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1. ledna
 Malta převzala Předsednictví EU
 Evropskými hlavními městy kultury v roce 2017 byly dánský Aarhus a kyperský Pafos
 Nejméně 39 lidí bylo zabito při útoku na noční klub v tureckém městě Istanbulu.
6. ledna – Nejméně pět lidí bylo zabito při útoku Estebana Santiago-Ruize poloautomatickou zbraní
na letišti Fort Lauderdale-Hollywoodna Floridě.
8. ledna – Při teroristickém útoku v Jeruzalémě zemřeli 4 lidé.
11. ledna – V Hamburku byla slavnostně otevřena Labská filharmonie.
19. ledna – Desítky lidí byli uvěznění, poté co zemětřesením vyvolaná lavina zničila hotel v pohoří Gran Sasso v italském kraji Abruzzo.
20. ledna – Inaugurace 45. amerického prezidenta Donalda Trumpa
26. ledna
 Americký prezident Donald Trump vydal exekutivní příkaz k výstavbě zdi na hranici s Mexikem.
 Do úřadu nastoupil nově zvolený rakouský prezident Alexander Van der Bellen.
31. ledna – Maroko po 33 letech vstoupilo do Africké unie.
12. února – Frank-Walter Steinmeier byl zvolen 12. prezidentem Spolkové republiky Německo.
15. února – Evropský parlament poměrem hlasů 408:254 schválil obchodní dohodu CETA mezi EU a Kanadou.
26. února
 prstencové zatmění Slunce pozorovatelné v Jižní Americe a Africe
22. března – V centru Londýna se odehrál teroristický útok, zemřeli 4 lidé a přes 30 lidí bylo zraněno.
3. dubna
 V petrohradském metru zahynulo při teroristickém útoku 15 lidí a 64 jich bylo zraněno.
 Novým srbským prezidentem byl zvolen stávající premiér Aleksandar Vučić
 11. dubna Tři exploze poškodily autobus fotbalistů německého klubu Borussia Dortmund cestou
na čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem.
7. května – Ve francouzských prezidentských volbách zvítězil s 66,1 procenty Emmanuel Macron
22. května – Teroristický útok v Manchesteru si vyžádal 22 mrtvých a 59 zraněných během koncertu zpěvačky Ariany Grande.
3. června – Při teroristických útocích, které v Londýně provedli tři muži, zemřelo osm lidí. Útočníci
byli zabiti.
7. června – Teroristické útoky v Teheránu 2017
5. června – Černá Hora se oficiálně stala 29. členem Severoatlantické aliance (NATO)
10. června – 10. září – Expo 2017 v kazašské Astaně
17. června – V Grónsku vzniklo tsunami, které zasáhlo osady Nuugaatsiaq a Illorsuit. 4 lidé zemřeli a
9 bylo zraněno, přičemž 2 z nich byli těžce zraněni.
18. června – Nejméně 62 lidí uhořelo při lesním požáru ve středním Portugalsku.














19. června – Nejméně jeden člověk zemřel a 10 dalších bylo zraněno, poté co řidič úmyslně najel dodávkou do davu lidí poblíž Severolondýnské ústřední mešity.
1. července – Estonsko převzalo Předsednictví EU
9. července – Irácký premiér Hajdar Abádí oznámil vítězství nad samozvaným Islámským státem a kompletní osvobození Mosulu.
10. července – Výbor pro světové dědictví na svém 41. zasedání v polském Krakově přidal jednadvacet památek na seznam Světového dědictví UNESCO.
17. srpna – Při útoku dodávkou v ulici La Rambla v Barceloně byly zraněny desítky lidí a 15 jich
bylo zabito.
21. srpna – Úplné zatmění Slunce pozorovatelné v severní Americe
6.–10. září – Karibik a USA zasáhl Hurikán Irma
13. září Mezinárodní olympijský výbor vybral pořadatele Letních olympijských her 2024 a Letních
olympijských her 2028
2. října – Nejméně padesát lidí bylo zabito a dalších dvě stě zraněno při útoku střelce na country koncertě v Las Vegas.
19. října – Byla objevena planetka ʻOumuamua, později charakterizovaná jako první známý mezihvězdný objekt.
11. prosince – V New Yorku na Manhattanu poblíž Times Square odpálil 27letý Bangladéšan Akajíd
Ulláh trubkovou nálož, která zranila 4 lidi.
22. prosince – V Haagu byla po 24 letech slavnostně ukončena činnost Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
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Nejdůležitější celostátní události
Rok 2017 (MMXVII) gregoriánského kalendáře začal v neděli 1. ledna a skončil v neděli 31. prosince. V
České republice měl 250 pracovních dnů a 13 státních svátků. Letní čas začal v neděli 26. března ve 2:00
hodin a skončil v neděli 29. října ve 3:00 hodin.[1] Dle židovského kalendáře nastal přelom roků 5777 a
5778, dle islámského kalendáře 1438 a 1439. OSN vyhlásila rok 2017 jako Rok udržitelného rozvoje cestovního ruchu.



















13. ledna – Severozápadní Čechy, především Krušné hory zasáhl vítr o síle orkánu. Na Klínovci byl naměřen poryv o rychlosti 119 km/hod a na nedalekém německém Fichtelbergu 148 km/hod.
14. ledna – Tři lidé byli lehce zraněni při zřícení střechy nově postavené sportovní haly v České
Třebové.
25.–29. ledna – 109. Mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě
28. ledna – Humanitární pracovník Petr Jašek byl v Súdánu odsouzen k 20 letům odnětí svobody
za údajnou protistátní činnost.
17. února – Premiér Bohuslav Sobotka sdělil, že považuje Bohumínské usnesení zakazující vládní
spolupráci mezi ČSSD a KSČM za překonané.
23. února – Při výbuchu a požáru v areálu Poličských strojíren bylo zraněno 19 lidí včetně zasahujících hasičů.
2. května – Český premiér Bohuslav Sobotka oznámil, že podá demisi do rukou prezidenta republiky Miloše Zemana. V případě přijetí by se tak v demisi ocitla celá vláda. Jde o reakci na
kauzu korunových dluhopisů ministra financí Andreje Babiše.
19. května – Česká republika se ujala předsednictví v Radě Evropy
23. května – Český prezident Miloš Zeman podepsal milost pro Jiřího Kajínka odsouzeného za
dvojnásobnou nájemnou vraždu.
29. června – V Brně došlo k požáru Hošnovy vily, který napáchal škody za 500 000 Kč.
6. září – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila vydání poslanců hnutí
ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.
20.–21. října – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 které vyhrálo
hnutí ANO, na druhém místě ODS následované Piráty
2. prosince – Při zřícení lávky přes Vltavu v pražské Troji byli zranění 4 lidé
6. prosince – Prezident Miloš Zeman jmenoval Andreje Babiše premiérem
10. prosince – Ostravsko zasáhlo zemětřesení s magnitudou 3,5
13. prosince – Prezident Miloš Zeman jmenoval první vládu Andreje Babiše.
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V tomto roce zemřeli tyto osobnosti






































20. ledna – Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů a předsedkyně Rady Ústavu
pro studium totalitních režimů (* 13. listopadu 1923)
21. ledna Michal Pavlata, herec (* 15. července 1945)
22. ledna – Ladislav Nosek, horolezec (* 12. srpna 1973)
11. února – Jarmila Šuláková, folklórní zpěvačka (* 27. června 1929)
13. února – Bedřich Utitz, válečný veterán a novinář (* 20. listopadu 1920)
23. února – Ivo Svoboda, ministr financí (* 6. dubna 1948)
27. února – Julie Hrušková, převaděčka, politická vězeňkyně a nositelka Řádu Tomáše Garrigua Masaryka
II. třídy (* 18. května 1928)
18. března – Miloslav Vlk, 35. arcibiskup pražský, primas český a kardinál (* 17. května 1932)
20. března – Eduard Vávra, politik (* 2. srpna 1943)
22. března - Helena Štáchová, ředitelka divadla Spejbla a Hurvínka (* 18. listopadu 1944)
26. března – Věra Špinarová, zpěvačka (* 23. prosince 1951)
30. března – Vladimír Kočandrle, kardiovaskulární a transplantační chirurg (* 13. července 1933)
6. dubna
 Libuše Havelková, herečka (* 11. května 1924)
 Martin Dolenský, režisér (* 24. března 1970)
9. dubna
 Jiří Ornest, herec, režisér, překladatel, manžel herečky Daniely Kolářové (* 27. září 1946)
 Erich Pepřík, římskokatolický kněz, který v letech 1989 až 1998 působil jako generální vikář olomoucké
arcidiecéze (* 25. listopadu 1922)
18. dubna – Augustin Bubník, hokejista, trenér a politik (* 21. listopadu 1928)
13. května
 Jiří Kahoun, spisovatel a autor Příběhů včelích medvídků (* 12. března 1942)
 Vladimír Mokrohajský, fotbalista, brankář, reprezentant Československa (* 29. května 1935)
 Josef Válka, historik, emeritní profesor českých dějin na Masarykově univerzitě v Brně (* 13. července 1929)
14. května – Hugo Josef Pitel, katolický duchovní, premonstrát a politický vězeň (* 19. března 1928)
31. května
 Jiří Bělohlávek, dirigent (* 24. února 1946)
 Antonín Kupka, římskokatolický kněz, soudce Interdiecézního soudu v Olomouci, exercitátor a papežský
kaplan (* 22. července 1939)
15. června
 Olbram Zoubek, sochař (* 21. dubna 1926)
 Michaela Freemanová, muzikoložka a hudební publicistka (* 21. listopadu 1946)
16. července – Eva Děpoltová, operní pěvkyně, sopranistka, dlouholetá sólistka Národního divadla (* 5.
srpna 1945)
24. července – Jarmila Šusterová, první stálá programová hlasatelka Československé televize (* 28.
března 1932)
6. srpna – Jiří Krpálek, římskokatolický kněz, biskup skryté církve a papežský kaplan (* 6. září 1931)
12. srpna – Ivo Pavlík, hudební skladatel, klávesista a klarinetista (* 12. května 1933)
1. září – Vladimír Brabec, herec a dabér (* 15. května 1934)
16. září – Petr Šabach, spisovatel (* 23. srpna 1951)
22. září – Zuzana Dienstbierová, psycholožka, bojovnice za občanské svobody a demokracii a signatářka
Charty 77 (* 25. února 1947)
25. září – Jan Tříska, česko-americký herec (* 4. listopadu 1936)
26. září – Květa Fialová, filmová, televizní a divadelní herečka (* 1. září 1929)
4. října
 Vladimír Renčín, kreslíř, ilustrátor a karikaturista (* 6. prosince 1941)
 Karel Kolář, atlet, běžec, sprinter a mistr Evropy (* 16. prosince 1955)
1. listopadu – Václav Machek, reprezentant v dráhové cyklistice a olympionik (* 27. prosince 1925)
7. listopadu – Karel Štědrý, zpěvák, herec a moderátor (* 10. dubna 1937)
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16. listopadu – Wabi Daněk, folkový písničkář (* 30. ledna 1947)
19. listopadu – Jana Novotná, tenisová trenérka, profesionální tenistka a světová jednička (* 2. října 1968)
20. prosince - Rajko Doleček, dietolog, propagátor zdravé výživy, lékař a profesor (* 1. června 1925)
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Naše obec
Rozpočet roku 2017- schválen
Příjmy
Schválený rozpočet

7 128 543 Kč

Upravený rozpočet

11 934 506 Kč

Skutečnost

12 418 274 Kč

Stav plnění

104,1%

Rozdíl
-5 595 914 Kč
-5 595 914 Kč
-3 456 727 Kč

Výdaje
Schválený rozpočet

12 724 457 Kč

Upravený rozpočet

17 530 420 Kč

Skutečnost

15 875 001 Kč

Stav plnění

90,6%

6

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti
Kód

Název

Skutečnost

3111

Příjmy z prodeje pozemků

3 465 072 Kč

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

2 830 620 Kč

1211

Daň z přidané hodnoty

1 558 167 Kč

1111

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

976 425 Kč

1511

Daň z nemovitých věcí

804 991 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti
Kód

Název

Skutečnost

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

7 460 290 Kč

6399

Ostatní finanční operace

2 830 620 Kč

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 316 823 Kč

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

532 409 Kč

6112

Zastupitelstva obcí

508 345 Kč
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Firmy v obci
Pivovar Svijany 2017

Výstav v roce 2017: 638 399 hl piva
Poslední novinky
2017 - jantarové speciální světlé pivo DUX u příležitosti zářijových Dnů českého piva se setkalo s takovým
úspěchem, že se bude vařit každoročně a v restauracích bude vždy v září

Zámek 2017
Provoz ubytovacího zařízení Hotel & Zámek byl oficiálně zahájen 7. června 2017. Zámecký hotel je vybaven
17 zámeckými pokoji s kapacitou 41 lůžek. Současně s otevřením hotelu bylo otevřeno i restaurační zařízení
Zámecký šenk přímo na zámku, jehož součástí je i venkovní gril. Hotel je plně vybaven včetně úschovny kol.
Zámek Svijany s jeho kaplí a krásnou zahradou se spolu s hotelem, kde je i speciální svatební apartmá velmi
rychle staly místem, pro uspořádání svatby na klíč. Svatební obřady zde probíhají téměř každý víkend.
V pořadí druhé Svatováclavské slavnosti se konaly tradičně 28. září 2017 a nechyběl na nich ani svatý Václav,
který se přijel pozdravit s návštěvníky a připít si s nimi svijanským speciálem Dux, uvařeným pouze k příležitosti oslav Dne českého piva, která připadá na stejné datum. Nádvoří zámku se proměnilo v tradiční český
jarmark plný kejklířů a dobových tanců. Tančilo a slavilo se od rána až do večerních hodin.
Na podzim roku 2017 byly do zámecké kaple opět nainstalovány varhany, které nechal Pivovar Svijany restaurovat. Restaurování varhan probíhalo několik měsíců a poprvé se rozezněly na první adventní neděli 3.
prosince 2017 při koncertě varhanního mistra Václava Uhlíře.

Mlýn Perner 2017
V roce 2017 jsme vyrobili 111 743 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.
V roce 2017 se začalo se stavbou nového speciálního mlýna pro mikrovlnné celozrnné mouky a vlákninu.
Dokončen byl v roce 2018.
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Naši občané:
Sňatek uzavřeli:

Eliška Adamová 1. 7.
Jana Váňová 12. 8.
Soňa Nedvědová 9. 6.
Jakub Stehlík 16. 9.

V tomto roce se narodili:

Tereza Horáková 3. 1.; Svijany č. 53

Úmrtí:

Vlasta Melicharová 16. 2.,
Zdeňka Csizmadiová 20. 2.,
Vlastimil Horák 4. 4.,
Luboš Koďousek 21. 9.,
Josef Černík 25. 9.

Do první třídy nastupuje:

Berkyová Agáta Svijany č. 69,
Matyáš Podlipný Svijany č. 93,
Adéla Roubíčková Svijany č. 15

Přistěhovali se:

Kristýna Tumová Svijany č. 36; 10. 7.,
Karolína Tumová Svijany č. 36; 10. 7.,
Kristýna Trnková Svijany č. 48; 30. 11.,
Pavel Trnka Svijany č. 48; 30. 11.,
David Trnka Svijany č. 48; 4. 12.,
Andrea Trnková Svijany č. 48; 4. 12.,
Kristýna Trnková Svijany č. 48; 4. 12.,
Jana Vaňoučková Svijany č. 15; 6. 12.,
Adéla Roubíčková Svijany č. 15; 6. 12.,
Kateřina Roubíčková Svijany č. 15; 6. 12.,
Vendula Zavrtálková Svijany č. 3; 6. 12.,
Jiří Mazuch Svijany č. 3; 6. 12.,
Jiří Mazuch Svijany č. 3; 12. 12.,
Petra Felknerová Svijany č. 14; 22. 12.

Odstěhování:

Filip Ptáček 29. 3.
Odřej Bajer 31. 7.
Lucie Marušková 31.7.
Zdeňka Berkyová 28. 6.
Karolína Pernerová 21. 8.
Jitka Pernerová 21. 8.
Ema Koďousková 9. 10.
Eliška Leiblová 3. 10.
Alena Skřipská 20.11.

Hlášeno trvale osob celkem: 303
Mužů: 150
Žen: 153
z toho dětí do 15: 52
z toho nad 75 : 17
průměrný věk: 40,66

celkem – 29 chlapců a 23 dívek
celkem – 7 mužů a 10 žen
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Život v obci
Leden – Do nového roku jsme vstoupili s novými webovými stránkami obce. Ohrožovala nás ptačí chřipka,
která se objevila u Turnova. Hasiči dík mrazům „vyrobili“ pro všechny na hřišti ledové kluziště. Šikulové
obsadili první místo v Podzimní sběrové kampani – sběr baterií a sběr vysloužilého elektrozařízení. Narodila
se Terezka Horáková.
Únor – Je uspořádána návštěva muzea pana Mazucha pro seniory. Pro děti byl uspořádán výlet do Liberce,
kde jsme navštívili svíčkárnu a děti si odtud odvezly spoustu vlastních výrobků. Bylo vyhodnoceno výběrové řízení na výstavbu vodovodního a kanalizačního řádu pro novou zástavbu. V rámci projektu Greenway
Jizera se podepsala smlouva s Městem Turnov na vypracování tohoto projektu. Hasiči si v zasedací místnosti uspořádali první Hasičský bál. Zemřela paní Vlasta Melicharová a paní Zdeňka Csizmadiová
Březen – Již po třetí jsme se zúčastnili akce Ukliďme svět - ukliďme Česko, letos nás Svijany uklízelo
opravdu hodně. Začala výstavba vodovodního a kanalizačního řadu
pro RD za Zámkem. Byla schválena OZV č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt. V knihovně byl uspořádán již
sedmý ročník Noci s Andersenem. V zasedací místnosti OÚ se konal
Bleší trh. V knihovně se konala netradiční oslava MDŽ. V knihovně
je doplněn fond o společenské hry. Senioři měli své posezení s muzikou tentokrát v zasedací místnosti OÚ.
Duben – Začala výstavba prvních domů v lokalitě za Zámkem a zároveň probíhal archeologický průzkum v místech budoucích inženýrských sítí a komunikací této lokality.
Děti z výtvarného kroužku se umístily na druhém místě
v soutěži Věnuj mobil a pojeď do ZOO. Tradiční oslava čarodějnic měla dosud největší účast dětí i dospělých. Zemřel
pan Vlastimil Horák.
Květen – Na sloup veřejného osvětlení u Adamů je umístěn
radar na měření rychlosti. Knihovna uspořádala druhý ročník
Noci s literaturou, četl nám pan Petr Vydra. Je uspořádána
cestopisná beseda s panem Petrem Horálkem. Na hřišti se
koná již 19. ročník Svijanské 13. Tamtéž nás pobavili DS Přepeře divadelním kusem Pension Belvedere. SK
pořádá další víkendový výlet. Stará garda sboru hasičů obsadila druhé místo v Nechálově, v Příšovicích získalo první místo družstvo staré gardy i družstvo žen.
Červen – Dětský den na hřišti se líbil všem dětem. Uskutečnilo se pasování prvňáčků.
Občané Svijan jsou pozváni na prohlídku nových zámeckých prostor – hotelu i Zámeckého šenku. Divadelní soubor Tyl Mnichovo Hradiště na velkém hřišti sehrál hru: Velice podivuhodný příběh ctnostné ženy
z Efezu. Na hřišti se konal 13. ročník soutěže Svijanský Soptík. Děti úspěšně zdolávají soutěže mladých
hasičů a obsazují přední místa. Jsou instalována další zrcadla na komplikovaných výjezdech z komunikací a
domů. Navštívila nás komise v rámci soutěže Vesnice roku. Proběhla volba nového velitele JPO, zvolen byl
Martin Uhlíř. Ve škole se koná setkání žáků bývalé školy. Děti zvítězily v soutěži Recyklohraní: Seber mobil a pojeď do ZOO. Za odměnu navštívily recyklační linku ve Stráži
pod Ralskem a ZOO v Liberci.
Červenec – Začátkem měsíce byl uspořádán krásný výlet pro děti a seniory na hrad Kokořín. Děti mají své nocování pod širákem se stezkou
odvahy. Je dokončena výstavba vodovodního a kanalizačního řádu pro
novou výstavbu za Zámkem. Probíhá revitalizace Kabeláčovy zahrady.
Srpen – Ve spolupráci se Zámkem Svijany je uspořádáno Sportovní odpoledne na Zámku. Sbor hasičů pořádá autobusový výlet pro své členy.
Koná se sedmý ročník Pivobraní.
Září – Je opravena komunikace od Jedličkových k železničnímu mostu a komunikace vedoucí od silnice
610 podél Bernardových přes můstek na silnici 27917. K 1. 10. odstupuje místostarosta ze své funkce. Je
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opravena socha Paní učitelky a je umístěna ve vestibulu budovy školy. Stará garda sboru hasičů zvítězila
v soutěži v Peršanech a za všechna umístění získala cenu – Proudnici Senior Cap Pelešany.
Říjen – Od 1. 10. se stává uvolněným starostou ing. Petr Felkner. Na funkci místostarosty je zvolen pan Jiří
Linka. Ve Svijanech besedoval o svých cestách cyklotremp a spisovatel pan Jan Vlasák. SK pořádá výroční
25. výlet pro všechny turisty. V knihovně je připraveno krásné dětské oddělení na své malé návštěvníky. Ve
volební místnosti probíhají volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vichřice, která potrápila celou
republiku, u nás naštěstí nenapáchala žádné velké škody. Byl dokončen projekt revitalizace Kabeláčovy zahrady.
Listopad – byl plný akcí, konalo se Vítání občánků v Zámecké kapli, Setkání seniorů v zasedací místnosti,
Rozsvícení vánočního stromečku u obecního úřadu a také na Zámku. Na
všech akcích měly připravený krásný program místní děti. Proběhla beseda
Jak na internetu nenaletět. Je dokončena oprava sochy sv. Antonína Paduánského. Je opraven a nově nastaven obecní rozhlas.
Prosinec – V zasedací místnosti se konalo tradiční Vánoční pracování, které
navštívil i Mikuláš se svou družinou. SK pořádá pro všechny
zájemce autobusový zájezd na
Adventní trhy do Budyšína a Görlitz. Na konci měsíce se koná
Vánoční výlet a posezení pro turisty. Probíhají terénní úpravy
komunikací v oblasti RD za zámkem. Jsou zaměřeny komunikace, které potřebují rekonstrukci. Bylo schváleno vypracování
projektu na chodník od Kolářových až na křižovatku k vjezdu
k lokalitě výstavby RD za Zámkem. Všechny domácnosti
v obci dostaly od obce stolní kalendář pro rok 2018 z historie
naší obce. Knihovnice Šárka Kalferstová obdržela na setkání knihovníků cenu Knihovnice roku 2017 Libereckého kraje.
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Počasí
Leden - Krásný zimní měsíc, severní, východní Čechy či střední Morava měla sněhovou pokrývku a běžkaři
mohli na lyže i v nížinách. Ne všude však sníh napadnul, a tak na mnoha místech byly holomrazy. Půda
v lednu promrzla nejvíce za padesát let.
Únor - Měsíc začal opravdu velmi pompézně. V tlakové výši se vytvořila výšková tlaková níže, která přinesla tři srážkové vlny, které zasáhly většinu našeho území. Zejména na Moravě byly srážky velmi intenzivní. Na začátku měsíce v nížinách leželo kolem 30 cm sněhu. Pak přišla obleva a většina sněhu roztála, za
ní se nasunula tlaková výše a zbytek měsíce byl ve znamení suchého a zpočátku i studeného počasí.
Březen - Klasický jarní měsíc, který však přinesl i velmi teplé dny. Jaro se přihlásilo brzo. Teploty se místy
pohybovaly kolem 20 °C a příroda se začala rychle probouzet.
Duben - Extrémní měsíc, který byl na začátku velmi teplý, ale pak přišel vpád velmi ledového vzduchu od
severu. Na některých místech napadnul ještě v polovině dubna sníh a to i v nížinách. Na Jesenicku napadlo
kolem půl metru sněhu. Pomrzly třešně, meruňky, jablka či víno.
Květen - Relativně vlhký a nestabilní měsíc, teploty však často dosahovaly i letních hodnot.
Červen - První měsíc, který přinesl tropické počasí, ale ne na dlouho. Tropické počasí bylo často střídáno
bouřkami. I přesto červen přinesl enormní počet letních dnů.
Červenec - Vrchol léta. Horké vlny od západu narušovaly od západu studené fronty, které přinášely silné
bouře. Maximální teploty se pohybovaly kolem 35 °C. Extrémní teploty zůstávaly většinou na jih od
nás. V Chorvatsku či v Itálii maxima atakovala často 40 °C.
Srpen - Zejména první polovina měsíce byla ve znamení bouřlivého počasí. Přes Českou republiku přešlo
několik mohutných vichřic. Silný vítr zlikvidoval velké množství lesa ve východních Čechách a na severní
Moravě. Konec měsíce byl tropický.
Září - Studené a vlhké září. Nevyskytnul se žádný letní den, většinu dnů hodně pršelo. Léto skončilo velmi
rychle.
Říjen - Nestabilní měsíc přinesl jen pár pěkných a teplých dnů. Časté frontální systémy od západu nepřinesly tížené babí léto. Na druhou stranu se neobjevily žádné mrazy, takže vegetace ještě na konci října byla
ve velmi dobré kondici. Tráva byla zelená, jako v květnu.
Listopad - Letošní listopad nepřinesl tolik inverzních situací, jak je na toto období typické. Naopak se často
objevovaly první vpády studeného vzduchu od severu a první dny se sněhovou pokrývkou.
Prosinec - Velmi teplý prosinec, který však přinesl i chladnější epizody. I přes teplé počasí se objevilo hodně
dnů se sněhovou pokrývkou. Velké mrazy však nepřinesl. Vánoce přinesly opět velkou oblevu s teplotami
přes 10 °C.
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