1917
LEDEN
Počal počasím vlhkým a deštivým, jež vytrvalo až do 10. ledna.
Na to počaly malé mrazíky. Okolo 12. ledna počalo sněžiti a
sněžilo až do 17. ledna a napadlo veliké množství sněhu. Okolo
13. ledna počala voda v Oharce stoupati a zaplavila veškeré
louky, ale bez ledu. Povodeň vytrvala po 8 dní. Kolem 20. ledna
počaly mrazy. Z počátku 4 až 6°R., pak mrazy se zvýšily a ku
konci ledna vykazovala se nejnižší teplota 12°R pod bodem
mrazu. Dne 31. ledna vykazoval teploměr 14°pod nulou. Po
dlouhé době užíváno saní.
ÚNOR
Vykazoval stále stoupající mrazy. 10. února a 17. února
dostoupily mrazy až 22°R pod nulou, mrazy, jakých nikdo
nepamatuje. Tyto mrazy působily na ptactvo krutě a lidstvo bylo
postiženo tím více, jelikož nastal úplný nedostatek uhlí. Válka a
potřeba uhlí ve velkoměstech, nedostatek železničních vagonů
přivodily zastavení vozby uhlí a lid trpěl strašně zimou. Školy
v městech a na venkově zavřeny. V Lounech neučí se v dívčích
školách od 18/12. 1916, v chlapeckých od 10/1. 1917 a budou
otevřeny školy až v březnu. Ve škole zdejší památováno v čas na
zásoby uhlí a proto ve zdejší škole vyučovati se nepřestalo a
žactvo měšť. škol lounských ze zdejší obce požívalo té výhody ,

že mohlo zdejší školu navštěvovati. Cena uhlí v Lounech
dostoupila až na 6k 40h za 1q proti dřívější ceně 1k 80h. Obec
zdejší, aby lidu poskytla paliva, vysílala povozy koňské do
Mostu pro uhlí a lid dostával tím uhlí lacinější 3k za 1cent.
Z nedostatku paliva počal velkostatek kácení kaštanových
stromů na silnici Lenešicko-Postoloprtské, čímž lid trochu dříví
získal. Kaštanové stromy kácen ob jeden na straně silnice
k panským rybníkům.
DRAHOTA
Ceny potřeb stoupají do závratných výšin. 1 kg hov. masa 8 k 40
h, vepřového 11 k 20 h, 1 kg mouky 76 h, 1 kg mýdla až 20 k.
Látka na mužský oblek od 140 -250 k. Podrážky na boty 24 k,
pár mužských bot 100 až 120 kor, ženské botky 90 - 125k,
botky pro děti 70 – 90 k, 1 vajíčko 50 h, rýže, kroupy nebylo
vůbec možno koupiti, 1 kohout 10 – 20 k, slepice 10 kor., pivo 1
l za 92 h a to jen jeden den v týdnu se čepovalo, sirky malá
krabička 6 h a nebyly vůbec k dostání, svíčky až 50 h za jednu.
V domácnostech se nesvítilo, petrolej vůbec vymizel z obchodu.
Nebylo jediné potřeby, aby cena nebyla pěti až desetiti násobná.
SEJÍMÁNÍ ZVONŮ Z VĚŽÍ
Letošního roku sejímány s věží kostelních zvonů, jichž užito ku
stavbě děl. Ze zdejší věže sejmut zvon prostřední (sv. Václava)
ve váze 4centů a zvonek evang. na malé věži. V měsíci prosinci
sejmut byl druhý zvon k válečným účelům, takže zbyl pouze
jediný zvonek, zvaný umíráček.

BŘEZEN
Setba počala až v posledních dnech březnových, jelikož mrazy
dodržely až do konce března.
DUBEN
Během dubna počalo setí a pro nepříznivé počasí ani tohoto
měsíce nebylo dokončeno a řepy ano i některé obilniny dosety až
v květnu.
KVĚTEN
Počasí bylo vzrůstu příznivo a očekávalo se že letošní úroda
byla hojná a že vynahradí nedostatky za rok předešlý.
ČERVEN ČERVENEC
Však přišel měsíc červen v němž nespadla ani kapka vody a ani
červenec nevydal dostatečné vláhy a naděje na příznivý rok
zmizely. Žne nastaly již v první polovině července, kdy obilí
neuzrávalo ale usychalo. Všechny naděje na budoucnost suchem
zmařeny. Zvláště nedostatečnou sklizeň vykazovalo žito.
Poměrnou sklizeň vydala pšenice zimní. Za to jarní pšenice
špatné a též oves. Nejlépe (ale proti jiným rokům přece mírně)
vykazovala sklizeň ječmenů. Traviny: sena i jetele vydaly velmi
málo. Otavy nevydaly nic, ba mnoho luk se ani při otavách
nesekalo. Jetelové otavy vůbec nebyly, takže pícniny byly celkem
zcela nedostatečné.

SRPEN
V srpnu 12.ho začato s česáním chmele. Tyto by vydaly slušnou
sklizeň. Ale poněvadž 2/3 chmelnic se nezdělávaly vykazoval
zbytek 1/3 chmelnic malou sklizeň. Chmelnice se nezdělávaly
proto, že nevařilo se pivo. Chmelnic bylo použito jednak
k pěstování zeleniny, jednak k setbě ovsa. Poněvadž pivovary od
měsíce května nedostaly žádného přídělu ječmena, přestalo se
v pivovarech pivo vařiti. Dokud byla v pivovarech zásoba piva,
přidělovalo se hostincům 2 hl piva měsíčně a prodával se 1/2l
piva za 96h!! V červenci, srpnu, září a říjnu hostince piva vůbec
nedostaly a čepovala se v hostincích místo piva „brzvanská
kyselka“.
ZÁŘÍ
Ku konci září počato s podzimní setbou. Selo se do sucha.
Nepatrné a nedostatečné deštíky přece pomohly zasetému obilí
k vzrůstu, ale nový nepřítel se objevil – myši. S obavou hledíme
do budoucnosti vstříc. Nepomůže-li zima, bude zkázce obilnin
myšmi dovršen.
ŘÍJEN
V říjnu dobývany nejprve brambory. Ba velká část bramborů
dobývána již v září a to proto, že lid z hladu vrhl se na
brambory a tyto musily ještě nezralé
býti dobývány, jinak by
hladovící lid všecky brambory s polí vykradl. Sklizeň byla úplně
nedostatečná. Řepa sklizena chudě. Měl-li někdo po korci 50 q,
byl obdivován. Téměř průměrná sklizeň řepy po korci činila 35q.

Proto též cukrovarná kampaň dopadla chudě. Ve zdejším
cukrovaru počala kampaň 20. října a trvala do 26. listopadu,
tedy sotva pět týdnů. Tak krátkou kampaň zdejší cukrovar
neprodělal. Charakteristicky byla kampaň též tím, že povoláno
bylo ku práci do cukrovaru na 300 zajatců a 60 vojáků pro
nedostatek pracovních sil.
LISTOPAD A PROSINEC
Oba měsíce suché, tím myši se vyvíjely houfně a ničily ozimy. Ku
konci listopadu byly prováděny rekvisice obilí. Veškeré obilí bylo
rolníkům odejmuto a ponecháno pouze rolníkům obilí pro výživu
s kvotou 360 g denně na osobu těžce pracující a 300 g pro osobu
lehce pracující, pak ponecháno obilí k jarní setbě. Bída a
nedostatek tížila všechny, Ještě však větší bída řádila
v sousedních německých hornických městech. Lid pracovní
vycházel do vesnic, kupoval za drahé peníze vše. Dům od domu
obcházel lid s tlumoky na zádech a byl rád, kde dostal 1-2
brambory, skývu chleba, hrst obilí a pod. K tomu pak ještě úplný
nedostatek uhlí a petroleje. Jdeš-li po ulici, všude v oknech tma,
nikdo nemá čím svítit. Přijíždějící vlaky byly lidem obléhány, lid
násilím uhlí z vagonu kradl, aby mohli aspoň nejnutnější a
nejchudší pokrm uvařiti. Blíží se Vánoce. Smutné, bídné,
hladové vánoce. Kéž narozený Vykupitel snese s nebes útěchu a
pomoc. Těžké doby bez Jeho pomoci vytváří dobu zlou, jakou lid
ještě nezažil.

VÁLKA
Válka trvá dále. Na italské frontě marně po celý rok snažil se
zrádný Ital proraziti řady našich hrdinů. Leč nepodařilo se mu.
V měsíci listopadu podnikly naše zdatné armády ofensivu za
osobního vedení našeho mladého a udatného císaře Karla I.,
vyhnaly nepřítele z hrabství Gazického a naše chrabré vojsko
vniklo do Itálie a obsadilo Lombardii a Benátsko. Kéž Bůh vede
i na dále udatného naše Vrchního Velitele k zdárnému
vítěznému míru. Na ruské frontě počalo 7. prosince jednání o
příměří a je uzavřeno až do 14. ledna 1918. V době příměří
budou projednány podmínky míru s Rak.-Uher.- Německem,
Tureckem a Bulharskem se strany jedné a s Ruskem se strany
druhé. Kéž tyto začátky separatního míru s Ruskem jsou
slibnými známkami míru všeobecného!

