Kronika obce Vykáň 1855-1940

Rok 1855
25.srpna R.1855. stižena byla obec naše krupobitím, ježto bylo obolí skorem sklizeno byla škoda
hlavně na okopaninách a ovoci.

Rok 1866
R. 1866 po prohrané válce s Pruskem přišlo do zdejší obce oddělení Prusů, však kromě nějakých
rekvizic, hojného jídla a pití, žádných násilností se na obyvatelstvu nedopouštěli.

Rok 1870
R. 1870 byl postaven v Mochově cukrovar a od té doby se v naší obci ujalo pěstování cukrovky a
podnes se cukrovka hojně pěstuje.

Rok 1875
R. 1975 vypukl oheň v č.p. 7 a vyhořela též i č.p. 6.8.9.

Rok 1879
R. 1879 postavila obec novou dvoutřídní školu nákladem 14.270 zl. 24 kr. r. č. Táž byla téhož roku
dne 26.prosince slavnostně vysvěcena a svému účelu odevzdána.

Rok 1881
Dle sčítání lidu, jež se konalo 1.ledna 1881 měla Vykáň 540. obyvatel a 65 domů. Dle náboženství žijí
zde vedle katolíků 2. rodiny evangelické, 3. židovské a 1. bez vyznání.

Rok 1883
Dne 3.září 1883 konala se volba obecního zastupitelstva pamětná tím, že kromě volební komise
nikdo se k volbě nedostavil. Vykonala volbu tudíž pouze volební komise.

Rok 1874
R. 1884 25.srpna vypukl oheň byv dětmi způsoben v č.p.34. Vyhořela též č.p. 35. 36. a 38. Že bylo
po žních a obilí plné stodoly trval požár 3 dny než-li byl úplně uhašen.
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Rok 1886
R. 1886 vyhořelo č.p. 13 a stáje u čísla p.29.

Rok 1887
R. 1887 4.srpna zemřel zde bývalý správce školi zdejší p. Václav Hrdlička, jež od r. 1843 do r.1880 na
škole zdejší působil.

Rok 1889
R. 1889 v září vyhořel bývalý statek č. 26 a č.p.27. Téhož roku zastřelil se v Mayerlingu u Vídně
rokouský korunní princ Rudolf. V neděli dne 17.črvna t.r. o 10hod. večerní rozvodnil se zdejší potok
následkem průtrží mračen pod Hradešínem tak, že voda vnikla do stavení při potoce a všechny
hradební zdi v cestě jí jdoucí strhla. Ještě nikdy voda tak v obci nestoupla a při tom ve Vykáni vůbec
nepršelo.

Rok 1890
R. 1890 provedeno sčítání lidu. Dle stavu 31.prosince 1890 nepočteno 533. obyvatel a 74. domů. Dle
nábožen.511 katolíků, 7.evangeliků a 15.židů.

Rok 1891
Dne 15.května r. 1891. zahájena v Praze zemská jubilejní výstava na oslavu jubilea Průmyslové výstavy
v Praze r. 1791. Výstavu tu mnoho lidí z naší obce navštívilo. Začátkem července 1891 ke třetí hodině
ráno uhodil blesk to třešně v úvoze a zapálil hlídačskou boudu pod ní se nalézající v boudě
přenocoval zdejší příslušník kolovratkář Ladr utrpěl tak těžká popálení že ještě téhož dne na večer
zemřel.

Rok 1892
R. 1892 v pátek, dne 10.července v ½ 3hod. odpoledne při nastalé bouři udeřil blesk do komína
v severní části školy, proraziv strop na půdě a poškodiv stropy na chodbě sjel do záchodové žumpy.
Štěstí bylo že dítky účastnivše se ráno sv. zpovědi odpoledne ve škole nebyly, jinak mohlo se vážné
neštěstí přihodit.

Rok 1893
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R. 1893 byl velice suchý.

Rok 1894
R. 1894 zato byl zase velice mokrý zvláště podzim a až do konce jeho nemrzlo.

Rok 1895
Začátkem r. 1895 začalo mrznouti a napadlo hojně sněhu kterýž plné 3.měsíce vydržel ležeti. Téhož
r. na podzim velice se rozmohly polní myši, kteréž veliké škody na ozimech způsobili. Též r. 1895
dne 15.května otevřena v Praze: Národopisná výstava československá v níž znázorněn jest vývoj
našeho národa od nepamětných dob až po dobu naši. Také tuto výstavu navštívilo mnoho občanů
zdejších.

Rok 1897
R. 1897 v sobotu dne 3.července utrpěla obec naše velkou katastrofu. Odpoledne po 5.hod. začaly
padati kroupy a ve čtvrt hodině byly všechna úroda i ovoce zničeno. Téhož r. se konaly volby do
řížské rady již poprvé se mohli z účastniti i ti, kdož tohoto práva neměli, tak zvanou 5. kuriie.

Rok 1898
R. 1898 byl velice polním plodinám příznivý. Brzy nastalo jaro neb zima až na několik mrazíků
žádná nebyla , tak že škoda v minulém roce způsobená krupobitím se z části nahradila. Téhož r.
byla 6. září zavražděna rakouská císařovna Alžběta ve švýcarském městě Ženevě.

Rok 1900
R. 1900 byla zima velice dlouhá takže až po půli dubna se začalo síti, což je ve zdejším kraji řídký
případ. Úroda byla téhož roku slabá a na podzim se zase myši velmi rozmnožili a mnoho škody na
ozimech nadělali. Koncem listopadu byly volby do říšské rady. Ve sčítání lidí r. 1900 napočteno ve
Vykáni 485 obyvatel.

Rok 1901
R. 1902 uhodil 25. a 26. dubna mráz tak, že mnoho řepy která již vzešlá byla zmrzlo a znovu zaseto
býti muselo. Téhož roku potok zdejší byl vyklizen a vyzděn břehy. R. 1903 zemřel p. František
Prokůpek, který byl 29let starostou obce a za něhož vystavěná r.1879 nová škola.
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Rok 1904
Rok 1904 byl suchý. Obilí ještě ušlo, ale okopaniny suchem velmi trpěly.

Rok 1905 - 1906
R. 1905 a 1906 byl polním plodinám dosti příznivý.

Rok 1907
R. 1907 12.května byly volby do řížské rady dle všeobecného volivého a tajného volebního práva
hlasovacího. Za náš okres zvolen byl soc. dem. kandidát p. Rudolf Jaroš úředník Praha.

Rok 1908
R. 1908 anekxovalo Rakousko Bosnu Hercegovinu. Srbsko proti tomu protestovalo tak že hrozilo
válečné nebezpečí. Posléze se jmenované státy dohodly mezi sebou tak že válečné nebezpečí bylo
zažehnáno. Následkem válečného napětí bylo též částečně mobilizováno.

Rok 1909
R. 1909 stávka řepařů. Následkem stávky mnoho rolníků řepu toho roku nepěstovalo.

Rok 1910
R. 1910 sčítání lidu. Zjištěno 483 obyvatel. R. 1911 velké sucho. Nové volby do říšské rady. Za náš
volební okres zvolen bývalý poslanec Rudolf Jaroš.

Rok 1912
R. 1912 byl velice polním plodinám příznivý zvláště obilí, jehož výnos byl až 10 metr.centů po
jednom korci což zřídka kdy se stává.

Rok 1913
R. 1913 nic nepamětihodného.
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