vojsk na jih od
Bělehradu. 7. Boje v Karpatech trvají. Nové seskupení našeho
vojska v Srbsku. 8. Rusové zahnání od Věličky. V Rus. Polsku
boje u Lodže. Ruská vojska přešla do defensivy před linií
Varšava – Ivangorot. 9. Falkenhayn vrchním velitelem
německým. 10. v Srbsku u Milanova narazila naše vojska na
srbskou přesilu a uchylují se do příznivějších pozic. Němci dobyli
Prašnyše. 11. Rusové na Přemyšl neútočí, ale pravidelně jej
obléhají. 12. Boje na čáře Gorlice – Sandec. 14. Ústup našich
vojsk od Voljeva. 15. Naše vojska vyklidila Bělehrad. Rusové v
Haliči na ústupu na čáře Novoradomysk - Piotrkov. 16. Útok
něm. loďstva na angl. pobřeží. 18. Úspěšné boje na frontě u
Krosna. Piotrkov dobyt. 19. Spojenecká vojska překročili Pilici.
Výpad z Přemyšlu pro Rusům. 22. Boje v Karpatech na uherské
půdě u řeky Luborče. 23. Boje na Nidě. 24. Zbrojmistr Potiorek
na odpočinek. Velicím generálem v Bosně Surkotič. 26. Boje
s Angličany u Niuportu. Rusové v obnovené ofensivě zmocnili se
Kotliny Krosenské a Jaselské. 28. Severně od Dukly v průsmyku
Karpatského vyhnulo se naše vojsko nepřátelské přesile. Na jihu
uplný klid. Srbové vyhodili do povětří zemuňský most. 29.
Ruská 8. armáda Brusilova dostala posily, před nimiž naše
vojsko ustoupilo do krajiny Gorlice. Černohorci útočí u Trebinje.

30. Ve vých. Prusích boje u Picikal. 31 Bojuje se v Karpatech u
Volové. Rusové útočí u Zakličina. Německá ofensiva začata 11.
listopadu získala 136000 zajatých a 100 děl.
(pokračování v roce 1915)

Co se týká života v naší obci za této války, jeví se zde obvykle
klid. Oslava pádu Bělehradu prozrazovala loyalitu občanstva
v nejvyšší míře. Následkem války stoupají potravní ceny do
netušené výše. Pšenice až za 42 k. Mouka až za 80 k. Maso až
4 k. za kg. Obyvatelstvo houfně činí nákupy do zásob, samo
bylo příčinou vzestupu cen. Velikým důvodem klidu bylo
vyplácení podpor rodinám narukovavších vojínů. Mnohá rodina
dostávala denní podpory až 5 kor. Na osobu se dostávalo se 82 h
denně a na byt 41 h. Podpory ty byly vypláceny vždy 1. a 15.
dne každého měsíce u berního úřadu v Lounech.
V době válečné utichnul veškerý ruch. Zábavy taneční byly
odřeknuty a možno říci, že obecenstvo se nehněvalo, neboť
četnými zábavami předešlých let bylo již přesyceno a poněvadž
téměř každá rodina měla nějakého člena ve válečném poli, nebylo
vůbec z piety k těmto po zábavách touženo.
V měsíci únoru (13/2) provedeny byly volby do obecního
zastupitelstva, tentokráte za nepatrné účasti zvlášťě voličů 3.
sboru. Zvoleni byli: I sbor. : Kar. Zvěřina, Pišoft Bedřich č, 34,

Housenblas Jos. č. 44, Pišoft Jos. č. 38, Dittrich Vác. č. 39,
Glaser Bedř. č. 8. náhradníky zvoleni: Glaser Ad. st. č.33,
Kostka Vác. č. 43, Sobotka A. č. 31.
II sbor: Rukner Jos. č. 36, Dittrich Jak. č. 46, Dittrich Frant. č.
42, Neubert. Jos. č.3, Mildorf Vác. č.5 a Květ Vilibald říd.
učitel. Náhradníky: Roth Jos. č.4, Trusk Vác. č. 143, Zärner
Vác. č. 115
III. Sbor: Ant. Fridrich č. 26, Svoboda Kar. č. 163, Grohmann
Ant. zříz. dráhy, Melaun Jos.,zříz. dráhy, Langer Ant.
hostinský, Hruška Mir. truhlář č.180. Náhradníky: Mildorf Jos.
, Klíma Jos. zřízenci dráhy a Zelenka Jan č. 162 tesař.
Poněvadž Karel Svoboda ze III. sboru volbu nepřijal nastoupil
do III. sboru jako nejvíce hlasů mající Bohumil Fojt úřed.
cukrovaru.
K cíli obecního hospodářství vybírány přirážky, obecní 65%,
školní 26%, na pol. hajného 6%.
Domovské právo uděleno 23 příslušníkům cizím.

