r. 1918
(Období 1. světové války)
24. března Počasí
Letošní zima byla celkem velice mírná. Dne 18.3. bylo teplo a krásně jako v létě. V kraji jsou
jarní práce z větší části hotovy; zde na sušších polích jsou zasázeny brambory, ve Voldříši
něco zaseto. Kdo má koně, odváží z lesa klády a vydělá si denně až 80K; mluví se tudíž, že
za jeden den práce v poli s jednokoňským potahem se bude platit 60K.
Některé ceny – březen 1918
Dnes se žádá za kozu 360-400K, malé kozlátko stojí 16K a výše, litr sbíraného mléka až 80h
a litr sladkého se smetanou až 1K40h, za seno se nabízí 160K a nelze je dostati, za slámu
40K, za oves až 360K za 1q. Masa hovězího dnes již nelze dostati. O másle a sádle se nedá
mluviti. Také se píše, že dnes nestačí hřbitovy. Co to znamená? Lidé umírají z hladu, ale
psáti se nesmí, cenzura nedovolí. Hrozné poměry!

= 400K

= 1K40h/litr

r. 1919
Kolkování peněz
1.3. 1919 Dnešním dnem se začínají kolkovat peníze od 10K vzhůru, aby jich ubylo. Proto
každý z předložených peněz nekolkovaných obdrží zpět za polovici obnosu peněz
kolkovaných a za druhou polovici úpis státu. Ministr slibuje, že drobným lidem budou tyto
úpisy brzy vyplaceny.
3.3. Dnes se kolkují peníze v Krouně na evangelické faře;
celkem se přijalo 120.000K. 4.3. se kolkovalo v úřadovně; bylo
přijato 80.000K.

r. 1921
Veliký požár na dolní Krouné
V noci ze 13. na 14. března 1921 za silného jihovýchodního vichru, který již týden vál a
všecko vysušil, vypukl v 1 hod. po půlnoci oheň v čís. 136 u Tkalců vlastně u Klimeše.
V okamžiku byla chalupa v plném ohni a oheň přeskočil hned přes potok, kde zažehl statek
Peškův č. 92, pak již chytaly chalupy jedna po druhé a to u Černého č. 135, u Škrocha č. 133,
pak Daňková č. 248, Sodomka č. 179, za potokem u Hejduka č. 222, u Staňkové a statek
Stehnův č. 93, úhrnem 9 čísel. Moře plamenů a požár se tak rychle šířil, že v č. 92 zachránili
jen pouhé životy, vše co bylo ve statku, shořelo. Nejpříšernější byla hrůza, když chytila
chalupa Sodomkova kryta eternitem. Eternit praskaje vydával rány, jako by dva prapory
vojska stály proti sobě v nejprudší rychlostřelbě.
Několik lidí bylo značně popáleno. v dnešních poměrech drahotních není škoda jen
statisícová, nýbrž jde téměř k milionu. Požár se tak rychle šířil, že u Pešků shořelo 8 kusů
hovězího dobytka a 2 prasata, u Tkalců 2 krávy, koza a prasátko a u Staňkové 4 kozy. Ano i
kočky a pes shořeli. (Jest tak sucho, že trávníky a louky kolem dráhy se napořád zažehují.

