2008
KULTURA, AKCE OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA A SLOŽEK V OBCI

V lednu jsme začali tradičním vítáním občánků (20. ledna), kdy pan
starosta přivítal tyto děti :
Patricii Rozmarýnovou, Alexandru Šmerdovou, Richarda Jasiče, Adélu
Polákovou, Natálii Skotákovou, Tomáše Doležela, Matyáše Meitnera, Petru
Bezděkovou, Leonu Suchánkovou. Tento obřad jako i v minulých letech
doprovodili žáci ZŠ svým vystoupením pod vedením ředitelky školy, Mgr.
Vl. Koudelkové.
2. února se uskutečnil tradiční průvod masek obcí, který uspořádali
členové SDH, a který byl zakončen večerní taneční zábavou. Druhý den
uspořádaly učitelky ZŠ spolu se zastupiteli obce dětský maškarní
karneval se soutěžemi a hrami pro děti.
15. února se uskutečnila v pořadí 3. obecní zabijačka, která se vždy těší
velkému zájmu a oblibě.

Březen patřil 5. Habrovanské slivoviciádě, tentokrát spojené
s ochutnávkou kysaného zelí. Organizátoři mají tuto akci vždy
perfektně zorganizovanou, k tanci hrála skupina Sonet. První cenu
za nejlepší zelí si odnesla paní Prudková.
Výsledky slivoviciády :
1. Miroslav Žádník
2. Jan Kadlec

257 bodů
249 bodů

3. Zdeněk Slavotínek

242 bodů

8. května proběhlo tradiční „Otevírání šoupátek“, Veteran
Clubu a také rybářské závody na zámeckém rybníku.
V sobotu 17. května se konaly „Babské hody“ spojené se
slavnostním otevřením kostela Nejsvětější Trojice, který byl od
roku 2003 uzavřen z důvodu rekonstrukce. Druhý den po
dopolední bohoslužbě proběhla výstava fotografií z oprav a večer
vystoupilo pěvecké sdružení Danielis.
Červen patřil dvěma akcím. 27. června se konal v areálu Pod
Lipkami dětský den, děti si zde mohly zaskotačit na skákacím
hradě, tančit na parketu, zúčastnit se různých soutěží a hledat
poklad. Nechyběl ani tradiční špekáček a jízda na koni.

Další den proběhla ve stejném areálu Oldies Party - taneční zábava
pro starší a pokročilé.

V červenci pak uspořádali taneční zábavu hasiči, ale kvůli
nepřízni počasí se nezdařila.
V srpnu uspořádala taneční zábavu obec. Tentokrát počasí
přálo, takže se zábava těšila velké účasti. K tanci hrála skupina
Modul z Těšan.
16. srpna se uskutečnil tradiční 8. ročník Srazu přátel
historických vozidel Veteran Clubu.
7. září odpoledne se konalo slavnostní otevření hřiště u ZŠ
za účasti poslance ing. Michaela Hrbaty. Děti si mohly užít
atrakcí i bohatého občerstvení (vč. opékaného selátka).
11. října proběhl výlov rybníčku na návsi, v budově OÚ se poté
prodávaly rybí speciality a je o ně velký zájem.
17. října ve 12 hodin byla slavnostně otevřena budova DPS pro
veřejnost. Zájem o prohlídku bytů jevili zájem jak starší tak
mladí občané. Otevření bylo spojeno s rautem.
V říjnu se měly konat císařské párové hody, ale i přes veškerou
snahu organizátorů se tuto tradici nepodařilo obnovit.

Hlavními aktéry má být mládež, ale ta se buď setkala
s nepochopením rodičů nebo se některým jednoduše nechtělo. Je to
škoda, protože jsme tak přišli o krásnou obchůzku krojovaných
párů vesnicí a následnou hodovou zábavou.

21. listopadu se zástupci obce a občané, kteří vypomáhají při
akcích, vydali na zájezd do sklepa v Mutěnicích.

30. listopadu na 1. adventní neděli se na návsi sešla většina
občanů, aby v 18 hodin shlédla rozsvícení vánočního stromu a
pásmo koled a písní v provedení žáků naší školy a také vystoupení
pěveckého sboru Danielis z Rousínova. Po rozsvícení následoval
ohňostroj a všichni mohli ochutnat cukroví, svařák, teplý čaj a
párek v rohlíku.

26. prosince uspořádali členové Mysliveckého sdružení tradiční
taneční zábavu a bohatou zvěřinovou tombolu. Škoda jen, že celkové
atmosféře chyběla klasická prosincová sněhová nadílka.

STAVEBNÍ PRÁCE
Stále pokračují práce v DPS - v nástavbě přibylo 12 bytů a
v podkroví 4 byty pro mladé rodiny - v nákladu 14 968 504,- Kč.
Během května a června byla vybudována komunikace k rodinným
domům v Zouharově zahradě firmou Silnice Brno (za 1 717 513,Kč).
Dále bylo vybudováno nové dětské hřiště u školy a koutek pro děti byla zde umístěna dvojitá houpačka, skluzavka a věž s lezeckou
stěnou - náklady činily 457 842,- Kč. Současně byla opravena
venkovní učebna a upraveno okolí školy - za částku 237 938,- Kč.
Obec se pustila také do rozsáhlé revitalizace zámeckého parku a
rybníka. Po výlovu v říjnu začalo postupné vypouštění.
V listopadu byl zbourán výpustný objekt a odbourána hráz, aby
voda mohla odtéct. Teplé počasí dovolilo práce i v prosinci, kdy se
v parku bagrovalo a chystaly se přípravy na kanalizaci, probíhalo
mohutné odbahnění rybníka a odvoz sedimentů.
V prosinci nechala obec usadit 4 ks retardérů na ulicích
Příhony (3 ks) a na Nové ulici (1ks) a s tím související dopravní
značky, aby se snížila rychlost vozů projíždějících těmito
lokalitami.

V prosinci také ještě probíhalo vykácení náletových stromů
v parku a pročištění vzrostlých stromů, byla probagrována ještě i
hráz.
Na podzim oplotila TJ hřiště, aby bylo zabráněno vstupu do
areálu a tím ničení kabin, provedla i dokončovací práce na budově
nových kabin (fasády, chodníky).
V říjnu se po 25 letech uskutečnil výlov zámeckého rybníka.
Členové Moravského rybářského svazu ho vypustili, ale byla zde
velmi silná vrstva kalů a usazenin - loďky museli rybáři táhnout
na lanech. Bylo vyloveno 30 tolstolobiků o váze asi 20 kg, několik
desítek kaprů, 20 štik, candáti, 5q karasů a ostatních (např.
plotic) a také 120 cm sumec. Ryby se přesadily do vod Švábenic a
Ježkovic. Díky opravdu teplému počasí pak děti v prosinci našly
v bahně ještě 6 úhořů.
V letošním roce pořídil OÚ malotraktor za 575 960,- Kč a
mulčovač k malotraktoru za částku 65 450,- Kč.

KOLAUDACE NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ
č.p. 314 - Navrátilovi
č.p. 322 - Novotní

NAROZENÍ
1. Čeman Samuel
2. Masaříková Kateřina
3. Beneš Jiří
4.Macík Martin

5. 1. 2008
23. 4. 2008
7. 8. 2008
14. 11. 2008

Habrovanyč. 268
Habrovany 106
Habrovany 17
Habrovany 109

Narodily se celkem 4 děti, z toho 1 dívka a 3 chlapci.

ÚMRTÍ
1. Drápal Vojtěch

22. 1. 2008

Habrovany 1

2. Kadlecová Marta

24. 2. 2008

Habrovany 163

3. Venc Jaroslav

13. 4. 2008

Habrovany 1

4. Křížová Hedvika

3. 8. 2008

Habrovany 231

5. Musilová Helena

21. 8. 2008

Habrovany 43

6. Růžička Miroslav

3. 10. 2008

Habrovany 256

7. Moudrý Miloš

20. 12.2008

Habrovany 1

Zemřelo celkem 7 občanů, z toho 3 ženy a 4 muži.

PŘISTĚHOVANÍ
2. 1.2008

Koliščáková Jitka

Habrovsany 35

Koliščák Šimon

Habrovany 35

4. 1. 2008

Kotlanová Věra

Habrovany 1

28. 1. 2008

Pavlíček Dominik

Habrovany 325

Pavlíček Robin

Habrovany 325

Pavlíček Tomáš

Habrovany 325

Pavlíčková Renata

Habrovany 325

Škaroupka Oldřich

Habrovany 95

Škaroupková Veronika

Habrovany 95

Škaroupková Olga

Habrovany 95

20. 2. 2008

Večeřa Pavel

Habrovany 1

25. 2. 2008

Bučková Karin

Habrovany 1

Janků Lucie

Habrovany 326

Janků Hynek

Habrovany 326

Janků Hynek,Ing.Ph.D.

Habrovany 326

3. 3. 2008

Vysoudilová Lucie

Habrovany 307

5. 3. 2008

Paluda Stanislav

Habrovany 34

21. 4. 2008

Bednářová Eva

Habrovany 309

12. 5. 2008

Dvořáček Radoslav

Habrovany 87

Dvořáček Radoslav

Habrovany 87

Dvořáček Michal

Habrovany 87

4. 2. 2008

Dvořáčková Lenka

Habrovany 87

Chrást Lubomír

Habrovany 148

Poslušná Jaroslava

Habrovany 148

9. 7. 2008

Kostelníková Milena

Habrovany 1

14. 7. 2008

Beneš Jiří

Habrovany 17

Benešová Petra

Habrovany 17

Janda Zdeněk

Habrovany 241

16. 6. 2008

6. 8. 2008

11. 8. 2008 Kopečková Jaroslava

Habrovany 51

13. 8. 2008

Habrovany 220

Švábenský David

10. 12. 2008 Macík Martin

Habrovany 109

Přistěhovalo se celkem 31 občanů, z toho 14 žen a 17 mužů.

ODSTĚHOVANÍ
14. 4. 2008 Šidlová Iva

Habrovany 293

2. 7. 2008 Formánková Světlana

Habrovany 281

15. 7. 2008 Sokopová Jitka

Habrovany 13

28. 7. 2008 Růžička Jiří

Habrovany 49

13. 9. 2008 Pospíšil Petr

Habrovany 269

Odstěhovalo se celkem 5 občanů, z toho 3 ženy a 2 muži.
Počet obyvatel k 31.12.2008 - 785, z toho
mužů

330

žen

327

dětí do 15 let

128

HOSPODAŘENÍ OBCE

PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Kč
1 070 739,-

Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ

125 861,-

Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů

98 253,-

Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty

1 706 075,128 160,2 441 085,-

Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu

2 710,-

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

307 945,-

Poplatek ze psů

15 975,-

Poplatek za užívání veřejného prostranství

4 600,-

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií

15 000,2 009 487,-

Správní poplatky

46 430,-

Daň z nemovitosti

517 363,-

Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR

30 000,-

Neinv. přijaté dotace ze SR

80 700,-

Neinv. přijaté dotace od krajů

50 000,-

Převody z vlastních fondů hosp. činnosti

81 751,-

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu

4 800 000,-

Investiční přijaté transfery od krajů

155 000,-

Invest. přijaté transf. ze st. finančních aktiv

360 000,-

Odvádění a čištění odpadních vod
Činnosti knihovnické

24 112,780,-

Rozhlas a televize

68 300,-

Sportovní zařízení

7 995,-

Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní asist., peč. služba a podpora sam. bydlení
Požární ochrana

449,471 600,2 736,52 159,7 500,-

Činnost místní správy

112 247,-

Obecné příjmy a výdaje z fin.operací

155 236,-

Příjmy celkem

14 950 247,-

Rekapitulace :

daňové příjmy

8 489 682,-

nedaňové příjmy

421 514,-

kapitálové příjmy

481 600,-

přijaté transfery

5 557 451,-

VÝDAJE

Kč

Silnice

1 821 360,-

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

8 000,-

Provoz veřejné silniční dopravy

39 100,-

Odvádění a čištění odpad. vod

81 110,-

Základní škola

626 675,-

Činnosti knihovnické

29 792,-

Rozhlas a televize

151 895,-

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

70 856,-

Tělovýchovná činnost

23 000,-

Využití volného času dětí a mládeže

457 842,-

Veřejné osvětlení

159 715,-

Pohřebnictví

9 654,-

Komunální služby a územní rozvoj

265 312,-

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

12 425,-

Sběr a svoz komunálních odpadů

310 851,-

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

1 192 514,-

Pečovatelská služba

11 208 889,-

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální

22 311,-

Požární ochrana

83 815,-

Zastupitelstva obcí

645 317,-

Volby do zast. úz. sam. celků

24 656,-

Činnost místní správy

751 967,-

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

15 266,-

Pojištění funkčně nespecifikované

31 057,-

Ostatní finanční operace

102 378,-

Výdaje celkem

Rekapitulace :

18 145 757,-

běžné výdaje
kapitálové výdaje

4 108 431,14 037 325,-

ORGANIZACE A MÍSTNÍ SLOŽKY V OBCI
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
17. května se věřící naší obce dočkali po 5 letech slavnostního
znovuotevření kostela, které bylo spojeno s pořádáním hodů.
Program pokračoval i další den, a to dopolední bohoslužbou,
odpoledne pak byla výstava fotografií s podrobnostmi z rozsáhlých
oprav, na jejichž financování se významnou částí podíleli
obyvatelé obce (byla vyhlášena veřejná sbírka, jejíž výnos byl zatím - 205 000,- Kč, do přenosné pokladničky bylo věnováno
64 800,- Kč, a na účet sbírky přišly dary ve výši 140 000,- Kč).
Program oslav otevření kostela byl zakončen večerním vystoupením
komorního pěveckého sboru Danielis.
Od září pak pravidelně probíhaly každou sobotu od 19 hodin
bohoslužby.
SDH (sbor dobrovolných hasičů)
Ke konci roku měl sbor 63 členů - 14 žen a 49 mužů - ve věku
od 15 do 69 let, 8 členů důchodců.
Požáry v obci :
1. února byla jednotka při zásahu - vyhášení žhavého popela
z komína.

4. dubna hasili koňský hnůj na poli za obcí směrem na
Nemojany. Tento požár měly na svědomí děti. Druhý den byla
jednotka vyslána k dohašení tohoto požáru. Silný kouř začal
zamořovat obec, a tak hasiči povolali ještě jednotky z Lulče a
kolový nakladač z Českomoravského štěrku z olšanské provozovny.
Doutnající hromada byla rozhrnuta na větší plochu a postupně
prolévána vodou - spotřebovalo se 5 cisteren vody.
V dubnu jsme zažili asi největší požár - 18. dubna začal ve 21,18
hod. hořet rodinný dům č.p. 8.
Hasiči z Habrovan byli na místě do 4 minut, kdy už plameny v 1.
patře šlehaly až ven. Místní hasiči se snažili vyprostit mladíka
v pokoji v 1. patře, ale bez dýchacích přístrojů to nešlo. Po příjezdu
dalších jednotek byl požár uhašen a hasiči z Vyškova vynesli
v bezvědomí 19 letého mladíka. Do nemocnice byl odvezen spolu
s matkou a dvěma sourozenci, u nichž bylo podezření z nadýchání
jedovatých zplodin. Na místě bylo 7 jednotek hasičů. Z Habrovan se
zásahu zúčastnilo 15 členů SDH. Celková škoda dosáhla 100 000,Kč. Přesná příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.
Hasičský sport :
Na okrese se uskutečnilo 15. kolo Velké ceny okresu Vyškov.
Družstvo mužů se zúčastnilo všech 15-ti kol. Během soutěží se

nejlépe umístili na 2. místě v Hlubočanech s 19,64s a na 5. místě
ve Velešovicích s časem 19,92s. Průměrné výsledky se pohybují mezi
20. a 21. sekundou. V celkovém bodování mužů skončili na 11.
místě se 60 body z 22 bodovaných mužstev.
Byl založen i tým mužů B, kteří se zúčastnili 4 kol Velké ceny.
Ženské družstvo se zúčastnilo 10-ti kol Velké ceny, celkově se
umístily na 8. místě se 77 body z 11 přihlášených. Nejlepším
umístěním bylo 2. místo v Hostěrádkách s časem 23,89s a 4.
místo v Habrovanech s časem 22,36s.
Mimo Velkou cenu se hasiči účastnili soutěže v Dobromilicích u
Prostějova, nočních závodů v Šaraticích, okresního kola
v Ivanovicích na Hané v běhu na 100m překážek. Z Račic ze soutěže
v požárním útoku a netradiční štafetě si ženy odvezly 1. místo a
muži místo druhé.
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Členové mysliveckého sdružení odpracovali celkem 549
brigádnických hodin, což je o 68 hodin méně než loni.
Plán odlovu srnčí zvěře (5 srnců, 5 srn a 3 srnčata) byl splněn.
Odlov ostatní zvěře :
- černá - 7 lončáků a 7 selat

- jelení - 2 jeleni špičáci, 2 laně a 2 kolouši
- drobná (zajíci, bažanti) - plán 4 hony a 50 zajíců a 80
bažantů kohoutů byl splněn
částečně - bylo
uloveno 31 zajíců, 76 bažantů kohoutů a 3 kachny.
- dále odloveny - 3 lišky, 2 kočky a 3 kuny.
Nejlepší lovci roku :

Nejvíc hodin odpracovali :

Marian Luska

5+2

Jan Kadlec

2+2

Libor Korčián

2+2

Jaromír Otevřel 79,5 hod.
Libor Korčián

70,5 hod.

Marian Luska

70,5 hod.

Zkrmeno bylo celkem 15q sena, 68q obilí a pozadku a 120q řepy.
POČASÍ
LEDEN
1. dekáda – většinou zataženo s mlhami, silným větrem a
mrznoucím deštěm se sněhem (6.1.), teploty přes den od -3 do 3
O
C, v noci od -3 do -7OC
2. dekáda – stále zataženo s mlhou a mrholením. Teploty 3 -10 OC,
v noci od -1 do +7OC

3. dekáda – polojasno až jasno, větrno, teploty přes den 5 – 7OC,
v noci od -2 do +5OC
ÚNOR
1. dekáda – zpočátku zataženo se silným větrem a přeháňkami,
později polojasno. Teploty od 3 do 7OC, v noci kolem 2OC.
2. dekáda – zpočátku jasno s mrznoucí mlhou (12.2.), později
zataženo, silný vítr a sněhové přeháňky (16. 2.). Teploty v noci
0 - -5OC. Nejchladnější noc bylo z 16. na 17. 2. (-11OC).
3. dekáda – polojasno až jasno, zpočátku se slabými přeháňkami. 21.
ráno ve 4,00 hod. došlo k úplnému zatmění Měsíce. Teploty
9 -16OC (nejtepleji bylo 24. a 25. 2.), v noci od -1 do 8OC
(nejteplejší noc byla 23. a 24. 2.).
BŘEZEN
1. dekáda – hned 1. 3. se přehnal orkán EMMA doprovázený silným
deštěm. Zpočátku bylo zataženo, vítr a přeháňky, později jasno až
polojasno (5. 3. poletuje sníh ),9. 3. je po ránu mrazík. Teploty
v rozmezí 3 -15OC (nejtepleji bylo 8. 3.), v noci 1 – 7OC ( 6. a
7. 3. jsme po ránu naměřili -3OC).
2. dekáda – zataženo až polojasno se silným větrem a
přeháňkami. 14. a 15. 3. Ráno mrazíky pak přes den déšť. 19.
a 20. 3. vítr a sněhové přeháňky. Teploty 2 -12OC, v noci 3 - -3OC.

3.dekáda – zpočátku zataženo se sněhovými přeháňkami ( 26. a
27. 3. leží ráno všude sníh). Teploty do 5OC, v noci do -3OC.
Později pak bylo jasno s teplotami 14 -17OC (30. 3. ráno mrazík,
přes den pak 17OC), v noci 3 – 7OC.
DUBEN

1. dekáda – zataženo až polojasno s malými přeháňkami (6., 7.4)
a teplotami 11 – 18OC, v noci kolem 5OC.
2. dekáda – polojasno až jasno s přeháňkami a větrem a
teplotami kolem 11OC ve dne a v noci 6OC.
3. dekáda – převážně jasno (22. 4. v noci silný déšť a vítr)
s teplotami 15 – 21OC, v noci kolem 8OC.

KVĚTEN
1. dekáda – většinou jasno s teplotami 16 – 22OC, v noci 9 –
12OC.
2. dekáda – zpočátku jasno až polojasno ( 14. a 15. 5. odpoledne
bouřky), později zataženo s deštěm, bouřkami a větrem. Teploty
23 – 27OC, v noci 9 -15OC.
3. dekáda – zpočátku zataženo s deštěm (od 20. Do 22. 5. spadlo
90 mm srážek) a teplotami 10 – 16OC, v noci kolem 10OC.

Ke konci dekády bylo jasno s teplotami v rozmezí 21 – 31OC
a v noci nejdřív kolem 12OC, později kolem 17OC.
ČERVEN
1.dekáda – jasno až polojasno občas déšť a bouřky ( 4. a 7.6.)
s teplotami 23 – 31OC, v noci 14 – 18OC.
2.dekáda – většinou jasno s teplotami 22 -29OC, v noci 12-18OC.
17. 6. slabě prší.
3.dekáda – zpočátku zataženo s bouřkami, pak jasno s teplotami
27 – 32OC, v noci 16 – 21OC.
ČERVENEC
1.dekáda – jasno až polojasno (4. a. 9. 7. přeháňky, 6. 7. v noci
bouřka) s teplotami 20 – 32OC (nejtepleji bylo 2. a 3. 7.) v noci
14 – 19OC.
2.dekáda – zpočátku zataženo s bouřkami a deštěm, pak polojasno,
teploty 18 – 26OC, v noci 15 – 18OC.
3.dekáda – zpočátku zataženo s deštěm a teplotami 18 – 25OC, v noci
11 – 16OC. Později jasno s teplotami 28 – 32OC, v noci 18 – 21OC.
SRPEN
1.dekáda – převážně jasno ( 1. 8. bouřka, silný déšť, 8. 8. bouřka

a průtrž mračen, 9. 8. slabý déšť). Teploty 25 – 32OC, v noci
15 -21OC.
2.dekáda – jasno až polojasno s větrem ( 13. 8. v noci), bouřkami
a přívalovým deštěm ( 15. a 16. 8.). Teploty v rozmezí 21 –
30OC, v noci 12 -21OC.
3. dekáda – zpočátku polojasno, ke konci měsíce jasno s teplotami
20 – 28OC (nejtepleji bylo 29. 8.), v noci pak 14 – 18OC.

ZÁŘÍ

1. dekáda – jasno až polojasno ( 7. a 10. 9. bouřky a drobný
déšť). Teploty 22 – 31OC, v noci 11 -20OC (nejteplejší noc byla
7. 9.).
2. dekáda – většinou zataženo s deštěm ( 17. 9. spadlo 35 mm
srážek). Teploty 7 – 18OC, v noci kolem 6OC.
3. dekáda – zpočátku ještě zataženo a přeháňky (27. 9. ráno
mlha). Teploty 11 – 15OC, v noci kolem 7OC. Později jasno a
teploty 14 – 20OC, v noci 5 – 10OC.

ŘÍJEN
1. dekáda – většinou zataženo, zpočátku s deštěm a teplotami
12 – 19OC, v noci 8 – 12OC.
2. dekáda – zataženo s celodenními mlhami.

16. 10. navíc intenzivně prší. Později jasno s teplotami 13 –
17OC, v noci 9 – 10OC (18. a 20. 10. v noci pouze 3OC).
3. dekáda – většinou zataženo a pak polojasno, od 24. do 28. 10.
inverze a 30. 10. silný vítr. Teploty 6 – 16OC, ale 30. 10.
naměřeno 20OC. V noci průměrné teploty 7 – 10OC (30.10.
je 14OC).
LISTOPAD
1. dekáda – většinou zataženo ( 8. 11.den prší), teploty 11 -20OC
(nejtepleji bylo 5. 11.), v noci 9 – 13OC.
2. dekáda – zataženo až polojasno, 17. 11. byl první mrazík a od
19. 11. přeháňky, lijáky a silný vítr. Teploty 4 -7OC, v noci od
2 do -4OC. Nejnižší teplota byla 17. 11.).
3. dekáda – zataženo se silným větrem a přeháňkami (22. 11.
vítr víc než 100 km/h, 23. 11. pak silný vítr se sněhem). 28.
opět vítr a 29. 11. déšť se sněhem.
PROSINEC
1. dekáda – stále zataženo, 6. 12. ráno mlhy, 8. 12. sněhové
přeháňky. Teploty 2 – 6OC, v noci od 2 do -3OC.
2. dekáda – většinou zataženo, 17. A 18. 12. Prší. Teploty 3 –
7OC, v noci 2 – 6OC.
3. dekáda – polojasno až zataženo s teplotami do 7OC, ke konci
roku klesají k -3OC, v noci až k -8OC. 31. 12. Ráno je
mrznoucí mlha.
Jako předešlý rok i tento zápis o počasí vychází z podrobných poznámek
pana Lubomíra Uhera, občana naší obce.

