1912
Letošní rok sklamal v mnohém ohledu zkušené pozorovatele
přírody. Obraty v tlaku vzduchu tak abnormální, jak po dlouhou
dobu se již nejevily a proto starostlivé oko rolníkovo od ledna až
do poloviny června nemohlo najíti uspokojení a duše jeho třásla
se vzpomínkou na nedostatek pícnin roku minulého a obraz bídy
ve chlévcích a příbytcích tanul mu ve dne v noci v duši. Stav
duševní týral rolníka po téměř celou polovinu roku toho. Vylíčím
stručně povahu jednotlivých měsíců bídy – od ledna do 18.
července:
LEDEN
Bez deště – bez sněhu – pouze 14. ledna napadlo 4 cm sněhu při
mrazu, který dovoloval, by mohly se činiti zásoby ledu. Srážka
25 mm.
ÚNOR
Byl co do vlhkosti o něco štědřejší, až na vyprahlou půdu neměl
zvýšený stav srážek žádného blahodárného vlivu, jelikož
střídavé větry a mrazíky se postaraly, aby půda zůstala bez
vláhy. Pouze 25. února následkem oblevy v horách povystoupila
voda z řeky a zaplavila pouze nepatrnou část „Trávníků“ a
„Přední obory“. Celkem únor chladný. Srážka 17 mm.

BŘEZEN
Chladný s 29 mm srážek nepostačil, aby osení se „napilo“. Setbou
počato 5. března koncem března (26) bouře - bez deště, teplo že
i žáby se probudily a skřehotaly. Na to do konce března větrno a
studeno.
DUBEN
„ Za kamna vlezem“ . Celý duben studený, ba mrazivý, větrný a
suchý. Žita ukazovala na nedostatek chleba. Louky seděly živořily – luční pícniny ubývaly jakoby chtěly rolníkovi odníti
všecku naději. Srážek 10 mm.
KVĚTEN
Měsíc jindy krásný – vyznamenal se hned prvním dnem mrazem.
Stromy ranné vykvetlé sklopily své jarní květy a věštily, že
hrušek bude málo, snad žádné. Květy spadaly. Pouze jabloně a
pozdní hrušně byly nerozkvetlé, ale v zárodku květy zastydlé.
Suchem a mrazy pícniny nerostly. Pouze obilí se ještě drželo,
jakou tajemnou silou, povzbuzovalo skleslého rolníka na mysli.
Květen ukazoval a spěl plnou silou a chodem na všeobecný klad.
Dobytek nedostatkem dusíkatých látek trpěl křehkostí kostí a
padal, hynul. Stáje se prázdnily a den co den hlášen nový padlý
hovězí kus. Řepy již zasety – mrzly a ku konci května jen řepa,
na rovno setá vylézala, aby hynula nebo živořila. Kde jindy
požinek se jevilo – není letos po nich ani zmínky – ale obilí,
zvláště jařiny ku podivu se držely, jakoby ty jediné měly rolníka
v naději posilovati! Smutný květen – měsíc krásy. Srážek pouze

30 mm, které při panujícím studenu a větrech neměly ani účinku,
ani významu.
ČERVEN
Z počátku suchý – horký – vykazoval bouře všude v dalekém i
blízkém okolí – jen v Lenešicích ne. Teplota na slunci až 30°R.
– 8. června déšť 2mm. 10/6. – 5 mm a téhož poledne již 19 mm.
A těchto 19 mm vyjasnilo tvář rolníkovu. A jako zázrakem vše
obživlo. V pravdě zázrak, moc Boží se tu objevila v plném slova
smyslu. A přísloví: „ Medardova kápě 40 dní kape“ se potvrdilo.
18. červnem počínaje byly stálé přepršky, které tak blahodárně
působily, že strach z hladu zmizel. Ve dvou dnech stal se
v přírodě takový převrat, že rolník tento převrat příznivý
považoval za zázrak. Měsíc červen dal 86 mm srážek a to
postačilo, aby úroda dala naději ne na příznivý, ale bohatý rok.
Řepy – obilí – brambory – pícniny oděly se rouchem bohaté
krásy a skleslá mysl rolníkova se vzpružila. Seno bujelo, že již
20. června se počala senoseč se slušným, nikdy nečekaným
výsledkem. Následkem četných srážek vystoupila řeka 26/6.
z břehů a zaplavila něco málo kopek na Trávníčkách.
ČERVENEC
Opět bohatý na srážky vykazoval 94mm. Až ku podivu. Dny
vykazovaly 25°R v noci pouze 3°R . Žně – bohaté – velmi
bohaté – počaly 14/7 a skončeny 23/8.

SRPEN
Příznivý na srážky, vykazoval 60mm s chmelem počato 12/8.
Sklizeň nebývalá – ohromná. Někde z kopy – 1 cent chmele
pěkné jakosti. První chmel prodán 23/8 za 120 k za 50 kg.
Sklizeň chmele trvala do 13.září.
ZÁŘÍ
Opět příznivý vykazoval 40mm srážky, které účinkovaly
výborně na vývin řepy a vzrůst zasetého ozimu.
ŘÍJEN
Příznivý. Srážek 39mm. S řepou počato již 26/9. Neobvyklý
vzrůst řepy a těžká práce prodloužila sklizeň řepy do
15listopadu. Kampaň ve zdejším cukrovaru počala 3.října.
Listopad a prosinec byl studený, ale bez ledu.

