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KULTURA, AKCE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA A
SLOŽEK V OBCI
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 21.1. přivítal pan starosta tradičním
projevem děti narozené v roce 2006. Byly to: Kamila
Korčiánová, Dominik Sojak, Marie Konečná, Daniel
Mrázek, Benedek Sonkoly, Antonie Florová a Lukáš
Pospíšil. Vítání občánků doplnilo i představení žáků
místní školy (písně, básně) s hudebním doprovodem.
Rodiče si odnesli věcné dary a fotografie z této
události.
OSTATKY
Tuto tradici obnovili členové SDH. Proběhly 10. února
a sešlo se přes 30 masek. Průvod vesnicí doprovázela
kapela. Úspěšný den byl zakončen zábavou v hospodě Pod
Zrcadlem.
K poslechu i tanci hrála kapela Sonet. Škoda jen, že se
průvodu nezúčastnilo více občanů, i když hasiči chodí
dům od domu a všechny zvou na zábavu.

MAŠKARNÍ KARNEVAL
11.2. uspořádal OÚ ve spolupráci se školou dětský
maškarní karneval pro děti z obce i blízkého okolí. Hojná
účast dětí i rodičů svědčí o jeho oblíbenosti. Hudebně jej
doprovázel Pavel Valehrach. Na každou masku čekala
sladká i věcná odměna, a děti se mohly zúčastnit různých
soutěžních her, při kterých se počítá i s těmi nejmenšími.
Tato akce bývá nejnavštěvovanější v obci.

OBECNÍ ZABIJAČKA
17.2. udělalo zastupitelstvo za pomoci místních
občanů v prostorách OÚ zabijačku. Zabila se dvě prasata,
velký zájem byl o zabijačkové speciality, které si občané
nosili i domů.
SLIVOVICIÁDA
Čtvrtý ročník Habrovanské slivoviciády se konal 3.3.
Pro rostoucí zájem občanů se akce přesunula do sálu
hospody Pod Zrcadlem.

Organizátoři ( Jan Bečička a ostatní) připravili program
s ukázkou barmanské show a břišního tance, pro soutěžící
bylo připraveno velmi bohaté pohoštění formou švédského
stolu. Po vyhlášení výsledků se začala zábava, k tanci
hrála kapela Sonet. Hodnotilo se 50 vzorků. První místo
získal Emil Meitner ml. s 250 body, na druhém místě se
umístil Petr Rozčínský se 225 body a třetí skončil
Antonín Masařík s 220 body.
„OTEVÍRÁNÍ ŠOUPÁTEK“
8.5. proběhlo na návsi tradiční „Otevírání šoupátek“
Veterán Clubu. Akci podpořil i OÚ. Za chladného počasí se
účastníci opět mohli pochlubit svými stroji. Po
propagační jízdě okolními obcemi předvedli ukázky
v dokonalosti ovládání svých strojů. Zúčastnilo se 86
majitelů starých strojů a jako vzácný host i slavný
konstruktér Velorexu p. M. Stránský.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
O víkendu 26. - .27.května byly na Panském rybníce
uspořádány rybářské závody. Soutěž byla rozdělena do
dvou dnů - první den soutěžili dospělí a druhý den děti.
Závody se těší širokému zájmu veřejnosti.

,,BABSKÉ HODY“
2.června se po dlouhých devíti letech naše obec opět
dočkala krojovaných hodů. Díky aktivitě žen z obce mohli
občané obdivovat krásu krojů v průvodu po vesnici a na
večerní hodové zábavě. V bohatém průvodu šlo 24
krojovaných stárek a asi 20 malých dětí.
DĚTSKÝ DEN
5. července uspořádala obec a škola pro děti zábavné
odpoledne v areálu Pod Lipkami. Pro děti byla připravena
řada soutěží, sladké odměny, skákací hrad, projížďky na
koních (zajišťuje Ladislav Skřivánek). Všem nám přálo i
počasí.
LETNÍ NOC
Proběhla 28. července v areálu Pod Lipkami. Počasí
vyšlo, a tak i účast byla velká. K tanci i poslechu hrála
skupina Modul z Těšan.
VÝROČÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
18. srpna - tento den se stal akcí roku 2007. Členové
SDH oslavovali 110. výročí založen

své organizace. Uprostřed obce na návsi se sešla celá široká
veřejnost za slovního doprovodu brněnského herce a
moderátora Milana Horského. Oslavy zahájily svým
vystoupením mažoretky z Vyškova. Všichni přítomní
shlédli ukázky zásahu hasičů - hašení hořícího objektu,
stříkání z auta. Brněnští profesionálové předvedli ukázky
práce s výsuvným žebříkem. Do výše několika desítek
metrů se dostali i někteří občané obce a náležitě si to
užívali. Odpoledne bylo zakončeno soutěží v útoku
družstev.
SRAZ PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOZIDEL
25. srpna - tato sobota byla ve znamení tradičního
7. ročníku Srazu přátel historických vozidel Veteran
Clubu. Pro zúčastněné (z toho 69 soutěžících) bylo
připraveno pohoštění (speciality na grilu). Ozdobou tohoto
ročníku byl jedinečný exponát čtyřválcového motocyklu
Laurin a Klement z roku 1905.
VÝLOV RYBNÍČKU NA NÁVSI
Uskutečnil se 13. října a občané mohli shlédnout
úlovky a přírůstky vytažené z vody. V budově Obecního
úřadu se prodává rybí polévka (vaří Slávka Kopečková),
smažený kapr, pstruzi, burčák a jiné. Výlov má vždy

velkou návštěvnost, ve dvoře úřadu je připraveno posezení,
a děti si mohou prohlížet ryby v kádích.
1. OFICIÁLNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Proběhlo 2. prosince na návsi za doprovodu vystoupení
školních dětí. Občerstvení - cukroví, čaj, svařák a párek
v rohlíku - zajistili členové zastupitelstva. Závěr byl
korunován ohňostrojem s hudebním doprovodem.
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA - POSLEDNÍ LEČ
zakončila akce celého roku dne 26. Prosince. Uspořádalo
ji myslivecké sdružení, k tanci hrála skupina Sonet a
byla připravena bohatá zvěřinová tombola.
Ke kultuře v naší obce neodmyslitelně patří skupina
SONET, která doprovází většinu akcí. Proto něco málo o
ní: Poprvé u nás hrála v roce 1979 v hospodě Pod
Zrcadlem. Složila zkoušku u okresní poroty, která skupině
udělila licenci na veřejné produkování hudby.9. 6. 2007
byla na stejném místě v Habrovanech nahrána živá
nahrávka vlastně upravených písniček, která posloužila

i k vydání vlastního CD. Skupina hraje ve složení :
Antonín Masařík - zpěv, Milan Bezděk - trumpeta,
Radoslav Modlitba - doprovodná kytara, zpěv, Jaroslav
Čech - basová kytara, Martin Mikeska - klávesy,
harmonika, Antonín Pisarenko - bicí, Zdenek Pisarenko sólová kytara, Jaroslav Bednář - trumpeta.

STAVEBNÍ PRÁCE V OBCI
VĚTŠÍ STAVBY
V průběhu května a června proběhla oprava prostor
Obecního úřadu, kterou provedla místní firma Martina
Hausera. Opravily se kanceláře (zvětšila se jejich
kapacita) a byla opravena i vstupní chodba. Náklady
dosáhly částky 560 000,- Kč a byly čerpány z obecního
rozpočtu.
Dále se investovalo do oprav interiéru kostela
Nejsvětější Trojice, kde byla položena nová dlažba a
provedena výmalba. Obec přispěla částkou 500 000,- Kč.
V červnu byla také zahájena oprava místní komunikace
v Habrovci a na návsi, vybudování kanalizace, proběhla
oprava břehů potoka,

rozšířil se počet parkovacích míst i z druhé strany
parčíku a upravilo se napojení komunikace okolo
rybníčku na hlavní silnici. Práce provedla firma Strabag
a.s. Celkové náklady se vyšplhaly na částku 2 290 000,Kč, jen za opravy břehů zaplatila obec 203 000,- Kč. Na
tuto komunikaci přispěl Krajský úřad Jihomoravského
kraje částkou 158 000,- Kč.
Díky dotaci od firmy EDP ve výši 12 mil. Kč se
mohla obec pustit i do rekonstrukce DPS. Ve výběrovém
řízení vyhrála zakázku firma LAWSTAW. V objektu se
budoval výtah, ve 2. patře vzniklo 12 nových bytů. Další
čtyři byly vybudovány v nově vzniklém prostoru pod
střechou ve 3. patře. Byla také vyměněna okna ve
stávajících bytech v přízemí. Z důvodu vysoké finanční
náročnosti oprav (cca 15 mil.Kč) byla stavba rozdělena
do několika etap, jejichž dokončení je plánováno v roce
2008.
MENŠÍ STAVBY
Za částku 164 000,- Kč vybudovala obec dětský koutek
na návsi za prodejnou potravin. Malé děti se zde mohou
pobavit na skluzavce, kolotoči a dvou pružinových
houpačkách. Maminky s malými dětmi určitě tento koutek
potěšil.

U domu paní Kučerové v Habrovci byl také opraven
mostek (vjezd) přes potok.
KOLAUDACE NOVÝCH DOMŮ
I letos rostou domky v lokalitě Vinohrady jako houby
po dešti. Kolaudovány byly:
č.p. 315 - Polákovi
č.p. 319 - Helleportovi
č.p. 321 - Vránovi
č.p. 323 - Svobodovi
č.p. 324 - Shromáždilovi
č.p. 325 - Pavlíčkovi
č.p. 326 - Janků
NAROZENÍ
1. Patricie ROZMARÝNOVÁ 12. 5. 2007 Habrovany 273
2. Alexandra ŠMERDOVÁ 17. 5. 2007 Habrovany 192
3. Richard JASIČ
21. 7.2007 Habrovany 129
4. Adéla POLÁKOVÁ
30. 7.2007 Habrovany 315
5. Natálie SKOTÁKOVÁ
6. 8.2007 Habrovany 280
6. Tomáš DOLEŽEL
29. 9.2007 Habroany 191
7. Matyáš MEITNER
4.11.2007 Habrovany 267
8. Petra BEZDĚKOVÁ
8.11.2007 Habrovany 226
9. Leona SUCHÁNKOVÁ
22.12.2007 Habrovany 81

Narodilo se celkem 9 dětí, z toho 6 dívek a 3 chlapci.

ÚMRTÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Silvestr Pilát
Aurelie Štěpánková
František Kostelka
Vlasta Baldíková
Anna Kolejková
Jarmila Kašparová
Jan Klíma
Václav Klouda

7. 2.2007
27. 2.2007
6. 5.2007
10. 6.2007
15. 6.2007
27. 7.2007
18. 9.2007
11.12.2007

Habrovany 96
Habrovany 65
Habrovany 27
Habrovany 28
Habrovany 113
Habrovany 1
Habrovany 233
Habrovany 1

Zemřelo celkem 8 občanů, z toho 4 ženy a 4 muži.

SŇATKY
1. 3.2007

Adéla Michálková + p. Skoták
Habrovany 280
30. 6.2007 Edita Puppová + p. Němeček
Habrovany 42
7. 7.2007 Alexandra Bednaříková + p.Vintr
Habrovany 289

15. 9.2007
6.10.2007

Hana Kuběnová+ p. Koudelka
Habrovany 236
Petra Nejtková + p. Beneš
Habrovany 17

PŘISTĚHOVANÍ
3. 1.2007 Pavel Pacola
9. 1.2007 Lenka Neužilová
26. 2.2007 Oldřich Helleport
7. 3.2007 Jiří Kotouš
5. 6.2007 Polák Pavel
5. 6.2007 Polák Pavel ml.
5. 6.2007 Poláková Renata
25. 7.2007 Štulpová Eva
25. 7.2007 Martinec František
24. 8.2007 Tůma Marek
1.10.2007 Bobčík Petr
1.10.2007 Štěpánková Eva
8.11.2007 Vrána Pavel
8.11.2007 Vránová Iva

Habrovany 207
Habrovany 106
Habrovany 319
Habrovany 139
Habrovany 315
Habrovany 315
Habrovany 315
Habrovany 227
Habrovany 227
Habrovany 275
Habrovany 70
Habrovany 70
Habrovany 321
Habrovany 321

V roce 2007 se přistěhovalo se celkem 14 občanů, z toho 5
žen a 9 mužů.

ODSTĚHOVANÍ
19. 2.2007 Anna Rousková
13. 6.2007 Jaroslav Čada
9. 7.2007 Eliška Paseková
18. 7.2007 Alexandra Vintrová
25. 7.2007 Nikol Němečková
Edita Němečková
Andrea Puppová
25. 9.2007 Aleš Konečný
3.10.2007 Arnošt Konečný
Gabriela Konečná
Marie Konečná
15.10.2007 Petra Nejtková
29.10.2007 Petr Havránek
Gabriela Havránková
Gabriela Havránková
14.11.2007 Michaela Kadlecová
Jana Smetanová
Petr Zagora
Ondřej Zagora
5.12.2007 Stanislav Hanák
19.12.2007 Simona Černá
Roman Černý

Habrovany 4
Habrovany 1
Habrovany 320
Habrovany 289
Habrovany 42
Habrovany 42
Habrovany 42
Habrovany 35
Habrovany 35
Habrovany 35
Habrovany 35
Habrovany 17
Habrovany 297
Habrovany 297
Habrovany 297
Habrovany 281
Habrovany 224
Habrovany 194
Habravany 281
Habrovany 282
Habrovany 285
Habrovany 285

Odstěhovalo se celkem 26 občanů (z toho 4 v rámci obce),
a to 16 žen a 10 mužů.
Počet obyvatel k 31.12.2007 je 762 z toho
323 žen
322 mužů
117 dětí do 15 let

HOSPODAŘENÍ OBCE
PŘÍJMY

Kč
Daň z příjmů fyz. ze závislé činnosti
1 209 595,Daň z příjmů fyz. ze SVČ
159 929,Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 78 505,Daň z příjmů práv. osob
1 424 756,Daň z příjmů práv. osob za obce
389 040,Daň z přidané hodnoty
2 158 131 ,Odvody za odnětí půdy ze zem. fondu
9 949,Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
290 055,Poplatek ze psů
15 975,Poplatek za užívání veřejného prostranství
2 000,Poplatek za provozovaný výherní hrací přístr. 24 402,Odvod výtěžku z provozování loterií
12 003 746,Správní poplatky
56 460,-

Daň z nemovitosti
Neinv. přijaté dotace ze SR
Neinv. přijaté transfery od krajů
Převody z vlastních fondů hosp. činnosti
Investiční přijaté transfery od krajů
Odvádění a čištění odp. vod
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Sportovní zařízení
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Osobní asist., peč. služba a podpora
Samost. bydlení
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem
Rekapitulace :

525 084,69 850,188 000,80 600,137 445,27 392,1 237,85 030,8 850,163 204,2 056,49 900,102 301,278 490,19 541 982,-

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté transfery

18 347 627,525 256,193 204,475 895,-

ORGANIZACE A MÍSTNÍ SLOŽKY V OBCI

KNIHOVNA OBCE
I letos je vedoucí p. Marie Krčková, která kromě
běžných výpůjček pořádá i různé soutěže a výstavy prací
dětí, které knihovnu navštěvují. Všichni návštěvníci
mohou v knihovně využít internet.
SDH (SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ)
Ze zásahů naší jednotky zmiňuji např. ten z 21.
června, kdy po silném dešti byla zaplavena náves včetně
požární zbrojnice a místní část Habrovec. Bylo nutno
provést odčerpání vody a úklid vozovky. V srpnu vyjížděli
k požáru strniště. Během roku asistovali při kulturní akci
Olšany Open nebo se účastnili okrskových prověřovacích
cvičení v areálu zemědělské společnosti Drnovice.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
pořádala fotbalové turnaje, družstvo mužů hraje III.
třídu skupiny A. Výsledek podzimní soutěže 2006/2007 10. místo, skore 18:40, 14 bodů.
Jarní část sezony začala 1. dubna na domácím hřišti
s mužstvem z Kroužku, který je na 3. místě
tabulky.Průměr návštěvnosti na habrovanském hříšti je
70 diváků. Po skončení sezony bylo naše mužstvo na 12.
místě se skore 12:23 a ziskem 8 bodů. Ze 13 odehraných
zápasů zvítězili jen ve dvou, dvakrát remizovali, ostatní
prohráli.
Byla založena smíšená přípravka, kterou tvoří žáci ve
věku od 6 do 10 let - přihlásilo se 17 mladých fotbalistů.
Trenérem je Jiří Souček. Do okresní soutěže dorostu ve
skupině A se přihlásilo také družstvo dorostu, kde je
zaregistrováno 20 hráčů. Trénuje je David Vašina.
MYSLIVOST
Členové mysliveckého sdružení odpracovali celkem 617
brigádnických hodin, což je o 47 hodin víc než v minulém
roce.
Plán odlovu srnčí zvěře ( 5 srnců, 4 srny a 4 srnčata)
byl splněn.

Odlov ostatní zvěře :
- černá - 9 lončáků a 1 sele
- jelení - 1 jelen, 1 laň a 1 kolouch
- drobná (zajíc, bažant) - plán 4 hony a odlov 50
zajíců a 80 bažantů kohoutů byl splněn částečně bylo uloveno 43 zajíců, 80 (85) bažantů kohoutů, 3
kachny a 2 holubí hřivnáči.
Ve spolupráci s MS Komořany, p. Markem Rafajem a
místními členy bylo vypuštěno celkem 200 kusů
bažantí zvěře.
- dále odloveni - 1 jezevec, 4 lišky a 5 koček
Nejlepší lovci roku :
Marian Luska
9+2
Libor Korčian
5+2
Radoslav Dvořáček5+2
Zkrmeno bylo celkem asi 12q sena, 76q obilí a pozadku a
65q řepy.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Letos navštěvuje školu rekordní počet žáků za
posledních 9 let - 45, a to v počtu 23 z Habrovan a 22
z Olšan.

Od konce srpna má už i naše škola své internetové
stránky na adrese http:/škola.habrovany.cz.
Od letošního roku se prvňáčci začínají vyučovat podle
nového programu „Škola, která baví“, na kterém pracovaly
paní ředitelka, Mgr. V. Koudelková, a paní učitelka I.
Grycová.
ŠACHOVÝ ODDÍL TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HABROVANY 1
11. - 18. 8. byl náš oddíl pořadatelem přeboru AMD
ČR jednotlivců. Dva ze členů získali mezi 12
zúčastněnými velmi dobré umístění :
Jiří Šandera - 1. místo
Vojtěch Drápal - 3. místo
Oba zmiňovaní se zúčastnili i dalších přeborů
s uspokojivým umístěním :
Memoriál V. Krejčího TP s mezinárodní účastí :
- J. Šandera - 6. místo
- V. Drápal - 8. místo
Přebor JM TP jednotlivců (18. - 21. října):
- J. Šandera - 3. místo
- V. Drápal - 8. místo
Memoriál Iva Horníčka :
- J. Šandera - 2. Místo

KOSTEL NEJSVĚTEJŠÍ TROJICE
Práce pokračovaly i přes celkem teplou zimu, kdy byly
dokončeny omítky ( do výšky 150 cm sanační), sháněla
se dlažba, protože původní pískovcová byla špatné kvality.
Při stěhování mobiliáře se ukázalo, že lavice jsou dole u
podlahy zcela uhnilé, proto se začalo shánět i vybavení,
aby kostel mohl být otevřen. Nové lavice jsou z Letonic.
Všechny tři oltáře byly odvezeny na faru do
Královopolských Vážan, kde jsou uskladněny – všechny
jsou téměř zničeny červotočem a plísní, jejich konstrukce
se při stěhování rozpadla.
POČASÍ (dle podrobných zápisů p. L. Uhra)
ÚNOR
1. dekáda – jasno až polojasno, střídaly se dešťové
přeháňky, déšť se sněhem, mlhy, silný vítr, teploty přes
den maximálně do 8OC, v noci kolem 0OC ( 5.2. bylo -2OC)
2. dekáda – zataženo střídavě s deštěm a větrem, po ránu
jinovatky, teploty do 13OC, v noci maximálně 5OC (17.2.
jsme naměřili -1OC)
3. dekáda – většinou zataženo, střídají e přeháňky, déšť,
nárazový vítr (26.2. leží po ránu 10 cm sněhu), teploty
v rozmezí -3 - +8OC

BŘEZEN
1. dekáda – 1. 3. se od jihu vracely divoké husy, 2. 3. Byl
silný vítr, 3. 3. V noci došlo k úplnému zatmění měsíce,
5. -6. 3. Po ránu přízemní mrazíky. Jinak občas déšť a
vítr, teploty průměrně do 12OC ( 7. 3. jsme naměřili
18OC), v noci pak v rozmezí 1–0OC.
2. dekáda – převažuje jasno, 17. 3. jsme měli po ránu
mrazíky, jinak se střídají déšť a vítr. 20. 3. jsme zažili
celodenní sněhovou kalamitu. Teploty se pohybovaly
v rozmezí 6 – 14OC (12. – 14. 3. Bylo 18OC), v noci 1–8OC
3. dekáda – jasno až polojasno, zpočátku prší. 25. 3.
jsme zaznamenali spad prachu z Ukrajiny. Teploty
v rozmezí 6-16OC, v noci 1-8OC.
DUBEN
Celý měsíc bylo převážně jasno až polojasno, 18. 4. slabě
pršelo a trochu se ochladilo. Teploty v rozmezí 11-25OC
(28. 4.), v noci maximálně do 15OC.
KVĚTEN
1. dekáda – zpočátku jasno a teplo (14–18OC, v noci 5–
10OC) a pak už zataženo s deštěm a přeháňkami a
teplotami kolem 14OC, v noci pak 10-12OC.

2. dekáda – zpočátku polojasno až jasno, dosti větrno
(11. 5. Byla vichřice) a bouřky. Ke konci pak zataženo
s deštěm.Teploty se pohybovaly v rozmezí 12-28OC (ty
největší jsme naměřili 14. a 20. 5.) a v noci od 7 do
14OC.
3. dekáda – téměř letní počasí – teploty od 19OC do 31OC
(21.-22. 5. kdy jsme měli po vysokých teplotách déšť a
bouřku). Ke konci měsíce bylo zataženo, deštivo, bouřky a
ochladilo se v průměru na 18-19OC, v noci na 12OC.
ČERVEN
1. dekáda – jasno až polojasno s občasnými přeháňkami,
bouřkami a deštěm a teplotami zpočátku kolem 21OC,
později až 31OC. V noci jsme měli průměr 17-18OC.
2. dekáda – polojasno, občas zataženo a bouřky (13. A 14.
6.), teploty kolem 30OC a v noci pak kolem 17OC.
3. dekáda – zpočátku zataženo se silnými bouřkami (21.
6. Spadlo 70 mm srážek). Teploty do 30OC, v noci 20OC.
Později pak bylo jasno polojasno s teplotami do 31OC, od
26. 6. Pak oblačno s deštivými přeháňkami

a větrem a teplotami kolem 19OC, v noci pak 14OC.
ČERVENEC
Celý měsíc bylo krásné letní počasí, nejnižší teploty
17OC jsme naměřili 5. a 10. 7., kdy také pršelo a nejvyšší
37OC ve dnech 17. a 20. 7. Zaznamenali jsme i dešťové
přeháňky (4., 5. 7. a od 9. do 12. 7.).
SRPEN
I tento měsíc bylo teplo – průměrně 22 - 32OC (nejvyšší
teploty jsme naměřili 7. -9. 8.). Teplotu 18OC jsme měli
22. 8., kdy pršelo. Zaznamenali jsme i nějakou přeháňku
(12.,17.,22.,23. 8.) 20. 8. jsme naměřili 35 mm srážek.
7. A 10. 8. byla večer bouřka.
ZÁŘÍ
1. dekáda – zataženo s deštěm a silným větrem, od 5. do
9. 9. Spadlo 90 mm srážek. Teploty v rozmezí 9 – 21OC
(nejtepleji bylo 2. 9.), v noci 6 - 16OC (ta nejteplejší byla
3. 9.).
2. dekáda – většinou polojasno s teplotami 15 – 26OC
(nejtepleji bylo 17. 9.) a v noci 10 - 18OC (maxima jsme
dosáhli 18. 9.).
3. dekáda – jasno a poměrně teplo ( 19 -23 OC), od 26. Do
28. 9. Prší a fouká vítr, teploty kolem 13OC a v noci 12OC

ŘÍJEN
1. dekáda – polojasno, poměrně teplo, 3.10. slabé
přeháňky, teploty v rozmezí 16 – 22OC, v noci 7 – 15OC.
2. dekáda – jasno až polojasno, přes den zpočátku 11 –
15OC, v noci 5 – 7OC. 14. a 15.10. jsou po ránu mrazíky
(teplota v noci 2OC), 19. a 20.10. první sněhové přeháňky.
3. dekáda – zpočátku jasno se silným větrem a deštěm (
teploty 5 – 6OC, v noci 2 - 4OC)., později zataženo
s mrholením, 25. a 26.10. byla mlha. Teploty přes den 8 –
11OC, v noci 7 – 9OC.
LISTOPAD
1. dekáda – 1.11. po ránu mrazík, jasno a teplota 2OC.
Přes den je 14OC, pak je zataženo a teplota 11 – 12OC,
v noci 6 – 9OC. 6.11. je ráno -1OC, přes den 2OC a sněží.
Další den prší. 9.11. nastává ochlazení, fouká vítr, jsou
přeháňky, teplota nepřesáhne 4OC.
2. dekáda – polojasno až zataženo se sněžením. (11.11.
fouká silný vítr a napadlo 25 cm sněhu ). Teploty
v rozmezí +2 - -2OC, v noci 1 - -6OC (17.11.)
3. dekáda – 20. – 23.11. je zataženo a inverse, teploty 3 –
11OC (nejtepleji bylo 23.11.) a v noci 1 – 5OC .

27.11. napadlo v noci 34 cm sněhu, bylo jasno, teplota
2OC a v noci -3OC. Stejně nízké teploty byly do konce
měsíce, 30. 11. Fouká silný vítr a ráno hustě sněží.
PROSINEC
1. dekáda – zpočátku zataženo s mlhou a deštěm,
odpoledne svítí slunce, teploty v rozmezí 4 – 7OC, v noci 2
– 4OC. Později je jasno až polojasno s teplotami 2 – 8OC,
v noci 5 - -1OC. 6.12. bylo téměř „aprílové“ počasí – ráno
byla mlha, přes den svítilo slunce a večer pršelo. Další den
silně prší a déšť střídá mlha a mrholení.
2. dekáda – většinou zataženo, silný vítr (13. A 15.12.)
a sněhové přeháňky (14.12.). Teploty kolem 0OC, v noci
do -4OC.
3. dekáda – 16. – 31.12. bylo inversní počasí, zataženo
s mrznoucí mlhou a denními teplotami kolem -3OC a
nočními kolem -4OC.
LEDEN – podklady jsem dostala se zpožděním:
První polovina – převážně oblačná s deštěm a větrem (12.
1. Byla vichřice a 18. 1. Řádil orkán). Teploty zpočátku
5 -10OC, ochlazuje se na -2OC.
Konec měsíce – sněží (24. 1. je kalamita), je větrno a pak
i prší. Teploty kolem 5OC, v noci 2OC.

