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Rok ten předcházel již méně příznivý podzim, zima byla tuhá,
jaro příliš drsné a dlouho chladné. Počátkem května bylo několik
dnů pěkných a pak byla zima zase jako v listopadu a sice
taková, že i mladé ptactvo v hnízdech hladem a zimou umřelo,
jelikož starému ptactvu nedostávalo se hmyzu ku krmení. Vzdor
tomu bylo ale sena taková hojnost, zvláště na „Trávníčkách,
Tobolce a Hořence“ , že mohla se počítati dvojnásobnou.
V měsíci červenci nastala pak tak strašná horka, jakých nikdo
nepamatoval, ráno při zahalené obloze ukazoval teploměr 28°
R., v poledne na výslunní 38°. Vzdor měnivému počasí byla
úroda roku tohoto pěkná, ale se sklizní byla potíž a soužení .
Žita a ječmeny sklidily se ještě obstojně, ale pšenice většinou
zrostly. Počátkem srpna počalo pršeti a pršelo skoro každého
dne, ano nastaly i takové lijáky, že podobaly se průtrži mračen.
Roku toho bylo u Lenešic mnoho obilních stohů, které takřka ve
směs velikými lijáky promokly až zrostly, takže musily býti
rozebírány, by se vysušily a při trvalých deštěch byl z toho
takřka hnůj. Pole připravená k ozimu nemohla být pro velké
mokro ani oseta neb na dolinách stála voda. Měl-li rolník se
sklizní kříž, měl z cukrovkou obtíže, jimž nebylo kdy rovno.
Stálými dešti byla místy půda rozbředlá jako bahniště. Když se
měla řepa z polí vyvážeti, musela býti kladena polena, by lidé
chtíce řepu vytahovati, o prkna se opříti museli. A což vazba, co
ten nebohý dobytek zkusil, místy se musila řepa vyvážeti i na

saních, vždyť nebylo možno vozem na pole zajeti, ani prázdným
vozem nemohl dobytek hnouti.
Úroda polní vyrovnala se roku minulému, ale ceny obilí byly
mnohem menší roku předešlého. 1 hl. pšenice 8 zl., žita 7 zl.,
ječmene 6 zl., ovsa 3 zl., čočky 10 zl., vikve a hrachu 7 zl., 1 q
chmele 170 zl., 1 q cukrovky 1 zl 20 kr.
Dne 10. května tohoto roku slavil ve Vídni Korunní princ
Rudolf své zasnoubení s princeznou Štěpánkou, dcerou krále
Belgického, kteráž památná událost v zdejší obci důstojným
spůsobem oslavena byla. Na památku zasazeno 12 kaštanů
v dolenní ulici podle zdi Knížecí zahrady.
Dne 18 ledna o 12 ½ hod. v noci vypukl oheň v továrně na
cikorii, patřící p. A. Glaserovi, který mimo kotelnu a úřednický
dům se všemi hotovými zásobami zničil. Škoda odhadnuta na
60.000 zl.. Táž továrna byla ještě téhož roku ve větších
rozměrech znovu zřízena.
Dne 28. září po 10. hod. večer vypukl požár v domku truhláře
Pišofta Frant. č. 99, který zničil střechu s letošní sklizní.
Roku toho vybírána první obecní přirážka ku krytí povstálého
schodku v obec. hospodářství a sice 10 %.
Parcelační horečce podlehla dvě hospodářství a sice čís. 14
patřící manželům Antonínu a Kateřině Starým a čís. 19 náležící
Mikuláši a Terezii Pišoftovým.

