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Vzdor tomu že v měsíci prosince min. r. byly tuhé mrazy a dosti
sněhu, počalo 1. lednem počasí mlhavé, deštivé a sněživé, tak že
24. ledna vystoupila řeka Oharka ze břehů a zatopila nížiny,
což se při počasí tom, které až do konce května dodrželo,
několikráte opakovalo, neboť 16.května při dosti citelné zimě
padal zde sníh, což jest v krajně naší velkou vzácností . Sněhu
napadlo nad 4 cm. Následkem deštivého, mlhavého a chladného
počasí počaly jarní práce pozdě a prodloužily se do nekonečna,
ony pozemky níže položené, jako v zájezdě u Kapličky, pod
Chlumem nemohly býti ani osety pro mokro a zůstaly ležeti
úhorem. První ječmen byl zaset 22. března a poslední 2. května,
cukrovka sela se také ještě počátkem června. Měsíc červen počal
počasím jasným a teplým, tak že seno a jeteliny, kterých se hojně
urodilo se dobře sklidilo. Na to pak v druhé polovině bylo počasí
většinou pošmurné, chladné a sychravé až do 10.července, načež
pak nastoupilo počasí většinou krásné, tu a tam s bouřkou a
deštěm promíšené. Dne 29. července odpoledne stihla obec naši
dosti citelné krupobití a potlouklo na polích za Ovčínem,
Okrouhlici, u Brzvan, u Vel. i mal. Hrádku. Na polích, kde
nebylo obilí vymočeno anebo krupobitím postiženo byla sklizeň
dobrá rovnající se roku minulému. Ceny obilí zůstaly nezměněny.
14. srpna počalo česání chmele. Úroda byla menší roku
předešlého. Sklidilo se po 2300 kopách 15.044 kg chmele
průměrně po 1 kopě 6.54 kg chmele cena za 50 k. 22. srpna

počala sklizeň otavy, která následkem dříve chladného a pak
suchého počasí vydala co do množství sklizeň as třetinovou, ale
za to do jakosti sklizeň výbornou, jelikož se pěkně a brzy
sklidila. Počasí v měsíci tom bylo celkem sklizni příznivo.
Naproti tomu nastoupilo v měsíci září počasí většinou
proměnlivé: déšť, chladno, pošmůrno, krásně, vítr, mlha se
střídaly. Počasí to dodrželo až do konce měsíce listopadu.
Vybírání řepy počalo 1. října. Sklizeň a cena jako roku minulého.
Úroda zemáků byla hojnou, cena jako roku minulého. V prosinci
panovalo počasí z počátku proměnlivé, pak ale dosti tuhé mrazy
a sníh až do konce.
Co do počasí celkového rovnal se rok ten předešlému.
1. lednem počalo se ve všech úřadech, obchodech a j. účtovati
měnou Korunovou.
Dne 6. ledna slavil své nastolení nově jmenovaný arcibiskup
Pražský baron Lev Skrbenský z Hříště, kanovník Olomúcké
kapitoly.
Následkem velké hornické stávky v hnedoúhelné pánvi
severočeské, tajně zosnované uhlobarony, nastala veliká nouze o
uhlí; cena jeho vyhnána do neslýchané výše; 1 q prodáván až 1
k 20 h., kdežto dřívější cena činila 72 h.
Dne 22. listopadu zesnul v Pánu velezasloužilý první čestný
občan Lenešický p. MUDor. Josef Frotzel, měst. lékař
v Lounech, dříve obec. lékař v Lenešicích. Čestným občanem
Lenešickým byl zesnulý jmenován ve schůzi zastupitelstva obce

dne 16. ledna 1873, pro své zásluhy a otcovskou obětavost i
péči, kterou věnoval nemocným při vypuknutí epidemie
nakažlivých neštovic v obci. Budiž mu věčná paměť!
Dne 28. prosince zemřel p. Augustin Havránek, rolník z čís. 34
v Lenešicích, zasl. člen obec. zastupitelstva a míst. škol. rady.
Na místě něho povolán do obou korporací p. Václav Paul, rol.
z čís. 21 v Lenešicích, co dříve volený náhradník.
K cíli vedené obec. hospodářství vybírány následující přirážky:
obecní 17 % - školní 17 % - na polního hajného 3,5 % na
ponocného 2 %.
V roce tom přestavoval Václav Fridrich domek č.p. 62.
Selská usedlost č. pop. 18 patřící dědicům po zemř. Karlu
Brunnerovi byla v měsíci říjnu rozparcelována.
Ve schůzi zastupitelstva obec dne 4. října usnešeno 9 hlasy proti
4 podati žádost zemskému výboru o povolení k vybírání dávky
z piva – vína a kořalky a sice: z každého v obci zpotřebovaného
1 litru piva 2 h., vína 10 h – a kořalky 20 h a zároveň schválena
pravidla o vybírání dávek těch.
V měsíci září válcována silnice Lenešicko-Ranská v délce 1 km
od silnice císařské počinajíc. Výnosem zem. výboru Království
Českého v Praze ze dne 9. října 1900 čís. 59.748 povoleno obci
zdejší vyloučení z dosavádního obvodu zdravotního a zřízení
samostatné obce zdravotní s vlastním svým lékařem. Na to ve
schůzi zastupitelstva obce dne 15. listopadu 1900 odbýváné

schválen statut pro stalou zdravotní komisi obecní a provedena
volba její. První komise tato sestavena jak následuje: Starosta p.
Jos. Havránek co předseda, Jos. Vopatta co náměstek, MUDor
Artue Flott, lékař, Josef Jan Pišoft, rolník, Čeněk Nosek
obuvník, p. Karel Zvěřina ředitel cukrovaru, Vilibald Květ,
řídící učitel a p. Jos. Neubert, obec. tajemník. Po došlém
schválení statutu a členů stálé zdravotní komise obecní okr.
výborem výnosem z 19. pros. 1900 čís. 2340 usnešeno ve schůzi
zastupitelstva obce dne 31. prosince 1900 odbývané vypsati
veřejný konkurs na obsazení nově zřízeného místa obec. lékaře
s ročním služným 800 k.
Dne 20. března odbývána místní ohledací komise k cíli rozšíření
stávajícího hřbitova na pozemcích čís. parc. 452 – 453 – 460 –
461 – 468 – 476 – 135 a 134/1, načež pak s.k. okresní
hejtmanství výměrem ze dne 30. března 1900 č. 4617 udělilo
obci povolení k rozšíření téhož na jmenovaných pozemcích.
Z 1. na 2. října v noci shořel p. Mohlovi (z čís. 24) stoh slámy
stojící na poli „Přední růveň“ . Škoda 2800 k. Stoh dosti
pojištěn.
Rokem tímto končí 19. století. Všemohoucí Bůh nechť ráčí
vykázati v století novém našemu milému národu českému onu
dráhu, po níž by bezpečně nikým nevyrušován, nezkracován,
neutlačován dospěl tam, kam vyměřen mu byl Bohem samým cíl,
totiž: „Úplná samostatnost Království Českého“. Nechť
zaleskne seč v příštím století Svatováclavská koruna na jasné
hlavě našeho Krále českého a mohutným jasem osvítí cestu

Blánickým rytířům, kteří svými zlatoskvoucími meči proklestí
cestu k bývalé slávě a moci české vlasti a její věrných Čechů.
Toho roku zahajen zde Záložní a spořitelní spolek systému
Raifeisenova.

