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Rok 1922
Rok 1922počal suchým lednem ale dosti studeným. V tomto měsíci rozprodali se pozemky od statku
č.6 ve Vykáni a zakoupili je většinou domkaři z Vykáně a z Bříství. Dne 4.února napadlo na 30cm
sněhu a uhodily kruté mrazy které 14 dnů trvaly pak se zmírnily a nastala obleva. Na řekách led
značně síly se hnul a místy plovoucí ledy ucpaly řečiště tak že muselo býti povoláno vojsko a
uvolňovali odtok vody. Ke konci únory byly vzaty z oběhu staré rakouské železné dvaceti haléře a
nahraženy novými 20ti a 50ti haléřemi Československými. Dne 7.března večír oslaveny narozeniny
presidenta Masaryka. Okolo 10.března se začalo síti ale 22.března začal padati sníh a napadlo ho na
35cm čímž polní práce přerušeny. Tento měsíc nechala obec na palouku zvaném amúru zasázet na
zkoušku sazenice topolové. V případě že by se topolům dařilo hodlá jej celý osázeti. Dne 23.března
přiběhl do naší obce cizí pes správce statku čís.14 vidno že pest ten jest lovecké rasy nechal jej
uvázati, pes jej kousl a do rána pošel. Při pitvě jeho zjištěna vzteklina. Správce statku se musel dát
léčit do Pousterova ústavu v Praze nařízena kontumace psu na půl roku a psi kteří byli v podezření
že přišli s onym psem do styku utraceni. Dne 1.dubna 1922 zemřel Karel Habsburský bývalý císař
rakouský ve vyhnanství na ostrově Maderieře ve městě Funhalu. Okolo 10.dubana se mohlo znovu
pokračovat v polních pracích. 13.dubna se oteplilo a bylo až do 18 krásně na večer 18.dubna přišel
déšť ochladilo se nastal pravý dubnový čas a chladna až do květnu který jest suchý a studený
následkem toho špatný stav osetí hlavně pícnin. Neb dle záznamu meteorologických stanic jest
květen roku 1922 ze sto patnácti minulých let nejsuší, srážky dešťové činili v okolí Prahy jen 3 mm.
Též červen jest suchý sice 2. 11. 18. Přišli deště ale slabé takže jen okopaniny se drží ale ostatní osetí
trpí suchem stále. Červenec začal suchým a teplým počasím v předvečer výročí upálení m. Jana Husa
uspořádal jako každoročně sokol zdejší průvod obcí k hranici kdež byla promluva o významu a
životě m. J. Husa. 10 července začalo se sekati žito a 13 začalo pršet 16přišel vydatný déšť tak že se
žňové práce zdržují ale jetele a řepy dobře rostou. Sklizeň obilí jest následkem jarního sucha
prostřední průměrně tak 11 mandel po 1 korci a následkem deštivého počasí žně se protahují. Srpen
začal zase nestálým počasím deště byly velice vydatné zvláště 15 přišel večer vydatný déšť a trval až
do 17. Obilí jest ještě dosti venku a ukončení žní se prodlužuje. Obecní domek bývalá škola byl jsa ve
velmi chatrném stavu letos stržen a znovu postaven a dán pod střechu, další práce vnitřní a
příslušenství ustanoveno dodělati v roce následujícím. Následkem bytové nouze a nedostatkem
stavebních míst podali si někteří zdejší občané žádost o místa stavební k vrchní správě panství
Kounického. Žádosti jejich vyhověno a přenechána jim stavební místa na pozemku od dvora Týnice
ležící těsně při obci zdejší. Též měsíc září byl dosti vlhký tak že práce k podzimnímu setí se velmi
stěžují. Ovoce byla slušná úroda a zvláště švestek se mnoho urodilo. Obilí plodilo po žních
následovně pšenice 150-170, žito 105-130, ječmen 100-140. Dne 18.září zdejší příslušník Josef Hlaváček,
stár 77let vypůjčiv si volský potah, jel sobě do Jiřiny pro dříví na zpáteční cestě se dostal nešťastnou
náhodou pod kola vozu, byl přejet a na místě usmrcen. Říjen začal opět mokrým počasím. Sklizeň
řepy, která byla prodána za 17 korun za jeden cent se tím velmi stěžuje. Též brambory, kterých se
dosti urodilo není možno sklidit a ještě v listopadu se pracně sklízejí. Řepy se urodilo průměrně 90
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centů po jednom korci. Začátkem října zahájeno přídělové řízení pozemkové reformy na okresu
Českobrodském. V naší obci se podávaly přihlášky o půdu 7.října. Listopad i prosinec byly velice
vlhké ale téměř bez mrazu. Narozených bylo 10, zemřelých bylo 4.

Rok 1923
Leden 1923začal mokrým a mlhavím počasím. Dne 5.ledna byl spáchán atentát na ministra financí
dr. Rašína. Ministr střelen a vážně zraněn. Útočník jménem Loupal stár 19 let zatčen. Dne 9. ledna
byla vykonána první poprava v Československé republice, oběšen v Táboře loupežný vrah jménem
Novák. 12.ledna začalo slabě mrznout a 15.napadlo trochu sněhu a mírně mrzne. 20 a 21 byly
sněhové vánice tak že byly místy silnice a dráhy zaváty a doprava znemožněna. 24. byla druhá
poprava v republice. Byl v Praze popraven loupežný vrah Josef Kolínský. Únor začal deštivým
počasím, které trvalo až do 11, pak začalo mírně mrznout. 19.února uhodil silný mráz ale druhý již
byl slabší. Připadlo sněhu a mírně mrzne. Dne 18.zemřel následkem zranění ministr financí dr Alois
Rašín. Březen začal nestálým počasím které trvalo až do 15. Potom se počasí ustálilo a 19.se začalo
síti, časy drží a polní práce rychle pokračují. Též dube začal suchým počasím ale studeným. Raní
mrazíky tlučou každodeně až do 10 pak do 14 bylo tepleji v 15 začalo pršeti a hojně namoklo a při
tom jest chladno až do konce měsíce. Květen počal teplým počasím a mírně prší, zvláště teplý den
byl 7.května. Polní plodiny slibně se vyvíjí. 8 a 10.prší a schladilo se a chladno dodržuje celý zbytek
měsíce se střídavým deštěm. Zvláště vydatný déšť přišel 26 a 27. Červen je též vlhký a studený,
sena a jetele se zdlouhavě suší, dle záznamu meterologických stanic byl červen 1923 nejchladnější
v posledních 150 letech. Jasných tak zvaných letních dnů v červnu vůbec nebylo. Červenec počal
deštěm ale …..

Rok 1924
Rok 1924. Začal silnými mrazi a sněhovými vánicemi takže provoz po silnicích a drahách byl
znemožněn a sníh se musel odstraňovati. Zima drží přes celý leden únor až do 22 března kdy
přestalo mrznout. Dne 21. Ledna zemřel Lenin vůdce ruského sovětského proletariátu. Dne 23.února
zemřel bývalý president americký Vilson, který ve světové válce stál při národě českém. Síti se začalo
až v dubnu v tomto měsíci se začalo zavádět elektrické osvětlení. Květen byl teplý a vlhký též i
červen tak že polní plodiny se slibně vyvíjí. 4ervenec a srpen byli chladnější a suší, žně začali okolo
20.července obilí bylo na slámu dosti ale zrna méně než bývá průměrná sklizeň prodávalo se po
žních žito za 150-60, pšenice za 2000-30, ječmen za 200-260. Obecní domek, bývalá stará škola se
letos dostavěl. Prodej tabáku byl dán Růženě Horákové, vdově po zemřelém ve válce vojínu, která si
musela dát vystavět prodejnu. Obec jí povolila místo u silnice pod školou. Podzim byl velice krásný a
suchý tak že sklizeň řepy se velmi dobře daří úroda řepy byla normální a bylo za jeden cent po 20
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Kč a konečné vyúčtování až v lednu. V listopadu v první polovici uhodilo několik mrazů pak se zase
povolilo tak že polní práce se mohli dodělat. V prosinci začalo od púl mrznouti bez sněhu až do
konce. Číslo 34 bylo prodejem rozděleno na číslo 34 + 102. Též statek číslo 6 byl prodán a rozdělen
na číslo 6+101. Na přidělených stavebních parcelách od dvora Týnice byly v tomto roce vystaveny
domky čísla 233, 234, 235 a 239. Narozených bylo 13, zemřelých bylo 13.

Rok 1925
Rok 1925. Leden počal nevlídným počasím ale bez mrazu až ku konci uhodilo několik ne příliš
silných mrazů. 21 se začalo svítit eletrykou . V tomto měsíci začaly stoupat ceny životních potřeb
hlavně mouky a chleba, takže pšenice a žito až o 80Kč na jednom centě podražili. Únor byl teplý jen
s nepatrnými mrazi následkem toho se již po půl měsíci začalo síti, ku konci přišlo několik slabších
mrazů. Březen byl nevlídný a studený setí přerušeno, okolo 19 se stál ještě led. 22.napadlo na 10cm
sněhu který za dva dna se ztratil. Síti se začalo 24.v tomto měsíci. Byl založen sbor dobrovolných
hasičů. Duben počal prvním týdnem mírnějším počasím, polní práce rychle pokračují. Po dvanáctém
nastalo chladno které se střídavými dešti až do konce měsíce vydrželo. Květen byl na počátku vlhký
a teplý od 13 nastalo suché počasí, které až do konce trvá. Červen byl chladný a více suchý než
vlhký. Červenec počal vlhkým počasím. 5.července večer byl uspořádán jako každoročně průvod obcí
k hranici, kde byla promluva o mistru Janu Husovi. 6.byl odhalen pomník padlím a zemřelím
vojínům ve světové válce. Pomník pořízen z dobrovolných příspěvků nákladem 21.000. Žně začali
16.července pěkným počasím které drželo do 24 pak až do konce bylo nestálé a deštivé počasí. Srpen
začal též deštěm, žňové práce se zdržují. V půli srpna rozpoutala se velká bouře s lijavcem. Zvláště
západní a jižní Čechy velmi utrpěli, mnoho stavení bylo zničeno neb poškozeno, dobytek při tom
zahynul a no i lidé přišli o život. Září počal též nestálým časem. 6.září měl sbor dobr.has. první
veřejné cvičení. Obilí platilo po žních: pšenice 200-215, žito 150-160, ječmen 195-215. V druhé
polovici září bylo dosti hezky, též říjen první polovic měsíce byl suchý. Řepa která byla prodána za
20Kč polovic sklizně a druhá polovic dle ceny cukru se dobře sklízí. V druhé polovici října hojně
namoklo a práce polní se zdržují ale ku konci a začátek listopadu nastalo stálejší počasí takže se vše
dobře sklidilo. 11 listopadu padl sníh který do 15 se ztratil. 15. byly volby do poslanecké sněmovny a
do senátu 24 volebních stran ohlásilo své kandidáty v republice. V naší obci dostali následující
strany počet hlasů do sněmovny: č.5 Čsd. 66hl., č.2 živnost. 16hl., č.12 Národstrpr. 4hl., č.15 komun.
41hl., č.20 Nardem. 5hl., č.21 Češsoc. 13hl., č.22 republ. 127hl., č.26 lid. 17hl., č. 28 žid 1hl. Do senátu
č.3 Praškova strana 1hl., č.5 Čsdem. 56hl., č.8 Živnost. 11hl., č.12 Národ.str.práce 3hl., č.15 komun.
37hl., č.20Nár.dem. 2hl., č.21 Čes.soc. 11hl., č.22 republ. 113hl., č.26 lid. 15hl. 27.listopadu začalo
mrznout až do konce měsíce. Též v prosinci mrzne 3.napadlo trochu sněhu a 4.5.6.7. uhodili mrazi
které byly velmi silné u nás dosáhli až 16 stupňů C.což začátkem prosince jest řídký úkaz. Mrazi drží
až do 18.pak nastala obleva až do konce měsíce. Narozených bylo 19, zemřelých 9.
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