
2016 
Stejně jako každý rok, došlo i v uplynulém roce k několika událostem, které je vhodné 

si připomenout. 

- Trvalo to více než půl století, než se podařilo ukončit nejdelší konflikt v moderních 

dějinách. V kolumbii byla uzavřena Mírová dohoda. Prezident Juan Santos dokázal 

uzavřít smír s povstalci z organizace Revoluční ozbrojené síly Kolumbie. 

- Britové si referendem odhlasovali vystoupení z Evropské unie. Nedopadlo podle 

očekávání a představ vlády. Do poslední chvíle věřila, že Britové "dostanou rozum"  

a zvolí si setrvání v Evropské unii. Výsledek referenda politicky zlomil vaz 

premiérovi Davidu Cameronovi, který sice hlasování prosadil, ale byl zastáncem 

setrvání. Novou britskou premiérkou se stala Therasa Mayová. 

 

 

http://www.financnici.cz/david-cameron-politik


- Pokus o státní převrat v Turecku. Došlo k němu kolem půlnoci 15. července. Část 

turecké armády se rozhodla, že je na čase odstranit prezidenta Recepa Tayyipa 

Erdogana. Prezident pokus o převrat krvavě potlačil ještě během nočních hodin a 

získal zpět kontrolu. Z pokusu o převrat vyšel Erdogan politicky ještě silnější. 

- Dobytí východního Aleppa a naděje na mír v Sýrii. Přestože dobytí Aleppa syrskými 

vládními silami neznamená konec konfliktu trvajícího od roku 2011, je to velký pokrok 

pro vládu prezidenta Bašára Asada. Z města se podařilo dostat povstalce, kteří 

bojovali proti jeho režimu a za pomocí Ruska a Turecka vše směřuje k mírové dohodě. 

- Zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Přestože kontroverznímu               

a poněkud nabubřelému miliardáři Donaldu Trumpovi nedávaly průzkumy příliš 

velkou šanci porazit demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou, stalo se. 

Američané ho 8. listopadu zvolili 45. americkým prezidentem. Funkci získal i přesto, že 

je teprve pátým šéfem Bílého domu, který získal nižší počet hlasů než jeho konkurent, 

ale vyhrál na počty volitelů. 

- Severní Korea zvládla vyrobit silnou jadernou zbraň. Kim se nechal slyšet, že jeho 

rakety nesoucí jaderné hlavice jsou schopné doletět až na americkou půdu.       

http://www.financnici.cz/donald-trump
http://www.financnici.cz/hillary-rodham


Z tohoto důvodu údajně Barack Obama svému nástupci Donaldu Trumpovi řekl, že 

dění v Severní Koreji by mělo být jednou z hlavních priorit jeho vlády. 

- Rok 2016 znamenal také vlnu teroristických útoků v Evropě. Odstartovaly ji 

sebevražední atentátníci v Bruselu, kde při výbuších ve stanici metra Maalbeek a na 

mezinárodním letišti Zaventem zemřelo 35 osob a přes 340 jich bylo zraněno.  

Ještě horší úmrtní bilanci si vyžádal červencový teroristický útok ve francouzském 

městě Nice, kde do davu lidí oslavujících státní svátek úmyslně najelo nákladní auto. 

Útočník tímto zabil 85 lidí, zraněných bylo přes 200. Stejný charakter měl útok na 

vánoční trhy v Berlíně, kde útočník kamionem zajel 12 lidí. 

Co důležitého se stalo v ČR? 

- Český průměrný plat je na 37 % průměrného platu EU. Kupní síla průměrné mzdy 

je na 59 % průměru EU. 

- Česká poslanecká sněmovna schválila „lex Babiš“. Firmám členů vlády se v něm 

zakazuje ucházet se o veřejné zakázky, o investiční pobídky a nenárokové dotace. 

http://www.financnici.cz/barack-obama
http://www.financnici.cz/donald-trump


Zakazuje se jim rovněž vlastnit noviny, rádia a televize. Zákon však vetoval prezident 

Zeman. 

- Úplný zákaz kouření v restauracích schválila Poslanecká sněmovna. 

- Byla spuštěna dlouho připravovaná elektronická evidence tržeb (EET). Zatím se týká 

hotelů a restaurací. 

- Vláda a prezident posilují hospodářské vztahy s Čínou. Do r. 2020 slibuje Čína v ČR 

investovat celkem 300 mld. Kč, jednou z důležitých akcí, o nichž se jedná, je výstavba 

dalších reaktorů v jaderné elektrárně Dukovany. 

- Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2016 se uskutečnily 7. a 8. října, druhé 

kolo proběhlo o týden později, tedy 14. a 15. října. 

- Volby do zastupitelstev krajů v roce 2016 se konaly 7. a 8. října. 

 

A jak vypadal rok 2016 v naší obci? 

Začali jsme tradiční Tříkrálovou sbírkou. Dvě skupiny koledníků vybraly od našich 

občanů celkem 6 252,- Kč. Následoval masopustní průvod. Počasí bylo slunečné, takže 

jsme za doprovodu harmoniky Zdeňka France strávili velmi příjemné odpoledne. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/7._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._%C5%99%C3%ADjen


Novou a velmi úspěšnou akcí byl turnaj v bowlingu O nejlepší žernovské koule. 

Turnaje se zúčastnilo 35 hráčů a vítězem prvního ročníku se stal pan Vlastimil Buchta. 

Unavené svaly či tělo bylo možné zrelaxovat v krytých lázních v Boskovicích.                 

A protože čas je neúprosný, jsou tu ČARODĚJNICE. Nádherné teplé počasí přilákalo   

za tuto akci děti, mládež i dospělé. V dubnu se uskutečnila brigáda na úklid 

příjezdových cest do obce. 

V červnu proběhla první soutěž hasičského seriálu Velká cena Blanenska. Jako obvykle 

jsme měli zastoupení v obou kategoriích, žen i mužů.  

Ženy obsadily na domácí trati stříbrnou příčku z celkového počtu patnácti družstev. 

Kategorie mužů byla zastoupena 43 družstvy. Domácí hasiči zahájili sezónu bronzovou 

medailí. 

Vrcholem letní sezóny je pouť. Ani letos nemohly chybět taneční zábavy, nohejbalový 

turnaj, slavnostní mše a popouťové pondělí. Pro děti po oba dny byl k dispozici skákací 

hrad. Početná návštěvnost je důkazem, že tyto akce se těší čím dál větší oblibě u 

našich občanů. 



V říjnu proběhly volby do krajských zastupitelstev a do senátu. Voleb se v naší obci 

zúčastnilo 82 voličů z celkového počtu 184 voličů. Volební účast v naší obci byla 

44,5%. Všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné. Volby do krajského 

zastupitelstva v naší obci vyhrálo hnutí ANO 2011 s počtem hlasů 21 = 25,6%. 

Další pořadí:  2. KDU-ČSL 13 hlasů, 15,8% 

    3. KSČM 12 hlasů, 14,6% 

    4. ČSSD 11 hlasů, 13,4%   

    5. Starostové pro Jižní Moravu 8 hlasů, 9,7% 

Volby do Senátu vyhrál v naší obci pan Jozef Regec s počtem 43 hlasů, 55%, na 

druhém místě se umístila Ing. Jaromíra Vítková s 8 hlasy a třetí byli shodně Ivo Polák   

a Jiří Míšenský se 7 hlasy. 

Za volební obvod Blansko však postoupili do druhého kola kandidáti Jaromíra Vítková 

a Jan Machač. Pan Regec skončil v rámci blanenského obvodu až na 5. místě. Vítězkou 

druhého kola voleb byla za volební obvod Blansko Jaromíra Vítková. 



Na podzim ověřilo zastupitelstvo provozuschopnost naší výjezdové jednotky hasičů, 

vyhlásilo cvičný poplach. Akce nedopadla ke spokojenosti zastupitelstva ani hasičů. 

První problém nastal při vyhlašování, když nebyla dostatečně slyšet siréna. V lokalitě 

požáru nenašel velitel správný funkční hydrant a dále nebylo v patřičném 

provozuschopném stavu ponorné čerpadlo. 

Daleko lépe dopadla Drakiáda. Drakům to létalo perfektně a bavili se rodiče, děti  

i ostatní drakoví příznivci. 

Na závěr roku nechyběla Mikulášská nadílka a Vánoční besídka. Hosté si mohli 

prohlédnout na obecním úřadě nádherný ručně vyřezávaný Betlém od pana Františka 

Ševčíka z Malé Lhoty.  

Slavnostní atmosféru doplnila prodejní výstavka vánočních vazeb a dekorací paní 

Jiřiny Hofírkové a výrobky z včelích produktů našich dětí z včelařského kroužku.  

Téměř všechny jmenované kulturní a sportovní akce proběhly za spolupráce 

s místními hasiči.  

 



V oblasti zvelebování a hospodaření obecní zastupitelstvo také nezahálelo. 

Schválilo tyto akce a projekty: 

- smlouvu pro rok 2016 týkající se spolufinancování základní sítě sociálních služeb 

s městem Blansko, z níž vyplývá příspěvek obce 6 000,- Kč, 

- koupi části pozemku p. č. 500 o výměře 11 m2 a části pozemku p. č. 501/1 o výměře 

12 m2 v katastrálním území Žernovník u Černé Hory za cenu 650,- Kč/m2 celkem 

14 950,- Kč,  

- prodej stavebního pozemku 575/1 část „C“, o celkové výměře 1 408 m2 za cenu 800 

Kč/m2 celkem 1 126 400,- Kč včetně DPH dle nabídky - zájemce Mgr. Holá Miroslava, 

- prodej stavebního pozemku 575/1 část „A“ o celkové výměře 609 m2 za cenu 900 

Kč/m2, celkem 548 100,- Kč včetně DPH dle nabídky - zájemce Hnilička Pavel, 

- poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu včelařů, z. s., ZO Rájec a okolí, o. s. 

ve výši 2 000,- Kč na rok 2016, 

- energetickou optimalizaci nákladů obce a provedení změny dodavatele plynu  

a elektrické energie vstoupením do aukce nebo přímým oslovením dodavatelů, 



- uložit na termínované vklady volné finanční prostředky obce v celkovém objemu do 

5 milionů Kč na maximální dobu 3 roků dle aktuálních úrokových sazeb, 

- prodej stavebního pozemku 575/1 část „B“, o celkové výměře 944 m2 za cenu 940 

Kč/m2 celkem 887 360,- Kč včetně DPH dle nabídky - zájemce Doné Vladimír, 

- prodej pozemku s p.č. 173 o výměře 18 m2 v katastrálním území Žernovník u Černé 

Hory za cenu 71 Kč/m2 celkem 1 278,- Kč včetně DPH - zájemce Ing. Schön Martin, 

- prodej části pozemku o výměře 131 m2 z původního pozemku p.č. 567/1 

v katastrálním území Žernovník u Černé Hory za cenu 50 Kč/m2 celkem 6 550,- Kč - 

zájemce manželé Grusovi, 

- návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční podpory z rozpočtu JMK na příjem 25 000,- 

Kč k realizaci akce „Modernizace počítačového a softwarového vybavení obecní 

knihovny Žernovník“, 

- dofinancování akce „Nákup dopravního automobilu pro JSDH Žernovník“ ve výši 

600 000,- Kč. Celkové investiční náklady akce 1 050 000,- Kč včetně DPH, 

- dar Římskokatolické farnosti Černá Hora, IČ: 65336321 ve výši 25 tisíc Kč, který bude 

použit na opravu vstupních dveří kostela v Černé Hoře, 



- smlouvu s Jihomoravským krajem týkající se dotace na poskytnutí investiční finanční 

podpory na realizaci projektu „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH“ ve 

výši 300 tisíc Kč, 

- prodej stavebního pozemku 575/1 část „E“, o celkové výměře 560 m2 za cenu 860 

Kč/m2 celkem 481 600,- včetně DPH dle nabídky – zájemce p. Bejr,  

- prodej stavebního pozemku 575/1 část „D“, o celkové výměře 554 m2 za cenu 810 

Kč/m2 celkem 448 740,- včetně DPH dle nabídky – zájemce p. Smíšek, 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích 

z rozpočtu JMK pro rok 2016 ve výši 12 600,- Kč 

- kalkulaci vodného pro rok 2017 na 41,69 Kč/bez DPH/m3 a stočného na 22,66 

Kč/bez DPH/m3, celkem tedy na 74 Kč s DPH/m3 

- pronájem části pozemku s p.č. 478/1 v k. ú. Žernovník u Černé Hory o výměře 200 m2 

k zemědělským účelům za 0,2 Kč/ m2 – p. Hlavičková 

 

 



Další činnosti obecního zastupitelstva: 

- zřídilo věcná břemena v lokalitě Boří na inženýrské sítě vedoucí přes nově prodané 

soukromé pozemky, 

- zadalo projekt na opravu části kanalizace v lokalitě „Hřiště“, zrealizovalo výběrové 

zřízení na zhotovitele této zakázky, 

- zadalo projekt a vyřídilo stavební povolení na projekt Rozšíření veřejného osvětlení 

okruh „Hřiště“ a připravilo veřejnou zakázku, 

- nechalo vypracovat odbornou studii na revitalizaci KČOVII a návrh řešení KČOVI, 

- vypracovalo projekt na opravu místních komunikací kolem hřiště a k ČOV a připravilo 

veřejnou zakázku na zhotovitele. 

V letních měsících pokračovala oprava vodovodních uzávěrů v Ulici. Všechny uzávěry 

byly vyměněny a byly provedeny následné úpravné práce na vozovce. Do oprav 

investovala obec 414 541,- Kč bez DPH.                                                                                    

V uvedeném výčtu aktivit je třeba poukázat také na nákup dopravního automobilu pro 

výjezdovou jednotku. Na základě výsledků výběrového řízení byl zakoupen automobil 

FORD TRANZIT za 950 000,- Kč. Obec využila dvou dotačních programů.  



Jeden vypsalo MV HZS a druhý Jihomoravský kraj. Dotace z MV HZS činila 450 000,- 

Kč, Hejtmanství Jihomoravského kraje poskytlo dotaci ve výši 300 000,- Kč. Stávající 

dopravní automobil byl prodán za 47 250,- Kč dobrovolným hasičům do Bořitova. 

Pokračovalo se na opravách a zvelebování hasičského domu. Koncem roku byla 

hasička nově vymalována a vybavena novým nábytkem. 

Na projekt „Modernizace počítačového a softwarového vybavení obecní knihovny 

Žernovník“ obec dostala dotaci ve výši 25 000,- Kč. Byla zakoupena počítačová 

sestava, scaner, diskové pole pro archivaci dat, dvě nové skříně na knihy. U dvou 

stávajících byla opravena zavírací roleta. Investice obce činila 43 000,- Kč.  

Došlo také k úpravě nájemného a provozních nákladů obecních nemovitostí. Náklady 

v letním období tj. od 15. dubna do 15. října činí pro soukromou osobu Žernovníku 

400,- Kč, pro cizí osobu 500,- Kč. Pro podnikatele od jedné do tří hodin činí nájem 

400,- Kč, více než tří hodin 500,- Kč. 

V zimním období tj. od 16. října do 14. dubna činí pro soukromou osobu Žernovníku 

600,- Kč, pro cizí osobu 700,- Kč. Pro podnikatele od jedné do tří hodin činí nájem 

600,- Kč, více než tří hodin 700,- Kč. Zároveň formuloval podmínky pronájmu. 



Nájem prostor v hasičském domě v zimním období činí 500,- Kč, prostor výletiště 

v letním období 300,-Kč. Pro organizace pořádající taneční zábavy činí pronájem 

výletiště 3 500,- Kč plus 5% ze zisku na vstupném. 

 

Hospodaření obce  

V loňském roce činily příjmy obce na daních 2 637 449,- Kč. Nemalou částkou se na 

příjmech podílely dotace. Konkrétně na volby činila dotace 24 000,- Kč, na výkon 

státní správy 55 000,- Kč, 25 000,-Kč na modernizaci knihovny, 12 600,- Kč na 

hospodaření v lesích, 4 000,- na SDH a 750 000,- na nákup dopravního automobilu pro 

JSDH. Nedaňové příjmy také nebyly malé. Příjmy z lesa činily 625 763,- Kč, z prodeje 

vody 629 073,- Kč, z pronájmu nemovitostí 18 649,- Kč, z pronájmu pozemků 25 046,- 

Kč, z prodeje pozemků 3 493 478,- Kč, z prodeje dopravního automobilu SDH 47 250,- 

Kč. Obec nemá žádné půjčky ani dluhy. 

V letošním roce byl proveden dvakrát audit na účetnictví a hospodaření obce. Byly 

odhaleny dvě chyby, které byly okamžitě odstraněny a v konečném auditu nebyly 

žádné nedostatky. 



Obecní lesy 

V roce 2016 probíhalo hospodaření v lese v průměrném zásahu. Oproti minulému 

roku jsme byli zaměřeni pouze na zpracování napadeného dřeva kůrovcem, 

především v lokalitě Horka kde se ho objevilo nejvíce, dále na místa výskytu v Boří  

a nad Mlýnem.  

Na jaře se sázelo díky většímu těžebnímu zásahu z roku 2015 více sazenic a to 7 500 

ks. Celková těžba dřevní hmoty byla v objemu 414,66 m3 a zobchodovaná při 

průměrné ceně 1264 Kč/m3 bez DPH. V samovýrobě bylo vytěženo 8,39 m3 hmoty 

v ceně 314,78 Kč/m3 bez DPH. Byla podána žádost o dotaci na hospodaření v lesích na 

částku 12 600 Kč, kterou jsme obdrželi z rozpočtu JMK. 

 

Obecní knihovna 

Knihovna je umístěna v prostorách zasedací místnosti obecního úřadu. Půjčovní doba 

byla stanovena na čtvrtek 19-20 hodin. 

V roce 2016 knihovna registrovala celkem 30 čtenářů, z toho jedenáct bylo ve věku do 

15 let. Čtenáři si půjčili celkem 281 knih. 



Ke konci roku 2016 knižní fond čítal celkem 1597 knih, z toho 1284 knih beletrie a 313 

knih naučných. 

Knihovna byla zapojena do elektronického knihovního systému, takže knihy, výpůjčky 

i čtenáři jsou registrováni v počítači a zájemci mohou na internetových stránkách obce 

nahlédnout do katalogu knihovny. 

Kromě nákupu nových knih je knižní fond již několik let obohacován o knihy z tzv. 

výměnného fondu, kdy Moravská zemská knihovna dvakrát ročně knihovně zapůjčí 

soubor knih různých žánrů, které čtenářům obohatí výběr. V roce 2016 byl tímto 

způsobem výběr čtenářům zpestřen o 278 knih, zatímco nových bylo koupeno pouze 

42 titulů.  

Knihy jsou zapůjčovány bezplatně, není vybírán žádný čtenářský poplatek ani částka 

za jednotlivé půjčené knihy. 

 

 

 

 



SDH 

Jak již bylo zmíněno, v obci velmi dobře funguje sbor dobrovolných hasičů. Jejich 

činnost se také zaměřuje na sport. Soutěží se účastní muži, ženy i děti a dorostenci. 

Muži se zúčastnili 15 závodů, z toho 12 bylo zařazeno do závodů Velké ceny 

Blanenska. Na domácí trati vybojovali třetí místo s časem 17,56 s. Nejlepší čas dosáhli 

v Lysicích, a to 16,65 s. Přestože skoro celou řadu závodů VCB byli na prvním místě, 

nakonec skončili na stříbrné příčce. Výhru 13 000,- Kč věnovali porodnickému 

oddělení  Nemocnice Boskovice. 

Za ženy v tomto roce závodilo pouze jedno družstvo, které vzešlo ze stávajícího 

družstva dorostenek. Hned prvním závodem na domácí trati nasadily ženy laťku 

hodně vysoko. S časem 17,83 s obsadily stříbrnou příčku. Následovalo několik čtvrtých 

míst, dokonce i několik nepodařených útoků. Nakonec z toho bylo v závodě VCB 

celkové šesté místo. V létě absolvovaly i několik závodů mimo VCB a dvakrát skončily 

na stříbrné příčce. 



Největším sezónním úspěchem žen byla účast v okresním kole požárního sportu 

v Blansku. Díky štafetě na 4x100 m, kde suverénně zvítězily časem 68,78 s, obsadily 

celkové druhé místo. 

Kolektiv mladých hasičů ve věku od 5 do 17 let čítal 20 členů. Pravidelně se účastní 

hry Plamen i ostatních soutěží. Na přípravu dohlíží trenéři Pavel Šabrňák a Jan 

Hnilička. S přípravou pomáhá i pan Miroslav Hnilička. 

Jarního kola hry Plamen se bohužel letos děti nezúčastnily. Důvodem byla zdravotní 

indispozice téměř celé mladé základny. 

Zato pro dorostence bylo jarní kolo velmi úspěšné. Štěpán Kašparec, Dan Matuška i 

Eva Kašparcová postoupili do krajského kola, které se konalo v Drnholci.  

Štěpán v Drnholci suverénně ovládl všechny disciplíny a postoupil do republikového 

kola. Dan obsadil 5. místo a Eva vybojovala bronz. 

Republikové kolo se konalo v Českých Budějovicích. Štěpán ani tady nezaváhal. 100 m 

překážek za 17,96 s, dvojboj za 16,80 s a výborně zvládnutý test mu vynesl úžasný titul 

Vícemistr České republiky v požárním sportu kategorie mladší dorostenci. 



Jako třešničku na dort si Štěpán vybojoval i místo v družstvě dorostenců reprezentace 

České republiky. 

Hra Plamen ročník 2016/2017 odstartovala v říjnu závodem všestrannosti a štafetou 

dvojic. Do jarního kola postupují mladší hasiči z 27. místa a starší z 13. místa. 

Z dorostenců se účastnili jen Eva Kašparcová a Štěpán Kašparec. Do jarního kola 

postupuje Eva z 2. místa, Štěpán z 3. místa. 

 

Včelaři 

V katastru obce chová 6 včelařů celkem 66 včelstev.   

Rok 2016 dopřál včelstvům bohatou jarní snůšku květového medu. Bohužel vzhledem 

k dalšímu vývoji počasí další snůšky medovicového medu již nebyly tak významné. 

Průměrná snůška byla kolem 20 kg medu na včelstvo. Místní včelaři používají med pro 

vlastní potřebu a potřebu svých rodin. Přebytky prodávají přímo koncovým 

zákazníkům.  

Včelařský kroužek mládeže Lubě – Žernovník má 6 členů z obcí Žernovník a Lubě.  



Mladší členové kroužku se účastnili oblastního kola soutěže Zlatá včela v Neslovicích.  

Tomáš Pařízek se umístil v mladší kategorii na 1. místě, Anička Kopalová na 6. místě a 

Petra Zhořová na 10. místě. 

Na výroční schůzi se včelaři z místní organizace ZO ČSV Rájec a okolí rozhodli kroužek 

mládeže dále nepodporovat.  Z tohoto důvodu vedoucí Miroslav Hnilička přešel 

s včelařským kroužkem mládeže do sousední včelařské organizace ZO ČSV Lysice. 

 

Obyvatelstvo 

K poslednímu dni roku čítala naše obec 245 obyvatel. 

Rok 2016 byl výjimečný počtem narozených dětí. Narodily se čtyři děti a všechny byly 

slavnostně přivítány do svazku občanů obce Žernovník.    

Zemřel pan František Mareček, který bydlel v domě číslo 24, ale neměl trvalé bydliště 

na Žernovníku. Zemřela také paní Radmila Rejtharová, č. p. 34 a paní Marie 

Šlesingerová, která bydlela ve mlýně. 

V letošním roce se nekonala žádná svatba.        



Počasí 2016 

Navzdory předpovědi začal rok chladným mrazivým počasím. Umělý sníh na 

sjezdovkách, vytvořený poslední dny roku 2015, podpořila menší čerstvá přírodní 

peřina. Napadlo jen pár centimetrů, ale protože teploty se i přes den udržely pod 

nulou, zůstala příroda bílá. Teploměr ukazoval přes den -6°C, v noci klesly teploty        

k -10°C. To trvalo jen první lednový týden, v dalším týdnu byly teploty ve dne i v noci 

kolem nuly. Velké mrazy udeřily mezi 16. - 23. lednem. U nás se teploty přes den 

pohybovaly kolem -8°C, v noci -12°C. Nejchladnější noc byla z 21. na 22. ledna. To 

ovšem neplatilo v jiných místech republiky. Na Šumavě naměřili teplotu -35,3°C, což 

byl nový dlouhodobější rekord. Po 23. lednu mrznout jako mávnutím proutku přestalo 

a teploty se pohybovaly přes den asi 5°C nad nulou, v noci mírně pod bodem mrazu. 

Konec ledna byl mírný, deštivý. V únoru se počasí nijak výrazně nezměnilo. 

Jaro bylo v mezích normálu, méně deštivé než obvykle, ale rozhodně se naštěstí 

nevyplnila předpověď o velkém suchu.  



Letní prázdninové počasí bylo spíše příjemné než horké. Tropických třicítek jsme se 

dočkali až koncem srpna a také v první polovině září.  Kolem 10. září dosahovala rtuť 

teploměru na 35°C, což byly nejteplejší dny roku. 

Krásný teplý podzim, kolem 15°C, skončil 2. 11., kdy se objevil první mráz. Ledovky 

znepříjemňovaly život řidičům i ostatním cestujícím. Až do konce roku panovalo 

chladné počasí s teplotami pod bodem mrazu. Týden před Štědrým dnem bylo 

všechno jako v pohádce díky nádherné námraze. Ovšem na Štěpána ráno se oteplilo a 

bylo po kráse. Počasí koncem roku bylo jako na houpačce, takže nový rok jsme opět 

přivítali mrazivými teplotami a předpovědi slibovaly, že zima se nám ukáže v celé své 

kráse a síle. 

 
 
 
 
 
                                                                     


