ročník IV

číslo 23

listopad - prosinec 2003

ad CESTA ZANEŘÁDĚNÝM LESEM
Moc jsem si od této akce, naplánované na 5. září 2003, neslibovala. Je
to jenom práce, žádná odměna, tak žádnou masovou účast
neočekávám, říkala jsem si. Nakonec jsem zapomněla oznámit i hodinu
srazu, ale ani z toho jsem si nedělala velkou hlavu, myslíce si, že děti
mají nějakou sběrovou akci takříkajíc „na bambuli“. No, to jsem se teda
pěkně sekla.
Už v pátek se děti zajímaly, kdyže mají vlastně nástup. A když jsem
v sobotu odpoledne uviděla ten houf nadšených maličkých, prostředních i velkých dětiček, v duchu jsem se jim omluvila za svou
hnusnou dospěláckou podezíravost!
Vyrazili jsme směrem ke slavečskému rozcestí a rozdělili jsme se na
skupiny holky - kluci. Přála bych vám vidět, s jakým nadšením všichni
vyhledávali kopice svinstva (omlouvám se za tento výraz, adekvátní
slušný jsem ale nenašla). Pytle se rychle plnily sklem, plastem, železem, igelitem a jelikož jsme si vyhlásili soutěž o nejkurióznější nález,
ozývalo se neustále jásání dětí nad nalezeným odpadem.
„Já mám umyvadlo, i se
syfonem!“, halekalo na jedné
straně silnice. „Já mám pytel
bot“, na straně druhé. Tak
nám
odpoledne
vesele
ubíhalo. Stále více pytlů bylo
rychle plných, rukavic ubývalo
a zvláštních nálezů přibývalo.
Jen posuďte sami: vrhačská
koule,
pila,
peněženka,
/foto: Míša Márová/
součásti automobilu,
takže se málem dalo složit celé auto - včetně autobaterie, ocelové lano
natažené mezi stromy jako past apod. Také byly nalezeny dva pytlíky
injekčních stříkaček!
Nakonec jsme spotřebovali všechny připravené pytle a museli jsme
nechat dovézt další. Naplnilo se 15 pytlů.
Vrábecké děti pod vedením pana Korcha sebraly nepořádek po návsi a
poté se vydaly cestou ke hřbitovu. Ani tam se nenudily, pořád bylo co
sbírat. Obešly ještě hřbitovní zeď a panečku, to bylo překvápko!

Truchlící pozůstalí vyházeli přes zeď tři čtvrtě pytle vyhořelých obalů
od světýlek! Zřejmě už jim nezbývalo sil k odnesení těchto červených
plastových skořápek do hřbitovního kontejneru.
Cesta dětí pokračovala k Dvořáčků rybníčku, kde objevily pěkné
hnízdečko odpadků v úhledně zavázaných igelitkách. Fujtajbl tam zajisté nezanechal náš
pohádkový vodník, ale
nějaká
úplně
jiná
„nepohádková“ havěť.
Vrábecká partička, složená ze tří čtvrtin z dětí
Ševčíkových + čtvrtá
čtvrtina byla Vladěnka
Korchovic - dorazila
téměr zároveň s námi na
/foto: Míša Márová/
zastáveckou zahrádku.
Rozdány limči a diplomy, trochu zábavy na kolotoči a houpajdě,
společné foto, to vše za pěkného slunečného počasí a dobré nálady.
Akce „Cesta zaneřádeným lesem“ se zúčastnilo: 27 dětí, 9 dospělých, 2
psi. Všem patří velký DÍK!
an

dvouměsíčník

zdarma

Vydlabaný dýně, věnečky pro dušičky,
draci nad strništi, minikapříci v úlovišti,
zvířátka na mušce, frišné počasí a
brzké smrákání, depky a začínající
nákupní bláznění.
Neklamné znaky přelomu podzimu a
zimy k nám právě dorazily.
Se svým nejnovějším vydáním k Vám
přispěchaly i podzimně-zimní

A tentokrát - tak jako Vy jste se dočkali jich dočkaly se Novinky i Vás! Po lechkém rýpnutí si
do čtenářů v minulém čísle již obdržely první
reakce od Vás, čtenářské veřejnosti. Díky za ně
velice! Jen tak dál!
Úvodní „cosekdešustlo“ rubrika uvolnila v tomto
vydání místo důležité události - čištění lesa
místními dětmi. Další novinky uvnitř Novinek!

SENIOŘI PŮJDOU SEDĚT...
Pozvánka na Posezení seniorů /str. II/
MIKULÁŠ LETOS NEPŘIJDE
Velká vánoční besídka /str. III/
CO JSTE HASIČI, CO JSTE DĚLALI?
Oslava 65. výročí SDH Koroseky /str. III/
DUŠIČKY, DR. BENEŠ I CÍSAŘ KAREL I.
Tak jest psáno v kronice /str. IV/

To
je
dneska mládež
drzá,
líná,
nepořádná! - chtělo by se říci leckterému
dospělákovi. Naše foto dvouměsíce přináší
důkaz, že takovéto označnení nelze užít
jednoznačně. Mladý gentleman ve vzorném
pracovním oděvu na obrázku byl ozdobou,
chloubou a značnou posilou při velkém
úklidu lesa. A ledasjaký dospělák by si
mohl vzít z něho příklad!
Doufejme jen, že s přibývajícími léty
pracovní nálada vrábečské děti neopustí. A
my bychom je v tom měli podporovat a navíc
je vlastní činorodstí inspirovat!
mn

!
NIKDY

Vážení spoluobčané, v souvislosti
s topnou sezónou se na Vás obracím
s informací o tom, že se nesmí
ukládat do popelnic horký popel .
Při jeho vysypání do svozového vozu hrozí nejen vznícení
odpadů v autě, ale následně, při ukládání na skládce, i požár
skládky.
Posádky svozových vozů jsou poučeny a v žádném případě
nesmí nádoby s horkým popelem vyprazdňovat. Na místa, kde
byl v popelnicích uložen horký popel, není z technických
důvodů možné posádku svozového auta znovu vracet. Takové
nádoby budou svezeny při následujícím svozovém týdnu.
Dodržování správného nakládání s horkým popelem předejdou
občané případným reklamacím s nesvezenými odpady.

Anketa slavečského obyvatelstva dotazující se na osud
budovy bývalé mateřské školky dopadla následovně:
- pro prodej bylo 19 lidí
- pro pronájem 8 lidí
- pro obnovení provozu MŠ byl 1 občan.
OZ vyhoví přání většiny a pokusí se
zajistit co nejvýhodnější způsob prodeje.
O pronájem budovy projevila zájem paní R. Štěpánová,
koupit by ji chtěl pan V. Kindlman.
OZ vyhoví žádosti nájemci Hospody na zastávce panu
Romanu Houškovi a uhradí náklady nutné k rekonstrukci
objektu ve výši 285.000,-Kč splátkovým způsobem. Důvod?
Investovalo se totiž do obecního majetku.
OZ uložilo panu starostovi zajistit označení částí
obce Vrábče-ves a Vrábče-zastávka.
OZ odmítlo odkoupit majetkové podíly pánů
Zdeňka a Ladislava Kubatových ze společnosti
Budějovické štěrkopísky spol. s r.o.
OZ souhlasí se žádostí obce Hradce vybudovat
železniční zastávku Hradce na katastru obce Vrábče.
Policie ČR bude z důvodu nadměrné zátěže komunikace
přetíženými auty odjíždějícími z pískovny kontrolovat
váhu nákladních vozidel, resp. správnou váhu nákladu.
Na příštím zasedání rozhodne OZ o žádosti paní Jany
Červákové z Nových Homolí ohledně odkoupení části
parcely č. 291/4 v k.ú. Slavče z majetku obce Vrábče.
OZ rozhodlo, že změny územního plánu obce Vrábče budou
řešeny, až jich bude více a budou hrazeny v plné výši ze
strany žadatelů.
OZ nesouhlasí s odvoláním paní L. Dudové ze Slavče proti
Usnesení OZ 7/2003 ze dne 2.7.2003 ohledně nezařazení
parcely č. 351/1 v k.ú. Slavče do ÚP obce Vrábče.
Příští jednání OZ se bude konat 5. listopadu 2003.

Farní úřad v Boršově nás požádal, abychom v Novinkách
uveřejnili upřímné poděkování všem, kteří jakoukoli částkou
přispěli na náklady rekonstrukce varhan v kostelíku ve Vrábči.

Výnosem sbírky a příspěvkem Obecního úřadu Vrábče je umožněno
uhradit náklady ve výši 53.000,- Kč. Příspěvky se uskutečňovaly
jednak přímým odevzdáním panu faráři, jednak odevzdáním do
košíčku v kostele a sbírkou na obecním úřadě, která vynesla 12.000,Kč. Srdečné díky!

Váení spoluobèané - senioøi,
dovolte mi, abychom Vás pozvali na tradièní spoleèné
které se uskuteèní dne 6. prosince 2003 v Pohostinství
Na rynku ve Vrábèi od 15.00 hodin. Èeká Vás
pøíjemný kulturní program a k dobré náladì Vám
bude vyhrávat malá kapela ze Køeme.
Doprava bude jako vdy zajištìna autobusem:
14.00 hod.
Slavèe - náves
Vrábèe - zastávka, pøed hospodou 14.05 hod.
14.20 hod.
Koroseky - náves
14.25 hod.
Záhorèice - náves
14.30 hod.
Jamné - náves
14.35 hod.
Kroclov - náves
Váení senioøi, všichni jste co nejsrdeènìji zváni, a to i pøesto, e
pøípadnì neobdríte osobní pozvánku. V souèasné dobì toti
bohuel nejsou k dispozici úplné seznamy lidí, kteøí jsou ji
v dùchodu. Pøesto bude samozøejmì naší snahou, aby pozvánku
obdrel kadý z Vás - vèetnì seniorù ze Záhorèic a Jamného.

Myslivecké sdruení Vrábèe Vás srdeènì zve na
Poslední mysliveckou leè, která se koná v sobotu
dne 13. prosince 2003 od 18.00 hodin
v Pohostinství Na rynku ve Vrábèi - ves.
Pro dobrou náladu budou vyhrávat
heligonky a nebude chybìt ani bohatá tombola!

Přelom podzimu a zimy je časem, kdy
svá významná jubilea oslavují:
P E C H O V Á Božena
60 let
K E L N E R O V Á Božena
60 let
M A R E K Václav
65 let
H Á L O V Á Marie
75 let
J A N K O V S K Á Marie
83 let
K O K L A R O V Á Marie
88 let
K A L K U Š O V Á Marie
89 let
Spoustu důvodů k úsměvům a šťastných chvil
svátečních i všedních!

Přišlo mi trochu líto, že se nikdo nevyjádřil
k Novinkám. Je to dobrý plátek a myslím, že
můžeme být všichni pyšní, že ho dostáváme až do baráku.
Je to vlastně pro mne informační zpravodaj o veškerém
dění ve vsi, protože když člověk stráví většinu dne
v práci ve městě, tak toho vlastně o životě ve vsi moc neví.
Chci se vyjádřit k odstavečku Kudy tudy do Vrábče?!:
Také se mi již několikrát stalo, že jsem kolegům nebo mojí
lékařce řekla, že bydlím ve Vrábči a oni mi tvrdili, jak to tam
velice dobře znají (jezí tudy např. na Kleť). Až po dlouhé debatě
se mi podařilo jim vysvětlit, že bydlím úplně v jiné Vrábči, než
oni myslí. Neměli totiž ani tušení, že existuje Vrábče-ves.
Také je fajn, že k nám jezdí MHD číslo 7, škoda jen, že nejezdí
kolem 14. hodiny. Pro školní děti a pracující by to bylo určitě
lepší pro návrat domů, než ten autobus v 10 hodin. Ale chápu,
že nemůžeme mít všechno.
Je fajn, že děláte akce pro děti a o všem nás informujete. A tak
díky za všechny, protože pevně věřím, že nejsem sama, kdo
Novinky čte.
Také si Novinky ukládám jako v knihovním archivu, líbí se mi
historie Vrábečska, přestože nepatřím ke strousedlíkům a
nemám zde ani v okolí žádné kořeny.
Zdraví a hodně dobrých nápadů přeje
Barbora Kozelková

Vážená redakční rado,
reaguji na poznámku v úvodníku „Události dvou měsíce“ Novinky č. 22 o malé sledovanosti tohoto listu. Ze své zkušenosti
vím, že NOVINKY jsou nepostradatelným informátorem
o většině důležitých akcí v našem regionu, na které by lidi při
každodenním shonu zapomněli, nebo by se o nich vůbec nedozvěděli. Ať již jsou to velmi důležité informace obecního úřadu,
či pozvánky na sportovní a společenské události, poutavé
vyprávění z historie a místní kroniky, nebo blahopřání k životním
výročím,či drobné rady a zajímavosti.
Určitě většina čtenářů oceňuje
práci a nadšení redakční rady pro
vydávání NOVINEK v současné
podobě. NOVINKY jsou nám
blízké, čteme tam o nás, rádi se
pobavíme.
Ne vždy se redakční radě podaří vypátrat všechny akce a informovat o nich. Posílám Vám proto krátké vyprávění o události,
která byla pro naši obec významná a která svědčí o dobrých
vztazích mezi námi.
Přeji mnoho zdaru Vaší práci. S pozdravem
L.V., Koroseky

máme tu podzim a to je neklamné znamení, e u se brzy
zaèneme tìšit na Vánoce. Léta bylo zvykem, e jste se
scházeli na mikulášské besídce. Letos to bude trochu
jinak, protoe zmìna je ivot, e. Miuláše si uijete doma i
ve škole, èertù jakbysmet, take o nic nepøijdete.
27. prosince, to u bude po Jeíškovi, bude se

Koroseky patří k nejmenším obcím v jihočeském
kraji. Není tu obchod ani hospoda, není tu zastávka
a končí zde silnice. Pěkně upravené chalupy jsou seřazené
v jediné ulici, na malé návsi je parčík a vzrostlé lípy. A právě
pod lipami stojí hasičská zbrojnice - chlouba zdejších hasičů a
centurm společenského dění v obci. Sbor dobrovolných hasičů
Koroseky vznikl v roce 1938, letos v květnu jsme tedy oslavili 65.
výročí jeho založení. V současné době má 30 členů, můžů a žen,
věkový průměr je asi 55 let. Vzhledem k tomu, že v každé rodině
jsou nejméně dva hasiči, podíleli se na přípravě
oslav vlastně všichni obyvatelé, včetně
dětí, příbuzných i přátel.
Již loni byla svépomocí provedena
rozsáhlá vnitřní přestavba a úprava
hasičské zbrojnice. Bylo tak vytvo- řeno
hezké prostředí nejen pro oslavu, ale i pro
schůze a sousedská posezení. Letos z jara
se v celé vsi ulízelo, opravovalo a
vymýšlelo co a jak pro oslavu připravit.
Když jsme postavili májku a upálili
čarodejnici, bylo načase konkrétně zajistit
celou oslavnou akci. Zpočátku jsme uva- /Hasičská z brojn ice v Koroseká ch/
žovali jen o malém přátelském posezení. Muži zajišťovali provozní
záležitosti, ženy občerstvení a program pro děti. Zní to jednoduše,
ale uskutečnit desítky úkolů je náročné na čas, spolehlivost,
vstřícnost, samostatnost a především zapálenost pro práci. Ukázalo
se, že tyto vlastnosti naši hasiči a hasičky nepostrádají. Obětavou
prací všech se podařilo uspořádat velkou oslavu, na kterou přišlo asi
dvě stě lidí. Po slavnostním ocenění práce členů SDH Koroseky
předvedly ženy z SDH Vrábče ukázkové cvičení požárního zásahu,
které bylo odměněno bouřlivým potleskem. Pak se všichni bavili
podle své chuti. Zpívali a tančili při živé muzice, občerstvovali se
chutnými výrobky našich žen, připíjeli si na zdraví. Děti soutěžily
o ceny nebo se vozily v kočáře taženém koňmi. Tombola byla
pestrá a bohatá a večer byl zakončen velkým táborákem. Tuto
událost a ještě mnohé jiné z naší obce připomínají fotografie
vystavené v hasičské zbrojnici.
Jsme rádi, že se oslava vydařila a tento úspěch je pro nás
povzbuzením do další práce našeho hasičského sboru.

konat VELKÁ VÁNOÈNÍ BESÍDKA .
Proè velká? Protoe vìøíme, e se vás sejde velká
hromada, od nejmenších po ty odrostlé. Program
ještì upøesníme na plakátech, v podstatì však
bude asi takovýto:
14.00
Divadelní pøedstavení Kocour modrooèko
15.00 - 16.00 Hry a soutìe
16.00
Odmìny dìtem, které pøijdou
s diplomem za èištìní lesa
16.15 - 16.30 Dárky od Jeíška
16.30 - 18.00 Tanec, zábava, hry
pak pùjdete hezky spát a od 19.00 zaène

TANEÈNÍ ZÁBAVA PRO DOSPÌLÁKY

- hraje, zpívá a hudbu vtipem prokládá Josef Maxa.
Chtìla bych pøi této pøíleitosti oslovit staré i nové
sponzory. Prosím, otevøte znovu svá srdce i penìenky,
jsme opravdu moc vdìèni za Vaše pøíspìvky, které u nám
tolikrát vylepšily naše akce pro dìti. Dìkujeme Vám!
Vánoèní strom, který bude v dobì besídky umístìn v sále,
je také pøíleitostí pro všechny, kdo chtìjí obdarovat svoje
kamarády. Balíèky se jmény bude rozdávat zaruèenì pravý
Jeíšek. Noste dárky veselé a vtipné, hlavnì nezapomeòte
opatøit balíèek jménem. Samozøejmì, e tahle dárková
smrš netýká jen dìtièek, i dospìlí budou mít svého
Jeíška v prùbìhu taneèní zábavy a doufáme, e se
vytáhnou nejménì tak, jako dìti.
Tak to je všechno, co jsem Vám chtìla tentokrát sdìlit a
moc se na Vás všechny tìším!

Pohostinství Na rynku ve Vrábèi všem na
vìdomost dává, e od nynìjška bude vdy
v úterý a ve støedu otevøeno od 19. 00 hod.

úvodu dnešního pojednání
bych připomněl, že tok roku
nás donesl opět k vrcholu
podzimu, památce našich
zemřelých, svátku Dušiček.
Znovu s kytičkou a vzpomínkami postojíme u hrobů svých předků a vzpomeneme i ostatních, s nimiž se v minulosti nějak zkřížily naše životy a připomeneme si memento, které je obsaženo
třeba v nápisu, který si můžeme přečíst
nad chodem do některých hřbitovů: „Co
jste Vy, byli jsme i my, co jsme my,
budete i Vy.“
V celku bez velkého zájmu jsme
přešli jednu historickou událost v našich
dějinách a nás, přímé účastníky těchto
událostí, mrzí, když v televizi ukazují
záběry, kdy na dotaz, co ví třeba
středoškolák o některém mezníku v historii našeho národa, naráží na neuvěřitelnou nevědomost. V letošním roce
vzpomínáme 65. výročí bouřlivých
událostí v našem pohraničí, které
vyvrcholily 29. září 1938 pro nás potupnou Mnichovskou dohodou, v níž
byly uspokojeny touhy sudetských
Němců, obsažených ve volání ke zvláštnímu vyslanci britské vlády lordu
Rausimanovi: „Milý lorde, osvoboď nás
od Československa“. Bylo rozhodnuto
o nás bez nás, odňata třetina našeho
území a připojena k Velkoněmecké říši.
Ihned nastalo vyhánění Čechů z jejich
domovů a zatýkání českých i německých
antifašistů. Během roku 1938 se ustavila
sudetoněmecká organizace Freikorps a
uskutečnila během 2 týdnů před
Mnichovem 300 záškodnických akcí a
přepadů, zavraždila 110 a zranila 50
českých občanů a přes 2000 jich
odvlekla přes hranice do Německa. Byl
to akt odporující mezinárodnímu právu.
Nástupce Hitlerovy III. říše, Spolková
republika Německo dodnes neuznala
Mnichovskou dohodu za neplatnou od
prvopočátku. za půl roku pak následovalo
obsazení zbytku republiky a vznik
Protektorátu Čechy a Morava. Naopak,
bezostyšně a se souhlasem našich
představitelů exhumují hroby vojáků
Wehrmachtu a budují vojenská pohřebiště dřívějších agresorů.
23. září byla vyhlášena všeobecná
mobilizace a celý národ byl odhodlán
bránit republiku v jijich hranicích a
současně svobodu národa. Zradou našich
spojenců však k obraně nedošlo, ale
museli jsme vyklidit naše pohraniční
pevnosti. Před vyhlášením mobilizace a
tudíž válečného stavu však, ve znění
mezinárodních závazků, nebylo možno
nasadit přímo u hranic armádu na
potlačení nepokojů. Od léta 1938 byly

proto organizovány malé jednotky - Svaz
obrany státu - legendární SOS, které se
zkládaly z příslušníků četnictva, Finanční
stráže i několika vojáků, které nesly největší
tíži i oběti na životech následkem
sudeťáckých teroristických útoků. K odkazu
těchto našich hrdinů, bojovníků SOS a
všech opravdových vlastenců by se měla
hlásit celá naše společnost, protože národ,
který zapomíná na svoji historii, je odsouzen
prožít toto období znovu. Tolik pro
připomenutí na tragický podzim roku 1938.
Někdy příště probereme osudové okamžiky
let 1938 a 39 podrobnějším pojednáním.
V druhé části budeme pokračovat v listování školní kronikou a to školním rokem
1917/18. Světová válka už vrcholila a to
přinášelo i další utrpení nejen vojákům na
frontách ale i celému obyvatelstvu. S tím
souvisí i školní docházka dětí. Je zaznamenána zajímavá statistika. Přihlášení žáci
představovali celkem za rok 38.490 hodin.
Nezameškaných bylo 26.393, tj. 68%;
zameškaných omluvených 7549, tj. 19,6%;
neomluvených 4.548, tj. 11,8%.

Příčinou je opět válečná situace, kdy za
velkého nedostatku pracovních sil musí
školní mládež už od útlého věku pomáhat
rodičům v práci na poli i v domácnosti.
Popisuje se také doslovné znění manifestu
nového císaře Karla I., který se nesl v duchu
naděje na konečné vítěství Rakousko-Uherska a následné mírové uspořádání.
Mladý císař měl mnohem liberálnější názory na reformu své mnohonárodnostní říše
než zemřelý František Josef I. I postavení
českého národa v rámci monarchie se mělo
zlepšit. Manifest končil veršem rakouské
hymny „Říš rakouská nepomine, sláva
vlasti, císaři!“. - Nástupem nového císaře
byla vyhlášena rozsáhlá autonomie i pro
politické vězně. Někteří vůdci českého
národa se vrátili z vězení, ale někteří byli
v emigraci a pracovali pro nové postavení
českého národa v rámci poválečného uspořádání světa. I na domácí politické scéně
není jednotný názor. Někteří politici se
přikláněli ke snahám české emigrace k představě samostatného státu, ale někteří stále
setrvávají v představě budoucnosti naší

vlasti v rámci nějaké budoucí Podunajské
federace. Vždyť sám Palacký před časem
prohlásil: „Padne-li Rakousko, musíme si
vymyslet jiné.“ Učitelé naší školy (i všech
ostatních) se samozřejmě mohli přetrhnout
v projevech solidarity k Rakousko-Uhersku a v tomto duchu vedli i své žáky.
Nevím, jaké měli vědomosti, že v téže době
už v zahraničí rozvíjel činnost československých Národní výbor a na ruské,
francouzské a italské frontě se vytvořily
československé legie, které hrdinně
bojovaly proti vojákům centrálních mocností. Tehdy ještě získávání informací bylo
na nízké úrovni a učitelé za nedlouho
museli přehodnotit svůj postoj a udělat
obrat o 180° vůči dosavadní politické
moci. Tak jako v budoucnosti ještě několikrát.
V tomto školním roce bylo zapsáno 136
dětí ve dvou třídách. Při zápisu byla
vyhlášena nová tzv. Zápisová sbírka pro
válečné sirotky. Děti byly i nadále využívány k provádění sbírek prádla a různých
léčivých bylin pro válečné účely. Rovněž i
peněžité příspěvky pro Červený kříž.
Vybralo se 34K. 10. února byly na škole
vyvěšeny prapory na oslavu uzavření míru
s Ukrajinou a Rumunskem. 15. dubna byl
zaveden letní čas. Učitelé opět prováděli
agitaci pro uzavírání již 8. válečné půjčky.
Závěrem zápisů pan řídící Čumpelík
popisuje již zoufalou vyživovací situaci
v celých Čechách. Ve městech jsou hladové manifestace a zoufalé zápasy o skývu
chleba. Zásobovací systém stál na kraji kolapsu. Ilustruje to záznam o cenách jednotlivých potravin. Nebudeme je uvádět,
protože proti dnešním cenám nikomu nic
neříkají. Horší je, že nebyly za žádnou
cenu k dostání. Kvete výměnný obchod.
Lidé z měst masově dojíždějí na vesnice a
úpěnlivě prosí o mléko, máslo, vejce,
brambory, ale za peníze jim nikdo nic
neprodá, a tak směňují cukr, tabák, textilie
za trochu potravin. Lidem chybí obuv, není
palivové dřevo, uhlí vůbec ne (horníci jsou
na vojně). Bohužel se mnohde vyskytli
nesvědomití lidé, kteří za trochu potravin
odírali bezohledně lidi o poslední košili a
povlak na peřiny. Byli to tzv. váleční šmelináři. Pan řídící to ilustruje na vlastních
poměrech. Při tak hrozivém vzrůstu cen
nevzrostly mzdy a služné. On sám jako
řídící učitel dostával se všemi příplatky
339K měsíčně a 140K ročně drahotní
příspěvek.
Pro dnešek končíme. Brzy po zahájení
nového školního roku 1918/19 došlo
k historickým změnám v životě válkou
zdeptaných národů právě skončenou
válkou a uzavřením míru, ale hlavně
změnou postavení našeho národa.
František H ÁLA
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