1908
POČASÍ
Měsíc leden vykazoval letos tužší zimu roku předešlých. Počal
silnými mrazy trvavšími až 22., načež nastalo mírné počasí a
deštivé, následkem čehož voda vystoupila dne 29. z břehů a
zatopila níže ležící pozemky. Povahou náležel leden k
studeným a suchým měsícům v posledních 20. letech. Deštivé
dny 2, sněživé 1, jinovatku 7 krát, mrazů 23, pošmurno 14 a
jasno 9 dnů, polojasno 8 dnů. Větrno osm dnů mlhy 4. Srážka
dešťů činila 40mm. Počasí celkově drsné, mrazivé, kultuře
potřebné. Únor z počátku chladný a později teplejší. Celková
teplota únoru nejmírnější v posledních 15 letech. Deštivých dnů
5, sněživých 5, sníh s deštěm 2 krát, pošmurných dnů 24,
jasných 2, polojasných 2, 4 krát bouřlivo, mlha 8x, jíní 3x. Voda
opět vystoupila dne 23. z řečiště. Větrno 15x, mrazů 10,. počasí
celkově mírné. Srážka dešťová 28mm. Březen z počátku mírný
až do 10., pak chladno a ku konci tepleji. Počítati dlužno březen
za teplejší měsíc v posledních 20 letech, sušší než obyčejně.
Velmi mlhavý, mrazivý a větrný. Mrazů 16, větrů 20, deštivo 4
dny, sněživo 3x. Pošmurno 20, polojasno 5, jasno 6 dnů. Srážka
dešťů 14mm. Duben vynikal nevlídně. Sněhové přeháňky, častý
déšť a chladno. Počasí většinou pošmurné, jasné dny pouze 3,
zamračeno 22, mlhavo 2, deštivo 8, sněživo 3, větrno 19. Dne 8.
vystoupila voda z řečiště. Vodní srážka dešťů činila 38mm

Květen vůči březnu a dubnu teplejší a vlhčí. Pošmurno většinou,
jasno 5 dnů, zamračeno 26, mlhavo 8, dešťů s bouřkami 8. Dne
30. kroupy s deštěm. Větrno 16 dnů. Srážka dešťová 56mm.
Červen od počátku horký. Později horko ulevilo. Jest nejteplejším
a nejvlažnějším v posledních 20 letech. Úplně jasno 8 dnů,
částečně jasno 7, zamračeno 15 s bouřemi, dešťů 13, větrno 7
dnů. Dne 5. a 13. kroupy. Srážka dešťová 77mm. Červenec
normálně teplý až do 15. pak chladněji. Jasno 16, pošmurno 14
dnů, bouřek s deštěm 8, sprch 6, mlhy 2, větrno 10 dnů. Srážka
dešťů 72mm. Srpen řadí se k pořekladu, že nelze již slunci
mnoho věřiti. Teplota vůči červenci klesla, zvláště ku konci jest
chladnějším v posledních 20 letech, celkem zamračeno, jasno 6,
pošmurno 25, deště a bouřky 10, sprchy 6, mlh 10, větrno 15.
Srážka dešťová 74mm. Září chladný a proměnlivý, ku konci
teplejší, nejstudenější v posledních létech. Jasno 15, pošmurno
15, deštivo 6, sprchy 9, mlhavo 20, větrno 8 dnů. Celkem sušší.
Deštivé srážky 26mm. Říjen teplý až do 19. Pak mrazy až do
26. Sucho, jasno 18, zamračeno 13, mlhy 24 krát, mrazů 6.
Srážky dešťové žádné. Listopad mrazivý, neobvykle studený, až
15° R. Dne 11. počato sekáním ledu, což v Lenešicích nikdo
nepamatuje. Byl nejchladnějším posledních 20 letech. Až ku
konci mírněji. Jasno 10, pošmurno 20 dnů, mlh 9, 2 deště,
sněživo 1, mrazů 17, větrno 10 dnů. Ku konci velké sucho, že
nastala nouze, v té době nebývalá nouze s vodou. Srážka
dešťová 5mm. Prosinec na počátku mírný, pak tuhé mrazy. Ku
konci dosáhly mrazy svého vrcholu. 15°R. Celkem suchý.
Jasných dnů 0, zamračeno 3, pošmurno 28, mlhavo 18, déšť 1,

sníh 5, jíní 8, mrazů 22, větrno 2 dny. Deštivá srážka 4mm.
Celková srážka dešťů za rok činila: 362mm.
SETBA
Jarní setba počala 9. března a prodloužila se až do dubna.
Ozimy dobře přezimovaly. Letošním jarem následkem prvních
dvou chladnějších měsíců zůstalo u vývinu pozadu a teprve
v květnu dohánělo, co zameškalo. Přes to však vzdor 16 ranním
mrazíkům nějak se osení nepoškodilo. Krupobitím dne 30.
května byla žita málo poškozena.
OVOCE
Co se týče stromoví odkvetly dobře jabloně, hrušně většinou
nekvetly a švestek poměrně málo, pouze na místech chráněných
vydařily se švestky.
CHMEL
Obdělávání chmele začalo 6. dubna ale záplavou vody se řezba o
7-8 dní zdržela. Červnové počasí mělo příznivý vliv na vzrůst
obilnin. Luční traviny vydařily se výborně. Obilí a okopaniny
byly pěkné, zvláště chmel výborný. Přes to, že červen vykazuje
77mm srážek, bylo ku konci sucho. Příčínou toho bylo, že srážky
červnové byly většinou prudké, při nichž voda rychle odtekla,
aniž by mnoho zavlažila.
KRUPOBITÍ
Dne 5.června ( v pátek ) potkalo naši obec citelné krupobití, obilí
rozbito hlavně na hranicích Brzvanských a Hradeckých (

v Brzvanech krupobití totální). U obce samé škoda menší, odhad
škody na 70000 korun.
SENOSEČ
Počala 4. června, ale nepříznivým počasím prodloužila se až do
konce června, úroda výborná – 12q po korci – jakost prostřední.
ŽNĚ
Následkem přiznivého počasí počaly v červenci dne 3., ale
prodloužily se následkem dešťů a chladna až do poloviny září,
jelikož potlučené a zmlazené pšenice a znova seté luskoviny
sklizeny až v září. Sklizeň obilí byla rozličná, dle míst
krupobitím postižených, ale celkem dobrá.
CENY OBILNIN
1q v korunách: pšenice, ( v lednu) 25, žito 24, ječmen 18, 50,
oves 16,30, vikev 18,60, seno 8,50, sláma 6, zemáky 5k.(
v červenci ) pšenice 23, žito 20,60, ječmen 20,20, oves 15,80,
vikev 18, čočka 34, zemáky 6, seno 9, sláma 6 a 4k. (v prosinci )
pšenice už 32k, žito 20,40, ječmen 19, oves 17, vikev 19,30,
čočka 42k, zemáky 5,30, seno 10, sláma 6. Ovoce se uvedlo:
jablek dost, hrušek málo, švestek prostředně.
CHMEL A ČESÁNÍ
15. srpnem počalo chmelobraní. Nad normální sklizeň a
nepříznivé časy prodloužily česání až do 10. září. Sklizeno na
3 896 kopt. 490,50q chmele. Průměrně po kopě 13kg chmele.

Cena: z počátku za 50kg-87k-pak cena klesla, tak že koncem
roku se prodal i za 24k!!! Mnoho chmele zůstalo neprodaného.
PODZIMNÍ SKLIZNĚ
Sekání otavy počalo 5.srpna, špatné počasí a česání chmele
prodloužilo sklizeň otavy do 15. září, též dobrá – 5q po korci –
ale jakost nevalná. Ozimé setí počalo 18. září, suchem však
ozim nevzrostl. (v říjnu srážka žádná – v listopadu 5mm-v
prosinci 4 mm.) Zvláště pšeničné ozimy nevzešly. Řepa vybírána
21. září. Suchem a mrazem zdržena sklizeň do 6. listop. Po 1
korci – 60q-cena 2kor. brambory urodily se prostředně. Sklizeno
po korci – 40q. Následkem škod působených krupobitím sleveno
na daních a přirážkách 4.283k. 65h. Spokojenost rolnictva jevila
se jen tam, kdo s prodejem zvláště chmele a ječmena neotálel.
VOLBY DO SNĚMU
Konány 20. února. Ze 124 oprávněných voličů volilo 90 voličů,
zvolivše poslancem Antonína Mohla, řed. zim. hosp. školy
v Rakovníku 67 hlasy. Sociál. demokrat L. Aust z Kladna 7 hl.nár. socialista A. Holý z Loun 15 hl.- 1 hlas neplatný. Celkový
výsledek za volební skupinu zdejší byl ze 7 808 voličů
oprávněných zúčastnilo se volby 5 572 voličů. Výsledek: A.
Mohl 3 882, Lud. Aust 1 053 hl., A. Holý 314 hl. Kar.Brož,
Klerikal 208 hl., rozstříštěno 41 hl., neplatno 74 hlasy. Hlavní
skrutinium v Křivoklátě. Zvolen A. Mohl

ÚPRAVA OBCE A OKOLÍ
Ulice za stodolami, podél panské štěpnice zavežena, upravena a
zkanalizována. Část silnice K cukrovaru vedoucí v délce 165m
předlážděna s náležitým sklonem. Sad „u Háju“ zvané
„Kronhajzl“ osézeno třešněmi. Na roklích pod „Malým
Hrádkem“ vysázeno stromoví ovocné a divoké křoviny.
ZÁLEŽITOSTI OBCE
K cíli vedení obce hospodářství vybírány přirážky: obecní 36 %,
školní 22 – na pol.letí = dříve 5 %
ÚMRTÍ
Člen obce zastupitelstva Vác. Mildorf st. se vzdal a na místo
jeho nastoupil náhradník syn jeho Vác. Mildorf ml. z čísla 5.
Dne 21. března zemřel rolník a člen obec. zastupitelstva
Mikuláš Havránek z čís. 30. Na místo jeho v obec. zast.
nastoupil náhradník p. Frant Dittrich z čís. 42. Dne 21.
prosince večer zemřel v Praze čestný občan zdejší J.J.Kníže Jiřík
Lobkovic, bývalý maršálek zemský. Rodině projevena obecním
zastupitelstvem soustrast a složena za něho requiem. Za tuto
zaslouženou pozornost dostalo se Kněžnou Lobkovicovou
poděkování. Tak nadšeného Čecha a upřímného vlastenceKavalíra stolce maršálský brzo neuvidí. Bylť knězem českého
národa. Neúprosná smrt povolala tvůrce básně „PÍSNĚ
OTROKA“ – Svatopluka Čecha – dne 20. února nad hvězdy.
Nebylo a nebude básníka, který by duši svoji národu svému tak
neodevzdal jako Sv. Čech. Jeho nepodajnost, jeho pevný cíl, jeho

češství zobrazeno v „Písních Otroka“, která dočkala se 20.
vydání. Nebylo vesničky české, která by svému Svatoplukovi
neuspořádala večírek s přednáškou o Svat.. Čechovi. Tak posud
žádný básník nesklidil dík českého národa, jako S. Čech –„
Budiž mu paměť věčná“. A již opět nový žal – nový stesk –
smutně zachvívá srdcem chudého českého studenstva. Česká
Kolej v Praze – útulek snaživého českého studenstva ztratila
11. března svého zakladatele, svého mecenáše – ztratila „své
všecko“ – svého Hlávku. Zemřel a než odešel – věnoval své
velké jmění své koleji. Přes 200 chudých studujících
vysokoškolských najde tam zdarma svého zaopatření. Z Lenešic
tohoto dobrodiní 2 studující používají. Škoda prý však, že
zemřel. Ruka štědrá Hlávkova prý se v koleji postrádá. Nechť
klidně spí Hlávku. Pomník si za života postavil sám, pomník
díků čes. chudého studenstva.
JUBILEJNÍ ROK
Rok letošní zve se též rokem Jubilejním. 2. prosince minul
60.rok panování J.V. císaře a krále Františka Jozefa I.ku poctě
sloužena téhož dne mše sv., na níž bralo účast obecní
zastupitelstvo a místní spolky. Ku památce jubilejní uspořádána
Pražskou obch. komorou jubilejní výstava pod protektoratom J.
Výsosti arciknížete Františka Ferdinanda od 14/5 do 18/10.
Návštěva činila 2,517.906 osob. Jeho Vel. císař navštívil
výstavu ku poctě Jeho pořádanou.

DOMOVSKÉ PRÁVO
V tomto roce obdrželi v Lenešicích tři žadatelové. V jiných
obcích nabyli domovského práva tři žadatelé.
BIŘMOVÁNÍ
událeno v Lenešicích 25. dubna. Pro churavost starobu
Litoměřického p. biskupa J. K. Jana Emanuela II. Schöbla
vykonal obřady biřmovací pan biskup Králove-Hradecký Th. II
Josef Doubrava.
STÁVKA
Dne 11. května vznikla ve zdejší obci stávka zemědělnic, jež
vytrvalostí a odporem jednomyslným se strany rolníků a po
obapolném dohodnutí po osmidenním trvání ukončena.
STAVBY A KOUPĚ
Eduard Štekl, zřízenec dráhy koupil od Kateřiny Volfové
domek, č. p. 181. Táž pak koupila od Jos. Slavíka domek, č. p.
178. Marie Dvořáková koupila od Jos. Ramkouska domek č. p.
176. Učitel Ant. Vlasák koupil od Frant. Nezbedy domek, č. p.
198. Václav Nezbeda postavil sobě nový domek č. p. 204 na
pozemku č. Kat. 127 a 128. Karel Kopřiva ml. postavil si nový
domek č. p. 205 na části pozemku č. kat. 127 a 128. Ondřej
Hruška koupil od Jos. Proška domek č. p. 171.

POŽÁR
Dne 19. prosince vypukl v sušárně továrny Ant. Glasera č. p.
139 oheň, jenž byl dělnictvem v začátcích uhašen. Škoda 900 k
jest kryta pojištěním.

