DUBEN

Počasí v dubnu
Rok 1909
Duben byl celkem deštivý, špatně se selo, celkem velmi mokro, takže hlavní setí
se zdrželo do května.

rok 1910
Ve dne bylo dosti teplo, ale noci mrazivé. Polní práce v plném proudu nastaly po
5. dubnu. Jaro bylo celkem suché a chladné, takže jařiny ošpatněly a zakrněly.

rok 1919
Již tři neděle trvá hanebné počasí. Mrazy, sníh, vánice a nekonečná spousta
bláta. Dnes 2.4. opět plno sněhu, který zčásti se ztratil.

rok 1938

Po mírné zimě nastává deštivé a mrazivé počasí. Konec března byl pěkný,
rovněž i začátek měsíce dubna. Takže i někteří hospodáři i u nás seli. Ale druhá
polovice dubna, ba i začátek května byl velmi špatný. Nebylo proto možno seti,
až v druhé polovici května.
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Duben v období po 2. světové válce

rok 1946
Od 4. dubna přidáno k normálním lístkům 80 bodů na poživatiny pro 1 osobu.
Vše, co bylo možno koupiti na body, bylo z akce hospodářské obnovy,
humanitní podpory UNRRA (United Nation Relief and Rehabilitation
Administration). Ještě za války bylo uvažováno ve spojeneckých zemích, hlavně
v Americe, že bude nutno zemím poškozeným válkou okamžitě poskytnouti
pomoc. Tak vznikla již v roce 1943 UNRRA. Tato organizace dodává zboží
poškozeným národům úplně zdarma pouze se závazkem, aby dodané zboží bylo
rozděleno spravedlivě, aby se splnily cíle hospodářské obnovy a pomoci, které
UNRRA ustanovila. Československu bylo přiznáno z prostředků UNRRA zboží
ve váze 1.497.032 tun v hodnotě 270 milionů dolarů, t.j. 13 miliard Kčs. Ještě
během války vypluly první lodi se zbožím pro ČSR tak, aby mohlo býti zboží
brzy dodáno po skončené válce.

rok 1947
1. dubna ohlásila vláda snižování cen u
některých druhů zboží. Dodávky UNRRA se
chýlily ke konci. V dubnu byly zrušeny body
na potraviny, které většinou dodávala
UNRRA. Československo je jednou ze 16
zemí válkou zpustošených, jimž UNRRA
pomohla překonati údobí bezprostřední nouze.
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