ROK 2016
Nejdůležitější světové události
Americkým prezidentem byl zvolen Donald Trump. Británie se v referendu rozhodla pro
odchod z Evropské unie. Populistická politika na Západě slaví stále větší úspěchy, silná
liberální moc je už jen v Německu. Byl podán nezvratný experimentální důkaz existence
gravitačních vln, což je zatím největší fyzikální objev nového tisíciletí. Obě velké dohody
o volném obchodu prosazované Obamovou vládou – TPP a TTIP – jsou mrtvé. Pokračuje
příliv uprchlíků do Libanonu, Turecka a do Evropy. Několik teroristických útoků přispělo
k neklidu v Evropě. Cena ropy je velmi nízko, ale OPEC ji koncem roku zvýšil dohodou
o omezení těžby. Úrokové míry na Západě jsou velmi nízko. Úniky dat mají stále větší vliv
na ekonomiku a politiku. Totéž platí o fenoménu falešného zpravodajství.

Nejdůležitější celostátní události










16. února – V archivu Národního muzea byla po 231 letech identifikována skladba Per la
ricuperata salute di Ophelia vytvořená společnou prací skladatelů Mozarta a Salieriho u
příležitosti uzdravení anglické operní pěvkyně Nancy Storaceové.
26. února – Nejméně 27 mrtvých si vyžádala epidemie viru chřipky v Česku.
7. – 8. říjen – Obcí Červená Hora na Náchodsku se prohnalo tornádo. 7. – 8. říjen – Ve
třetině senátních obvodů (s čísly o jedno větší než násobky tří) se konaly volby do Senátu
Parlamentu České republiky a současně v celé republice kromě Prahy volby do
zastupitelstev krajů.
10. října – Expedice českých botaniků objevila nový druh hvězdnatky v pralesích
ostrova Borneo.
14. října – V Česku začalo druhé kolo voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky.
17. října – Do Prahy přijel tibetský duchovní vůdce 14. dalajláma Jeho Svatost Tändzin
Gjamccho, který se zde zúčastnil 20. ročníku konference Forum 2000.
1. prosince - Finanční správa České republiky zahájila provoz elektronické evidence tržeb
- České a slovenské loutkařství bylo zapsáno na seznam děl ústního a
nehmotného dědictví lidstva UNESCO.

V tomto roce zemřeli tyto osobnosti










31. ledna – Ladislav Helge, režisér (* 21. srpna 1938)
1. února – Lumír Ševčík, akademický malíř, grafik a typograf (* 8. srpna 1921)
3. února – Milan Ryšavý, houslista, spisovatel a historik (* 7. ledna 1927)
13. února - Bořek Šípek, výtvarník, architekt a designér (* 14. června 1949)
20. března – Otto Pick, diplomat, politolog a ředitel rádia Svobodná Evropa (* 4. března 1925)
2. dubna – Boris Hybner, herec (* 5. srpna 1941)
10. dubna – Tomáš Pustina, se svou výškou 226 druhým nejvyšším známým Čechem a od
roku 2006 je zapsán v České knize rekordů (* 10. května 1977)
14. května - Bohumil Kubát, olympionik a zápasník v řecko-římském zápase (* 14.
února 1935)
22. května – Adolf Born, malíř a karikaturista (* 12. června 1930)








30. srpna – Věra Čáslavská, mistryně světa a Evropy ve sportovní gymnastice,
sedminásobná olympijská vítězka (* 3. května 1942)
24. listopadu – František Peterka, herec (* 17. března 1922)
28. listopadu – Michal Plocek, veslař-skifař, juniorský mistr Evropy a světa (* 17. dubna 1994)
4. prosince – Radim Hladík, rockový kytarista, skladatel, producent a pedagog (* 13.
prosince 1946)
22. prosince – Pavel Bohumil Petřina, katolický kněz, administrátor a emeritní převor
strahovské kanonie 2. ledna 1926)
23. prosince – Luba Skořepová, herečka, spisovatelka, autorka divadelní hry, dlouholetá
členka činohry Národního divadla v Praze (* 21. září 1923)

Naše obec
Rozpočet roku 2016- schválen 24. 2. 2016
Příjmy

Plán

Daňové příjmy

Skutečnost

3 604 500

4101808

668 843

619321

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy 2 500 000

7240814

Dotace

196953

55 545

Financování
6 828 888

Celkem

12158897

Výdaje

Plán

Skutečnost

2 129 000

182 437

427 270

27 270

1 500 000

3 000

Činnosti knihovnické

18 100

23 363

Ostatní záležitosti kultury

24 000

44 515

121 000

97 934

Využití volného času dětí a mládeže

40 000

37 311

Bytové hospodářství

37 000

33 621

Pozemní komunikace
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod

Sportovní zařízení v majetku obce
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Nebytové hospodářství

125 000

156 588

59 000

35 178

5 000

8 349

Komunální služby a územní rozvoj

245 000

661 978

Sběr a svoz komunálních odpadů

190 000

192 611

75 000

28 604

3 000

6 074

50 000

64 086

Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

Sběr a svoz ostatních odpadů
Protierozní, protilavinová a protipožární
ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva

1 000

0

Požární ochrana - dobrovolná část

141 000

308 789

Zastupitelstva obcí

639 000

649 385

Činnost místní správy

822 992,35

865 451

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

20 000

32 045

Pojištění funkčně nespecifikované

41 000

31 840

Vypořádání z minulých let

525,65

2 082

Ostatní činnosti jinde nezařazené

15 000

12 008

volby do ZK kraje

100 000

10 645

Celkem

6 828 888

3 612 241

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Tex

Daňové příjmy

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách Skutečnost

3 604 500,00

3 745 100,00

4 101 808,28

Nedaňové příjmy

668 843,00

668 843,00

619 321,84

Kapitálové příjmy

7 240 814,00

2 500 000,00

2 500 000,00

Přijaté transfery

55 545,00

196 953,00

546 953,00

Příjmy celkem

6 828 888,00

7 110 896,00

12 508 897,12

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Běžné výdaje

3 173 888,00

3 970 174,18

3 695 378,81

Kapitálové výdaje

3 555 000,00

3 040 721,82

266 863,07

Výdaje celkem

6 728 888,00

7 010 896,00

3 962 241,88

Text
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Firmy v obci
Pivovar Svijany 2016
Pivovar Svijany o sobě dává vědět nejen vynikajícím pivem, ale také sponzorováním
nejrůznějších kulturních a sportovních akcí. S nezaměnitelným logem se tak můžete setkat na
závodech cyklistů, na hokeji a fotbale, na volejbale či při bowlingových utkáních. Podporuje
například liberecký profesionální tenisový turnaj Svijany Open, klub ledního hokeje Bílí Tygři
Liberec, volejbalový klub Dukla Liberec, regionální fotbalové kluby a v neposlední řadě i
úspěšného olympionika, judistu Lukáše Krpálka. Pivovar Svijany je ovšem partnerem nejen
sportovců, ale také filmařů a divadelníků.

Zámek 2016
Na jaře roku 2016 byla dokončena první etapa obnovy zámku, která si vyžádala náklady přes
60 milionů korun. Zámek Svijany poprvé otevřel návštěvníkům své brány 25. 6. 2016, na oslavu
jeho otevření uvařil Pivovar Svijany speciální pivo Zámecký Máz. Návštěvníci si tak od června
2016 mohou prohlédnout nejen celý zámek a jeho areál, ale navštívit i expozici archeologie a
výstavu o historii zámku, pivovarnictví a lazebnictví a také starou zámeckou kapli. Zámek
Svijany už od svého otevření podporuje přístup Montessori vzdělávání, a tak byly všechny jeho
vnitřní i venkovní expozice vymyšleny tak, aby u dětí probouzely chuť stále něco poznávat,
objevovat a učit se.
Zámek Svijany byl po jeho obnově a znovuotevření oceněn jako Stavba roku Libereckého kraje
2016.
Druhá etapa rekonstrukce zámku započala na podzim 2016 a přesáhla částku 40 miliónů korun
díky nezbytným technologickým zásahům pro řešení odvodu vlhkosti v rámci celé stavby a
výrazným úpravám rozlehlé zahrady zámku a výstavby hotelové části. Rekonstrukce bude
dokončena na jaře roku 2017.
Do konce sezóny 2016 navštívilo zámek 12 131 návštěvníků. Mnoho z nich si nenechalo ujít
první Svatováclavské slavnosti přímo na zámku, která se konaly 28. září 2016 nebo pravidelně
pořádané noční prohlídky se známých arecheologem Mgr. Petrem Brestovanským. Ani po
skončení sezóny se zámek návštěvníkům zcela nezavřel, návštěvníci mohli nasávat vánoční
atmosféru v období adventu při pravidelných nedělních vánočních koncertech v zámecké kapli.

Mlýn Perner 2016
V roce 2016 jsme vyrobili 133 100 tun výrobků, převážně se jednalo o pšeničné mouky,
okrajově se též vyráběla mouka žitná, ječná a špaldová a pšeničná termostabilní vláknina.
Mezi výrobky to byli mouky pekařské a pečivárenské a dále krmiva.

Naši občané:
Sňatek uzavřeli: Kalferstová Lucie 4. 9.
V tomto roce se narodili:

Pavel Ptáček Svijany č. 12 - 8. 1.
Antonín Jedlička Svijany č. 81 - 21. 1.
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Matyáš Felkner Svijany č. 14 - 31. 1.
Theodora Vojtková Svijany č. 71 - 31. 3.
Filip Kolomazník Svijany č. 90 - 27. 5.
Štěpánka Sichrovská Svijany č. 54 - 4. 10.
Gabriela Hesová Svijany č. 62 - 20. 10.
Petr Hejduk Svijany č. 38 - 31. 10.
Antonín Kratochvíl Svijany č. 47 - 2. 12.

Úmrtí:

Zdeňka Mužáková 2. 2.
Květoslav Maruška 6. 5.
Stanislava Chládková 13. 6.
Rudolf Pařík 3. 8.
Alena Hartlová 12. 8.

Do první třídy nastupuje:

Matouš Pavel Kratochvíl Svijany č. 47
Viktorie Lelková Svijany č. 99

Přistěhovali se:

Lucie Bártová 1. 2. - Svijany č. 62
Miroslav Hes 1. 2. - Svijany č. 62
Naděžda Dubánková 23. 3. - Svijany č. 90
Jan Dubánek 23. 3. - Svijany č. 90
Jan Furinda 26. 2. - Svijany č. 9
Furinda Ana 26. 2. - Svijany č. 9
Furinda Pavla 26. 2. - Svijany č. 9
Furinda Monika 26. 2. - Svijany č. 9
Jiří Kalous Svijany 12. 9. – Svijany č. E 10
Tereza Kozelková 19. 9. - Svijany č. 45
Martina Formánková 11. 10. - Svijany č. 53

Odstěhování:

Václav Jahoda 6. 4.
Maxim Lízner 9. 5.
Roman Berky 23. 5.
Lucie Kalferstová 24. 9.

Hlášeno trvale osob celkem: 302
Mužů: 151
Žen: 151
z toho dětí do 15 – 50 celkem – 31 chlapců a 19 dívek
z toho nad 75 - 15 celkem – 6 mužů a 9 žen
průměrný věk – 41,19
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Život v obci
Leden – děti z výtvarného kroužku Šikulové zvítězily v soutěži ve sběru použitých baterií
v libereckém kraji. V lednu se narodili tři chlapečci – Pavel Ptáček, Antonín Jedlička a
Matyáš Felkner.
Únor – Je schválen rozpočet obce ve výši 6.828.888.- jako vyrovnaný. Do Svijan se
přistěhovala Lucie Bártová a Miroslav Hes. Přihlášeni do obce jsou manželé Furindovi
s dcerami. Zemřela paní Zdeňka Mužáková.
Březen – Pro seniory se koná v hospůdce Svijanka posezení při harmonice. V tomto měsíci
jsme měli besedu s panem Tomšíčkem – Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole. Proběhla
zatěžkávací zkouška opraveného předmostí přes Jizeru. Je zkolaudovaný nový chodník
v dolní části obce. Probíhá zaměřování a vzájemné odkupy pozemků mezi obcí a občany
pro narovnání majetkových záležitostí. Proběhla kolaudace Zámku Svijany. Přistěhovali se
Jan a Naděžda Dubánkovi. Narodila se Theodora Vojtková.
Duben – proběhla výměna poškozených tújí na hřbitově. Jsou vyměněny staré plynové
kotle v budově školy. Naše knihovna má instalovanou „putovní knihovničku“ na
zdravotním středisku v Příšovicích. Připojili jsme se ke Dni země a sešli jsme se na akci
Ukliďme si Svijany. Konala se další Noc s Andersenem v naší knihovně. Děti z Mladých
hasičů a výtvarného kroužku byly na výletě v Jablonci v Palace Plus a přivezly si spoustu
krásných šperků, které si samy vyrobily. Mladí hasiči se zúčastnili soutěže „Jeřmanický
víceboj“, skončily na krásném čtvrtém místě. Proběhlo tradiční Pálení čarodějnic na velkém
hřišti.
Květen – Uspořádali jsme první Noc literatury ve spolupráci s Pivovarem v krásné kapli
zámku. Proběhlo slavnostní kladení kytice u pamětní desky. Přihlásili jsme se do soutěže
Vesnice roku 2016. SK pořádá tradiční jarní víkendový výlet. Proběhla hasičská soutěž
„Svijanská 13“. Šikulové zvítězili v soutěži Věnuj mobil a pojeď do ZOO a už se moc těší na
výlet. Děti se účastnily hasičské soutěže v Doubravě. Družstvo starších obsadilo druhé
místo. Narodil se Filip Kolomazník. Zemřel pan Květoslav Maruška.
Červen – Uskutečnilo se setkání a prohlídka zámku pro naše seniory s panem
Brestovanským. Slavnostně se otevírá zámek pro širokou veřejnost. Pro děti byl uspořádán
Dětský den a Pasování prvňáčků. Obec navštívila hodnotící komise Vesnice roku 2016.
Koná se soutěž „Svijanský Soptík.“ Probíhá instalace další jímky k technickému zázemí na
velkém hřišti. Jsou opravena světla v Zelené ulici. Děti jedou na vyhraný výlet do ZOO
v Jihlavě. SK získalo dotaci od OC Nisa na kolotoč pro děti. Na hřišti se konalo krásné
představení přepeřského divadla Naši furianti. Zemřela paní Stanislava Chládková.
Červenec – Pořádáme výlet pro děti a seniory – tentokrát do Hřenska.
Srpen – Získali jsme Oranžovou stuhu v krajském kole
Vesnice roku 2016. V zámecké zahradě je uspořádáno
Sportovní odpoledne pro děti i dospělé, které je zároveň
oslavou získání Oranžové stuhy v soutěži Vesnice roku.
Koná se již šestý ročník Svijanského pivobraní – zúčastnilo
se téměř 1500 dospělých a dětí. Hasiči pořádají pro své členy
výlet. Děti se zúčastnily hasičské soutěže v Žehrově a
Loukově. V celkovém hodnocení Superpoháru skončily na
krásném třetím místě. Zemřela paní Alena Hartlová a pan Rudolf Pařík.
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Září – Na nádvoří zámku jsme uspořádali představení DS Tyl Mnichovo Hradiště – Rodina
je základ. Naši obec navštívila celostátní hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku.
Zámek získal ocenění Stavba roku 2016 Libereckého kraje. SK pořádá podzimní výlet
tentokrát na Tiské stěny. Stará garda hasičů se úspěšně zúčastnila soutěže v Pelešanech. Na
hřišti za školou je nainstalován kolotoč pro děti. Shořela jedna z chat na cestě k Bažantnici.
Byla podepsána první smlouva o prodeji stavebního pozemku v lokalitě za zámkem. Zámek
pořádá Svatováclavské slavnosti. Přistěhoval se Jiří Kalous a Tereza Kozelková.
Říjen – Proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2016 – Oranžové stuhy v sídle
Senátu ČR. Naše obec získala šek na 600 000,- Kč, finance budou využity na revitalizaci
Kabeláčovy zahrady. Konají se volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a senátu
parlamentu ČR. Přistěhovala se Martina Formánková, odstěhovala se Lucie Kalferstová Petrová. Narodila se Štěpánka Sichrovská, Gabriela Hesová a Petr Hejduk.
Listopad – Na Kabeláčově zahradě je nainstalována houpačka pro děti. Změna dodavatelů
el. energie zapříčinila, že nám v dolní části obce pět dní nesvítilo veřejné osvětlení. Jako
zástupce velitele družstva JPO je jmenován Martin Uhlíř, jako velitel družstva JPO Ing. Petr
Lelek. V kapli se koná každoroční vítání občánků. Koná se setkání seniorů s tradičním
posezením. První adventní sobotu spolu rozsvěcíme vánoční stromeček za zpěvu koled a
vůně svařáku. Zemřel pan Jaromír Lauryn.
Prosinec – Obec má nové webové stránky. Je
prodáno více než 90 % stavebních parcel za
zámkem. Pro děti je uspořádáno Mikulášské
pracování s příchodem čertů, Mikuláše a andílka.
Knihovna byla navržena na cenu Nejlepší knihovna
Libereckého kraje, kde získala ocenění. SK připravil
pro všechny zájemce zájezd na Adventní sobotu do
Görlitze. Spolupořádáme adventní koncert
dětského pěveckého sboru ZUŠ Mnichovo Hradiště
Zvonky v kapli svijanského zámku. Obec pořádá zájezd do mladoboleslavského divadla na
hru Kabaret. SK připravil pro všechny tradiční vánoční výlet a posezení. Narodil se Antonín
Kratochvíl.

Počasí
Rok 2016 začal nevlídným mlhavým počasím s teplotami pod bodem mrazu, ve dne kolem
mínus 1 °C a v noci i mínus 6 °C. První větší sněhová nadílka napadla 15. 1., kdy nastalo i
ochlazení s teplotami přes den mínus 5 °C a v noci mínus 10 °C. Největší zima byla v noci
na 22. ledna kolem mínus 15 °C. Po mrazivém dnu následovalo od 24. 1. oteplování a
teploty stoupaly nad 10 °C. Měsíc únor začal teplotami ráno 8 °C a pokračoval denními
teplotami kolem 10–12°C až do 16 .2., kdy se ochladilo a v noci se vrátily teploty kolem
nuly. 17. 2. i přes den byl pokles teplot a pořádná sněhová chumelenice. Sníh ale
nevydržel a 18. 2. ráno bylo po sněhu a začalo se oteplovat. 24. 2. se ochladilo, byl
sněhový poprašek a noční teploty se pohybovaly kolem nuly. Dle předpovědi počasí mělo
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dojít ke změně 29. 2., kdy předpovídaly ochlazení a silné chumelení. Tady u nás sice v
noci na 1. 3. napadlo trochu sněhu, který však dlouho nevydržel, ale v některých okresech
Středočeského kraje byly po vydatném sněžení tisíce domácností bez elektřiny a byl
vyhlášen kalamitní stav. Těžký mokrý sníh po vydatném sněžení způsobil během noci a
nad ránem také komplikace na řadě silnic a železničních tratí v Česku. Vznikla kalamita a
to hlavně popadanými stromy a přetrženým elektrickým vedením. Začátkem března se
teploty v průměru pohybovaly kolem 8-9 °C. Dešťové srážky byly malé a mohou být
obavy ze suchého roku. Noční teploty se ale stále pohybovaly kolem 0 °C. První jarní den
připadl na 20. 3. a počasí bylo lehce pošmourné. O velikonočních svátcích (25. 3. - 27. 3.)
byly teploty kolem 10 °C a na pomlázku (28.3.) při slunném počasí vystoupaly na
příjemnou jarní teplotu a dosahovaly místy až 20 °C . Měsíc duben začal krásným
slunečným počasím, kdy teploměr 5.4. ukazoval dopoledne 22 °C a odpoledne vystoupal
na 27 °C. 6.4. přišlo ochlazení na poloviční teploty, t.j. mezi 10 a 12 °C s občasným deštěm.
Toto počasí pokračovalo s nočními přímrazky. Na horách byly teploty nižší. Např. z 20. na
21. 4. bylo na Jizerce mínus 10 °C. 26. 4. i tady u nás byla ráno sněhová přeháňka, ale sníh
se neudržel. Poslední den dubna a 1. máj byly slunečné s teplotami 15 °C. Byly zelené
nejen břízy, ale i ovocné stromy byly v plném květu. V dalších dnech se ohladilo, ale
ochlazení netrvalo dlouho. 6. 5. teploty vystoupaly ke 24 °C a teplý ráz počasí vydržel do
13. 5., kdy teploty klesly na 10 °C a počasí bylo opět jako na houpačce a teploty od 19.5.
začaly stoupat nad 20 °C. Stále se marně čekalo na déšť. První déšť byl 20. 5. v poledne.
Byla to vlastně průtrž mračen, kdy se voda prudce valila, ale trvalo to jen 10 minut. 22. 5.
vystoupaly teploty na 30 °C a pak se zase ochladilo. Teploty se pohybovaly kolem 20 °C.
Období prvních pěti měsíců letošního roku bylo nejteplejší v historii, rekordní byl i
květen Měsíc červen. Tady u nás pěkně zapršelo v noci na 4. června. Další, ale již pořádný
liják byl 5. 6. odpoledne. Na Medarda 8. 6. bylo krásné slunečné a teplé počasí s teplotami
blížícími se k 30 °C. Pak se opět ochladilo a do 22. 6. byly teploty kolem 20 °C. 23. 6.
vystoupala teplota na tropické hodnoty kolem 32 °C a které potrvaly do 26. 6. a pak nastal
pokles k 20 °C s občasným deštěm. Přechod počasí vyvrcholil 2. 7. kdy již od rána bylo
zataženo a k poledni obloha zčernala a přihnal se liják se silným větrem, který lámal i
stromy. Po 14 hodině se počasí zklidnilo a vydrželo do večera. V dalších dnech bylo počasí
kolísavé a až 10. 7. a 11. 7. vystoupaly teploty až na tropických 35 °C. Po vedru k zalknutí
přišel šok, teploty klesly opět až o 15 stupňů. Ochlazování pokračovalo s místními
přeháňkami až do 13. 7. navečer, kdy začalo pořádně pršet a ještě více se ochladilo.
Nejchladnějším dnem byl pak 14. červenec s pořádnými dešťovými srážkami. Do konce
měsíce bylo počasí střídavé s teplotami kolem 25 °C. Začátek srpna byl deštivý, ale 4. 8. se
oteplilo na tropické teploty přes 30 °C. Ráz počasí se měnil střídavými teplotami s
ochlazením až na 15 °C. Pak bylo střídavě kolem letních 25 st. Od 24. 8. vystoupaly
teploty opět k 30 °C s krátkodobými jednodenními poklesy. Měsíc září začal pěkným
počasím. V prvním týdnu dosahovaly teploty 30 °C a ty vydržely až do 16. září. Pak byl
náhlý pokles na 17 °C a občasný déšť, ale po dvou dnech se opět oteplilo na letní teploty
25 °C. Na první den října byly ještě letní teploty, v noci na 2. pořádně zapršelo a ráno se
ochladilo. Teploty se pohybovaly kolem 15 °C, od 12. 10. se teploty snížily na 10 °C s
malými výkyvy, někdy do 16°C a občasnými dešti. Krásným počasím překvapil 31. říjen a
1. listopad, kdy se oteplilo a svítilo sluníčko. Pak přišlo sychravé počasí s mlhami a
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mrholením. Na Martina 11. 11. bylo pod mrakem a k večeru se začalo vyjasňovat.
Překvapením bylo krásné počasí 13. a 14. 11., kdy svítilo sluníčko a teploty mírně stouply.
Jasná obloha tak umožnila 14. 11. sledovat na obloze po téměř 70 letech superúplněk.
Další bude v roce 2034. To znamená, že je Měsíc v takzvaném přízemí a je tedy nejblíž k
Zemi. Superúplněk bude o 14 procent větší a o zhruba třetinu jasnější než běžný úplněk.
První sněhová pokrývka ze 30.11. na 1. 12. nevydržela i když bylo mrazivo s teplotami
mínus 6 °C . Oteplení přišlo 7. 12., kdy denní teploty byly mírně nad nulou a noční mínus
2 °C. 10. 12. denní vystoupaly na 10 °C. Podle meteorologů začala 21. 12. v 11.45
astronomická zima a tak jsme z 21. na 22.12. prožili nejdelší noc v roce a nastal zimní
slunovrat o kterém hovoří řada pranostik. Např. „Na Boží narození ( 25.12.) o kuří
pokročení“ nebo „o bleší převalení“) či „Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále (6. ledna)
o krok dále a na Hromnice (2. února) o hodinu více“. Vánoce byly bez sněhu a bylo
sychravo. Teploty přes den kolem 5°C a i v noci nad nulou. Ke změně došlo 28. 12., kdy se
obloha vyjasnila a svítilo slunce. Přes den byly teploty nad nulou, ale v noci pak klesly na
mínus 7 °C. Rok 2016 se s námi rozloučil inverzním počasím. Tady u nás bylo sychravo a
na horách bylo slunečné počasí, při celodenních mínusových teplotách.
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