
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Léto pomalu končí, prázdniny utekly jako voda. Sluníčko se na nás zatím ještě 

usmívá, ale trvalo mu to hodně dlouho, než se o prázdninách rozhodlo svítit a hřát. 
Dešťové přeháňky se nám zdály na začátku července velmi časté. Naštěstí se nám 
vyhnuly povodně a záplavy. Potoky a říčky v naší lokalitě mají přiměřený stav vody, 
někde je jí dokonce méně než obvykle. 
  Velkým uměním bylo letos usušit seno, déšť zpočátku ne a ne ustat. V polovině 
prázdnin ještě nebyla jistota, zda se včas rozeběhnou žně. Na polích bylo dlouho mokro. 
Nakonec se ale počasí umoudřilo, kombajny vjely do polí a sklidily vše, co bylo potřeba. 

 
 
Tráva nám roste jako o závod, někde se seče už druhá otava. Na zahrádkách se 

motorové sekačky téměř nezastaví.  
Několik posledních dní a také několik dní během prázdnin nás potrápily tropické 

teploty. Nasypaly se na nás kroupy velké jako lískové ořechy, několikrát přišla hrozivá 
bouřka. Blesky se klikatily a rozsvěcovaly oblohu. Také vichřice nás čas od času vytrhla 
z klidného letního rozjímání. Dalo by se říci slovy klasika: „Tento způsob léta zdá se mi 
poněkud nešťastný.“   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nahlédněme v krátkosti do naší kroniky a podívejme se, jaké léto bylo 
před sto lety. 



 
 

Rok 1909 
 
„Červen byl deštivý a studený, čímž 

veškerá vegetace opožděna a částečně zakrněla. 
Sena začala se sekati po sv. Janu Křtiteli a 
protáhla se až do 20. července. Celkem se seno 
sklidilo špatně. Kdo čekal a sekal až po velkých 
deštích, které trvaly od 11. do 13. července, po 
čemž nastal krásný a slunný týden, dobře usušil. 
Na to opět střídavě deštivo a slunečno až do 
konce července. 

 Úroda je celkem obstojná, žita nelehla a jakž takž odkvetla. Pšenice bujné, místy 
polehly a málo sypaly, oves prostřední. 

Brambory na vlhkých půdách skoro zcela vyhynuly, zvláště ranní. Řepa krmná 
následkem stálých dešťů, nemohla být okopávána, tudíž po většině špatná. 

Srpen začal deštivě se střídajícím slunečnem. Od 10. 8. nastalo krásné počasí a 
dobře pak se klidilo. 22. srpna k večeru přišla bouře a déšť potrval po celý následující den. 
Na to opět slunečno. 

 Otavy prostřední sklizeny dosti dobře. Semínka jetelová sypala velmi málo. Ozim 
dobře zaset a náležitě urostl vůči suchému podzimu.“ 

 

 


