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1. ledna - Bulharsko převzalo Předsednictví EU - Evroskými hlavními městy kultury v
roce 2018 jsou nizozemský Leeuwarden a maltská Valletta
6. února – Z amerického mysu Canaveral odstartovala v současnosti nejsilnější raketa
Falcon Heavy společnosti SpaceX a vynesla na oběžnou dráhu kolem Slunce elektrický kabriolet Elona Muska.
9.–25. února – XXIII. zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu
21. února – Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové
24. února – Ester Ledecká se stala dvojnásobnou olympijskou vítězkou.
28. února – Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové: Slovenský ministr kultury Marek Maďarič rezignoval na svou funkci
4. března – Otrava Sergeje a Julije Skripalových
15. března – Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové: pád třetí vlády Roberta Fica
18. března Vladimir Putin byl v prvním kole voleb zvolen ruským prezidentem na dalších
6 let.
V USA byl poprvé usmrcen člověk autonomním vozidlem.
20. března – Uhynul poslední samec nosorožce tuponosého Sudán
22. března – Na Slovensku byla jmenována vláda Petera Pellegriniho.
23. března – Sympatizant Islámského státu zabil čtyři lidi a 15 dalších zranil ve městech Carcassonne a Trèbes v jižní Francii.
25. března – Nejméně 64 mrtvých si vyžádal požár nákupního centra v sibiřském městě Kemerovo.
26. března – Otrava Sergeje a Julije Skripalových: Spojené státy, Kanada, Ukrajina,
Albánie a 14 zemí Evropské unie, včetně Česka, vyhostilo ruské diplomaty v reakci na
použití nervového plynu ve Spojeném království.
14. dubna – USA, Spojené království a Francie provedli letecký útok na Sýrii.
15. května – Krymský most byl otevřen pro osobní silniční dopravu.
19. května – Svatba Prince Harryho s Meghan Markle.
25. května – V Evropské unii vstoupilo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů.
12. června – Summit Severní Koreje a USA v Singapuru
19. června – Kanadský parlament schválil zákon umožňující legální užívání marihuany. Kanada se tak stala první zemí skupiny G7, která plně legalizovala rekreační užívání této drogy.
23. června - hluboko v thajské jeskyni Tcham Luang Nang Non se ztratilo 13 chlapců,
když ustupovali do jeskyně před stoupající vodou.
























24. června
o v Saúdské Arábii mohou ženy řídit auta.
o stávající turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan zvítězil v prezidentských
volbách.
1. července – Rakousko převzalo Předsednictví EU
2. července - v přívalovým deštěm zaplavené thajské jeskyni Tcham Luang Nang Non
bylo objeveno všech 13 chlapců pohřešovaných deset dní.
9. července – Etiopie a Eritrea uzavřely mírovou dohodu ukončující dvacetiletý pohraniční konflikt.
16. července – ve finských Helsinkách se na první vzájemné schůzce setkali prezidenti
Spojených států a Ruska Donald Trump a Vladimir Putin.
27. července – nejdelší pozorovatelné zatmění Měsíce v 21. století – trvání 1 hodinu,
43 minut, 34 sekund
5. srpna – při sérii otřesů na ostrově Lombok bylo zabito nejméně 300 lidí a další
stovky zraněny.
12. srpna
o raketa Delta IV Heavy vynesla z floridského mysu Canaveral sluneční sondu
Parker Solar Probe, která by se měla dostat do vzdálenosti pouhých
8,5 poloměrů Slunce a získat další znalosti o sluneční koróně a mechanismu
slunečního větru.
o představitelé Ruska, Kazachstánu, Turkmenistánu, Ázerbájdžánu a Íránu podepsali dohodu o využívání Kaspického moře.
2. září – požár Brazilského Národního muzea v Riu de Janeiru zničil kolem dvaceti
milionů předmětů včetně archeologických nálezů a historických památek. Muzeum
bylo založeno v roce 1818 a je nejstarší vědeckou institucí v zemi.
9. září – první zařízení organizace The Ocean Cleanup („úklid oceánu“), které by mělo
sbírat plastový odpad v Tichém oceánu, vyplulo ze San Francisca. Systém nyní putuje
k takzvané velké pacifické skládce mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy, kde podle
odhadů vědců pluje na 1,8 bilionu kusů plastu.
10. září – stanice newyorského metra Cortlandt Street byla po sedmnácti letech od
útoků z 11. září 2001 znovu otevřena.
6.–18. října – letní olympijské hry mládeže 2018 v argentinském Buenos Aires
14. října – Papež František svatořečil papeže Pavla VI., Óscara Romera a dalších pět
lidí.
20. října – Raketa Ariane 5 vynesla evropsko-japonskou meziplanetární sondu BepiColombo na cestu k Merkuru.
23. října – Čínský prezident Si Ťin-pching otevřel 55 kilometrů dlouhý most Most
Hongkong–Ču-chaj–Macao spojující ostrovy Hongkong a Macao v deltě Perlové řeky
s městem Ču-chaj v pevninské Číně.
11. listopadu – na Slovensku se konaly komunální volby.
16. listopadu – Generální konference pro míry a váhy na svém 26. zasedání ve
Versailles schválila změnu definic základních jednotek soustavy SI, která vstoupí v
platnost 20. května 2019.
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25. listopadu – Rusko zastavilo tři lodě Ukrajinského námořnictva poté, co nákladní
lodí zatarasilo prostor pod Krymským mostem. Ukrajinské lodě byly po ostré střelbě
zabaveny a nejméně tři ukrajinští námořníci byli zraněni.
26. listopadu
o Ukrajinská krize: Ukrajinský parlament v reakci na incident v Kerčském průlivu schválil vyhlášení třicetidenního válečného stavu od 28. listopadu 2018.
o americká sonda InSight určená k průzkumu geologie Marsu úspěšně přistála na
povrchu planety.
7. prosince – Čína vyslala z kosmodromu Si-čchang lunární sondu Čchang-e 4, která
má za cíl zkoumat odvrácenou stranu Měsíce.
11. prosince – nejméně tři lidé byli zabiti při teroristickém útoku poblíž katedrály
Notre-Dame ve Štrasburku

Nejdůležitější celostátní události


















12.–13. ledna – V prvním kole prezidentských voleb uspěli Miloš Zeman (38,56 %) a
Jiří Drahoš (26,6 %). Volby se účastnilo 61,92 % voličů.
26.–27. ledna – druhé kolo volby prezidenta České republiky 2018 vyhrál Miloš Zeman (51,36 %)
5. března – tisíce lidí demonstrovaly proti zvolení komunistického poslance Zdeňka
Ondráčka do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Protesty směřovaly také proti stávajícímu premiérovi v demisi Andreji Babišovi.
8. března – prezident republiky Miloš Zeman byl inaugurován do funkce prezidenta na
druhé funkční období.
15. března – na tři stovky vysokých a středních škol a dalších institucí se zapojily
do studentské stávky Vyjdi ven na obranu ústavních hodnot.
22. března – šest mrtvých a dva zraněné si vyžádal výbuch v areálu chemičky Synthos
patřící společnosti Unipetrol v Kralupech nad Vltavou.[1]
29. března – Česká televize zahájila digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2.
23. dubna – ostatky kardinála Josefa Berana byly uloženy v sarkofágu v kapli
sv. Anežky v katedrále sv. Víta.
27. června – Miloš Zeman jmenoval druhou vládu Andreje Babiše.
1. července – úřady začnou povinně a zdarma vydávat elektronické občanské průkazy
splňující podmínky nařízení eIDAS.
1.–7. července – v Praze se konal 16. všesokolský slet připomínající 100. výročí vzniku Československa.
31. srpna – Třinec byl povýšen na statutární město.
8.–9. září – kontinentální pohár v atletice v Ostravě
5. a 6. října – 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky 2018, Volby do zastupitelstev obcí v Česku 2018.
12. a 13. října – 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky 2018
27. října – u příležitosti 100. výročí vzniku Československa byla po rekonstrukci otevřena historická budova Národního muzea.
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28. října – oslavy 100 let od vzniku Československa
28. listopadu – na seznam děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO byl zapsán modrotisk, o jehož zápis žádala Česká republika se čtyřmi dalšími státy.
20. prosince – výbuch metanu v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku si vyžádal
13 mrtvých a tři vážně zraněné horníky. Báňská záchranná služba důl ČSM uzavřela
a zahájila likvidaci následného požáru.

V tomto roce zemřeli tyto osobnosti
Česko:






















4. ledna – Ivan Otto Schwarz, československý generál (* 11. prosince 1923)
12. ledna
o Josef Klimeš, sochař (* 15. ledna 1928)
o Josef Bieberle, historik (* 19. ledna 1929)
4. února - Jan Vyklický, soudce a spoluzakladatel a prezident Soudcovské unie (* 30.
srpna 1949)
15. února – Milan Křížek, hudební skladatel, hudební pedagog a violista (* 9. března
1926)
18. února – Jan Holub, motocyklový závodník (* 12. srpna 1942)
19. února
o Miroslav Liškutín, československý brigádní generál, československý letec
RAF (* 23. srpna 1919)
o Evžen Zámečník, houslista, hudební pedagog, dirigent a hudební skladatel
(* 5. února 1939)
2. března – Ota Filip, spisovatel a jeden z předních postav české exilové literatury
(* 9. března 1930)
13. března – Václav Verner, motocyklový závodník, reprezentant v ploché dráze
(* 6. května 1949)
17. března – Zdeněk Mahler, spisovatel, scenárista, pedagog (* 7. prosince 1928)
7. dubna - Anděla Haida, válečná veteránka, příslušnice Ženských pomocných leteckých sborů (WAAF) (* 8. října 1913)
8. dubna - Juraj Herz, režisér a scenárista (* 4. září 1934)
13. dubna – Miloš Forman, režisér a scenárista (* 18. února 1932)
29. dubna – René Roubíček, umělecký sklář a sklářský výtvarník (* 23. ledna 1922)
2. května - Pavel Knihař, dlouholetý příslušník Francouzské cizinecké legie
(* 9. ledna 1931)
6. května
o Josef Mladý, herec a bavič (* 2. února 1955)
o Jitka Malíková, katolická aktivistka, studentka medicíny, v 50. letech těžce
vězněná a držitelka Ceny paměti národa 2016 (* 1926)
31. května – Věra Perlingerová, plukovnice letectva (* 1931)
16. června – Gabriela Vránová, herečka, divadelní pedagožka a dabérka (* 27. července 1939)
20. června – František Švihlík, herec (* 23. srpna 1941)
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24. června - Pavel Vranský, letec z dob druhé světové války a bojovník od Tobrúku
(* 29. dubna 1921)
26. června
o Jiří moravský Brabec, textař folkových písní, hudební publicista, autor rozhlasových či televizních pořadů a dramaturg (* 29. června 1955)
30. června - Dagmar Burešová, advokátka, politička a bývalá ministryně spravedlnosti
(* 19. října 1929)
2. července
o Marta Synáčková, baletní sólistka a pedagožka (* 29. prosince 1933)
o Pavel Tříska, fyzik, podílející se na družici Magion (* 5. listopadu 1931)
3. července – Jaroslav Rybka, internista a diabetolog, spoluautor československého
Diabetologického programu (* 21. listopadu 1931)
29. července – Břetislav Holakovský, sochař a medailer (* 18. července 1926)
31. července
o Sylvia Kodetová, operní pěvkyně (* 21. května 1930)
o Stanislav Kostka Vrbka, varhaník, improvizátor, hudební pedagog a skladatel
(* 2. října 1932)
1. srpna – Milan Chalupník, silniční motocyklový závodník (* 18. prosince 1935)
2. srpna
o Ilja Racek, herec (* 24. června 1930)
o Václav Smetana, lékař, pedagog a jeden ze zakladatelů Mezinárodního paralympijského výboru a také paralympijského hnutí (* 15. listopadu 1934)
25. srpna – Věroslav Sláma, příslušník 3. odboje, politický vězeň a poslanec
(* 25. května 1930)
15. září – Bohumil Kulínský, dirigent a sbormistr (* 5. května 1952)
30. října – Emil Paleček, vědec, objevitel elektrochemie nukleových kyselin
(* 3. října 1930)
7. listopadu
o Pavel Mayer, astronom (* 7. listopadu 1932)
o Aleš Sigmund, kytarista, hudební aranžér, textař a hudební skladatel
(* 23. dubna 1944)
24. listopadu – Věra Růžičková, sportovní gymnastka a olympijská vítězka
(* 10. srpna 1928)
25. listopadu – Antonín Jančařík, speleolog (* 13. června 1950)
27. listopadu – Jaroslav Blahoš, endokrinolog a osteolog (* 30. června 1930)
28. listopadu – Lubomír Kostelka, herec (* 31. března 1927)
2. prosince – Vladimír Plešinger, cestovatel, spisovatel, hydrogeolog a vedoucí dlouhodobých expertních misí OSN (* 22. září 1938)
18. prosince
o Jana Štěpánková, herečka (* 6. září 1934)
o Miloslav Verner, motocyklový závodník (* 25. června 1938)
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5. ledna
o Marián Labuda, slovenský herec (* 28. října 1944)
o John Young, americký astronaut (* 24. září 1930)
23. ledna - Nicanor Parra, chilský básník a matematik a nositel Cervantesovy ceny
(* 5. září 1914)
26. ledna – Elizabeth Hawley, americká novinářka a kronikářka himálajských expedic
(* 9. listopadu 1923)
27. ledna – Ingvar Kamprad, švédský podnikatel a zakladatel obchodního řetězce
IKEA (* 30. března 1926)
1. února – Barys Kit, běloruský a americký matematik, fyzik, chemik a odborník na
kosmonautiku (* 6. dubna 1910)
2. února – Joseph Polchinski, americký teoretický fyzik a strunový teoretik
(* 16. května 1954)
13. února
o Princ Henrik, manžel dánské královny Markéty II. (* 11. června 1934)
o Ernest Hecht, britský vydavatel z Československa (* 21. září 1929)
14. února
o Ruud Lubbers, nizozemský politik a premiér (* 7. května 1939)
o Morgan Tsvangirai, zimbabwský politik a premiér (* 10. března 1952)
18. února
o Günter Blobel, německo-americký lékař, biochemik, cytolog a nositel Nobelovy ceny (* 21. května 1936)
o Didier Lockwood, francouzský houslista (* 11. února 1956)
21. února – Ján Kuciak, slovenský investigativní reportér, novinář, analytik a vysokoškolský pedagog (* 17. května 1990)
6. března – John Sulston, anglický biolog a nositel Nobelovy ceny (* 27. března 1942)
7. března – Reynaldo Bignone, argentinský diktátor (* 21. ledna 1928)
9. března – Oskar Gröning, německý dozorce z Osvětimi (* 10. června 1921)
12. března - Oleg Tabakov, ruský herec, režisér, divadelní manažer a pedagog
(* 17. srpna 1935)
18. března – Michal Horský, slovenský politolog, československý politik a profesor
(* 1. července 1943)
24. března - Arnaud Beltrame, francouzský četník a hrdina (* 18. dubna 1973)
9. dubna - Peter Grünberg, německý fyzik, nositel Nobelovy ceny (* 18. května 1939)
17. dubna – Barbara Bushová, bývalá první dáma USA a manželka George H. W.
Bushe (* 8. června 1925)
21. dubna - Nabi Tadžimová, nejstarší žijící člověk (* 4. srpna 1900)
17. května – Richard Pipes, americký historik a poradce prezidenta USA Ronalda Reagana (* 11. července 1923)
7. června – David Douglas Duncan, americký fotožurnalista a válečný fotograf
(* 23. ledna 1916)
19. června - Alžběta Dánská, dánská princezna (* 8. května 1935)
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29. června - Arvid Carlsson, švédský farmaceut, lékař a nositel Nobelovy ceny
(* 25. ledna 1923)
18. července – Burton Richter, americký fyzik, nositel Nobelovy ceny (* 22. března
1931)
20. července – Marie Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, princezna LöwensteinWertheim-Rosenberg a rakouská arcivévodkyně (* 16. listopadu 1935)
5. září – Imrich Andrejčák, generál, ministr obrany ČSFR a od března 1993 do března
1994 ministr obrany Slovenska (* 12. července 1941)
18. září – Robert Venturi, americký architekt a držitel Pritzkerovy ceny za architekturu
(* 25. června 1925)
23. září – Charles Kuen Kao, čínský fyzik, a je považován za průkopníka využití optických vláken v telekomunikacích (* 4. listopadu 1933)
1. října – Charles Aznavour, francouzský šansoniér (* 22. května 1924)
3. října – Leon Max Lederman, americký fyzik, nositel Nobelové ceny (* 15. července
1922)
9. října – Thomas A. Steitz, americký biochemik, Nobelova cena (* 23. srpna 1940)
15. října - Paul Allen, americký podnikatel, spoluzakladatel Microsoftu
(* 21. ledna 1953)
19. října – Osamu Šimomura, japonský chemik a nositel Nobelovy ceny
(* 27. srpna 1928)
12. listopadu – Stan Lee, zakladatel Marvel comics (* 28. prosince 1922)
20. listopadu - Aaron Klug, britský fyzik a chemik litevského původu, držitel Nobelovy ceny (* 11. srpna 1926)
30. listopadu - George H. W. Bush, 41. americký prezident (* 12. června 1924)
9. prosince - Riccardo Giacconi, americký fyzik, nositel Nobelovy ceny
(* 6. října 1931)
18. prosince – David C. H. Austin, britský pěstitel růží, spisovatel a nositel Řádu britského impéria (* 6. února 1926)
26. prosince – Roy Glauber, americký fyzik, nositel Nobelovy ceny (* 1. září 1925)
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Naše obec
Hospodaření obce
Příjmy
Schválený rozpočet 4 740 617 Kč
Upravený rozpočet 7 827 710 Kč
Skutečnost
7 739 467 Kč
Stav plnění
98,9%
Rozdíl
-5 404 383 Kč
-5 404 383 Kč
-3 603 700 Kč
Výdaje
Schválený rozpočet 10 145 000 Kč
Upravený rozpočet 13 232 093 Kč
Skutečnost
11 343 167 Kč
Stav plnění
85,7%
Nejvyšší příjmy dle skutečnosti
Kód
Název
1211 Daň z přidané hodnoty
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
1511 Daň z nemovitých věcí
1121 Daň z příjmů právnických osob

Skutečnost
1 810 674 Kč
1 461 860 Kč
1 086 221 Kč
854 158 Kč
718 023 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti
Kód
Název
Skutečnost
2212 Silnice
5 355 143 Kč
6399 Ostatní finanční operace
1 461 860 Kč
6112 Zastupitelstva obcí
547 515 Kč
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 367 935 Kč
3631 Veřejné osvětlení
335 039 Kč
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Firmy v obci
Pivovar Svijany 2018
2018: Dvacet let samostatnosti
Pivovar ve Svijanech byl založen v roce 1564 a je tak jedním z nejstarších českých
pivovarů vůbec. Letos si připomíná menší, ale zato kulaté výročí  dvacet let své samostatné existence. Na začátku dubna totiž uplynulo dvacet let od okamžiku, kdy tehdejší
ředitel a sládek pivovaru František Horák vezl do Prahy dohodnutou částku, aby jeho zahraničním majitelům zabránil Svijany definitivně zavřít. Díky jeho spontánní akci, solidaritě a patriotismu místních lidí se s pomocí českého investora původně malý regionální
pivovar stal známý po celé republice a dnes již i za jejími hranicemi.
Rekordní výstav
Novodobá historie pivovaru se datuje od poslední změny vlastnického uspořádání v
roce 1998, kdy se novým vlastníkem upadajícího pivovaru s výstavem 37 tisíc hektolitrů
stala ryze česká společnost Pivovar Svijany, s. r. o., (po roce 2005 Pivovar Svijany, a. s.).
Pivovar Svijany je součástí skupiny LIF, za níž stojí otec a syn Kučerovi. Od té doby pivovar zněkolikanásobil výstav až na rekordních 624 890 hl v roce 2016 a stal se jednou z nejoblíbenějších značek tradičního českého piva. Prošel obrovskou proměnou, zvýšil výstav
více než patnáctkrát až na loňských 638 tisíc hektolitrů a vypracoval se do pozice jednoho
z největších pivovarů v českých rukou a největšího českého výrobce zachovávajícího tradiční způsob kvašení piva. Dvacáté narozeniny oslavil pivovar velkorysou oslavou za přítomnosti osmi set lidí z řad zaměstnanců pivovaru a hostů v květnu na Zámku Svijany.
Svijanské pivo připravuje přes 150 zaměstnanců v čele s ředitelem pivovaru Romanem Havlíkem a sládkem Petrem Menšíkem. K jeho úspěchu přispívá to, že si pivovar nadále zakládá na tradičním výrobním postupu - tzv. dvourmutovém způsobu vaření, kvašení v otevřených kádích a dlouhodobém zrání piva v ležáckých sklepích. Pro výrobu bohatého sortimentu čtrnácti piv používá většinou humnový slad z malých českých a moravských nezávislých sladoven, vodu z vlastních studní a žatecký poloraný červeňák
z vlastních chmelnic. S výjimkou nealkoholického piva jsou všechna svijanská piva nepasterovaná.
Největší investice v historii
Do svého rozvoje Pivovar Svijany v uplynulých letech investoval více než 800 milionů Kč. Největší investicí do výroby představovala nová linka pro stáčení piva do plechovek za zhruba 100 milionů Kč, která byla po několikaměsíčním zkušebním provozu
uvedena do plného provozu na konci března 2018. Jako první český pivovar na ní ve Svijanech stáčejí i do plechovek pivo živé, tedy bez pasterizace.
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Čtrnáct různých piv
Výrobní sortiment pivovaru letos jako čtrnácté svijanské pivo rozšířila nefiltrovaná
varianta nejoblíbenějšího svijanského piva Svijanský Máz 11 %. Vedle něj tvoří základ
nabídky Svijanská Desítka 10 %, Svijanský Rytíř 12 %, prémiový ležák "450", řezaný nefiltrovaný Svijanský Fanda, novinka roku 2016  kroužkovaný ležák Zámecký Máz  a nealkoholický Svijanský Vozka. Významným segmentem jsou speciály, jako světlý Svijanský
Kníže a tmavá Svijanská Kněžna 13 %, silný Svijanský Baron 15 % a nefiltrovaný Kvasničák 13 %, kterých je pivovar vůbec největším producentem pro český trh. Sortiment dále
rozšiřuje pšeničné pivo Weizen 12 % a loňská novinka  speciální světlé pivo DUX 12 %,
které pivovar vaří jen jednou do roka u příležitosti zářijových Dnů českého piva.
Desetina výroby na export
Zatímco dříve pivovar skoro veškerou svou produkci prodával na českém trhu, letos plánuje zvýšení exportu až na 10 procent svého výstavu. Dosud je jeho hlavním exportním trhem Slovensko, kam směřuje téměř 90 % celkového vývozního objemu.
S novým nepasterovaným plechovkovým pivem však pivovar míří na nejvyspělejší evropské a světové trhy. Letos v červnu již například vypravil první kontejner zákazníkovi na
východní pobřeží USA.
Poslední novinky
2018 – sudový nefiltrovaný Svijanský Máz
2018 – česká premiéra: pět nepasterovaných piv v plechovce
Unikátní pivo – pro oslavu výročí 20 let samostatnosti pivovar uvařil jedinou dávku unikátního piva Svijanská 20 s 20 procenty extraktu původní mladiny

PIVOVAR SVIJANY V ROCE 1998 a 2018
Rok

1998

2018

Výstav

42 000 hl

650 000 hl (předpoklad)

Počet zaměstnanců

50

155

Plocha pivovaru

20 ha

64 ha (včetně Zámku Svijany)

Počet vyráběných piv

4

14

Kapacita spilky

3330 hl

19 700 hl

Kapacita ležení

8620 hl

68 270 hl

Spotřeba chmele

4,5 t

180 t
11

Spotřeba sladu

620 t

11 000 t

Kapacita stáčecích linek lahve

10 000 lah/hod

25 000 lah/hod

Kapacita stáčecích linek sudy

15 KEG/hod

240 KEG/hod

Kapacita stáčecích linek plechovky

-

15 000 plech/hod

Typy obalů

3

9

Počet prodaných vstupenek na
Svijanské slavnosti piva

600

9 000 (odhad)

Hlavní milníky 20 let samostatné existence Pivovaru Svijany
1998
1999
2000
2001
2006
2008
2009
2010
2013
2014

2015
2016
2017

2018

Založena společnost Pivovar Svijany, ředitel František Horák
Přistavěna lahvovna
Vyřazení pasterizace
Překročení hranice 100 000 hl
Pivovar kupuje podíl ve chmelařském družstvu u Polepských blat
Překročení hranice 300 000 hl
Jubilejní 20. Slavnosti svijanského piva – letní tradice, která stále pokračuje
Překročení hranice 400 000 hl;
nejsilnější značka Liberecka a Jablonecka
Koupě Zámku Svijany;
překročení hranice 600 000 hl
Založena dceřiná společnost Svijany Slovensko;
pivovar otevírá vlastní značkové restaurace;
oslava 450 let od první zmínky o pivovaru – při této příležitosti uvařil pivovar i prémiový světlý ležák „450“
Pivovar uvádí na trh dvoulitrové železné Plechovky nejen pro chlapy, které jsou pro
Svijany typické
Po dlouhé a nákladné rekonstrukci se pro veřejnost otevírá Zámek Svijany v těsné
blízkosti pivovaru
Stavba stáčírny plechovek;
nový výroční speciál DUX, který je v nabídce jen jednou za rok při příležitosti Dnů
českého piva
Slavnostní zprovoznění největší investice v celé historii pivovaru – nové stáčírny piva
do plechovek v hodnotě asi 100 milionů Kč

Mlýn Perner 2018
V roce 2018 jsme vyrobili 116 000 tun mouk pšeničných a 3194 tun ostatních mouk – převážně žitných, ječných, pohankových a rýžových.
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Naši občané:
Sňatek uzavřeli:

Jan Lauryn + Karolína Tumová Svijany č. 36
Renata Městecká + Petr Toman Svijany č. 71

V tomto roce se narodili

Úmrtí:

Václav Šantin
Kryštof Koutný
Stella Dvořáčková
Karin Laurynová
Tomáš Felkner

Roman Adam
Bohuslava Vaňoučková

Do první třídy nastupuje:

12. 1. 2018
9. 3. 2018
11. 8. 2018
29. 11. 2018
2. 11. 2018

Svijany č, 77
Svijany č. 64
Svijany č. 31
Svijany č. 36
Svijany č. 14

30. 1. 2018 Svijany č. 68
16. 11. 2018 Svijany č. 46

Dominik Hušek
Svijany č. 94
Kryštof Kolomazník Svijany č. 89

Přistěhovali se:

Jan Holanec
Miloslav Makovička
Libuše Bláhová
Dominik Kratochvíl
Jan Lauryn
Filip Botka
Hana Botková
Matěj Botka
Martin Vančura
Josef Vysoký
Olga BEN NUN
Iris BEN NUN
Viktor Fuksa

Svijany č. 8
Svijany č. 103
Svijany č. 42
Svijany č. 47
Svijany č. 36
Svijany č. 110
Svijany č. 110
Svijany č. 110
Svijany 89
Svijany č. 108
Svijany č. 106
Svijany č. 106
Svijany č. 106

Odstěhování:

Jakub Stehlík
Lukáš Kozelka
Tereza Kozelková
Daniel Perner
Petra Felknerová
Václav Bartoš

Svijany č. 69
Svijany č. 45
Svijany č. 45
Svijany č. 73
Svijany č. 14
Svijany č. 89

.
Hlášeno trvale osob celkem: 311
Mužů: 120
Žen: 124
z toho dětí do 15:
55
celkem – chlapců 30 a dívek 25
z toho nad 75:
18
celkem – 8 mužů a 10 žen
průměrný věk:
40,44
13

Život v obci
Leden – Byl zvolen prezident České republiky pan Miloš Zeman. Volba byla dvoukolová. U
nás v prvním kole vyhrál pan Jiří Drahoš s účastí 71,42% a v druhém kole s účastí 69,35%
opět pan Jiří Drahoš o 14 hlasů. Počasí bylo velmi proměnlivé. Dle výsledku měření hluku
z dálnice D10 nebyly zákonem stanovené normy překročeny. Rozhodlo se nechat vyhotovit
další měření. Podaly se žádosti o dotace na zvelebení obce. Uskutečnila se cestovatelská beseda s paní Sašou Ryvolovou. Konala se výroční valná
hromada SDH Svijany. Děti z kroužku Šikulové byly za
odměnu na výletu ve studiu Tetaart v Liberci, kde si
vyrobily
spoustu
krásných a zajímavých
věcí
z keramiky. Zemřel
pan Roman Adam.
Narodil se Václav
Šantin.

Únor – Proběhla u nás akce „Daruj knihu – dítěti, babičce… knihovně“. Knihovna dostala
spoustu nových krásných titulů. Koná se výroční valná hromada SK Svijany. Uspořádali jsme
první Maškarní karneval pro malé děti. Měl veliký úspěch. Byly dokončeny terénní úpravy za
Zámkem. Proběhlo výběrové řízení na opravu komunikace tamtéž, vyhrála firma Melichar
Liberec s.r.o. Byla dokončena pasportizace komunikací, dopravního značení a veřejného
osvětlení. V budově bývalé školy proběhla oprava topení. Je upraven prostor za budovou školy a také prostor hřiště. Byla vyhodnocena podzimní sběrová kampaň v rámci Recyklohraní.
Opět jsme byli velmi úspěšní – ve sběru baterií 1. místo v Libereckém kraji – 7,57 kg baterií
na dítě. Ve sběru drobného elektra – 1. místo v LBC kraji i v republice – 112,29 kg na dítě.
Koncem měsíce přišel velký mráz.
Březen – Konala se již tradiční – Netradiční oslava MDŽ v knihovně. Na Kabeláčově zahradě
jsme uspořádali první Vítání jara. Kromě opékání
buřtů, vystoupení dětí a zábavného programu jsme
také společně vysadili Strom republiky – lípu srdčitou. Po skončení této akce odešly děti
v lampionovém průvodu do knihovny na Noc
s Andersenem, která měla téma Pejsek a kočička. U
vstupu do zámku nechal Pivovar zbudovat podstavec
pro sochu sv. Antonína Paduánského. Proběhlo posezení pro seniory s hudbou v zasedací místnosti. Na
hřišti za školou byly nainstalovány herní prvky pro
děti, které sponzoroval Mlýn Perner. Dochází k prořezu stromů a keřů po celé obci včetně
úprav hřbitova. Konal se hasičský bál. Narodil se Kryštof Koutný.
Duben – Místní knihovna uspořádala besedu s panem Petrem Horálkem – Klenoty USA, krajinné i hvězdné. Proběhla u nás celorepubliková akce Ukliďme si Česko, které se zúčastnilo
více než 40 našich občanů, ještě jednou všem, kterým na Svijanech záleží, děkujeme!
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Konala se oslava Čarodějnic s velkým soutěžním kláním pro všechny děti. Za zámkem začala
oprava komunikace, na tuto akci nám přispěl Pivovar
Svijany. U rodinných domů za zámkem probíhá výstavba veřejného osvětlení.
V obci bylo doplněno,
změněno a vyměněno
dopravní značení. Proběhla instalace sochy
sv. Antonína Paduánského u zámku.

Květen – Proběhl pietní akt u pamětní desky na budově školy. Proběhlo
divadelní představení Lesní panna, které nám sehrál divadelní spolek Přepeře. Konal se tradiční jarní výlet SK pro všechny zájemce – tentokrát se na
víkend jelo do Jánských lázní. Konal se již třetí ročník Noci s literaturou,
četl nám herec Karel Zima. Proběhlo veřejné projednání návrhu Změny č. 1
Územního plánu Svijany. Byl již 20 ročník „Svijanské 13“ a okrsková soutěž k 140. výročí založení sboru s večerní zábavou. Narodil se Matěj Botka.

Červen – Na hřišti proběhl Dětský den. Pasovali jsme
prvňáčky, viděli výcvik psů. Konal se výlet pro seniory a
děti. Letos jsme jeli do Mělníka, prošli si památky, projeli
se parníkem. Děti měly své nocování pod širákem. Konal
se Svijanský Soptík. Naši obec navštívila hodnotitelská
komise soutěže Vesnice roku. Novým velitelem JPO je
jmenován pan Jiří Hrabar. Konaly se Zámecké slavnosti.
Je položen asfalt na příjezdovou komunikaci k velkému
hřišti. Za budovou bývalé školy je vybudováno na místě
starých kůlen parkoviště, prostor pro popelnice a posezení.
Červenec – Naše obec získala v soutěži Vesnice roku diplom za vzorné vedení obecní kroniky, ke kterému náležela odměna ve výši 20 000,- Kč. Byl dokončen projekt na místní komunikaci okolo Nesrstů k zastávce na nájezdu na dálnici. Získali jsme na část realizace dotaci. U
bytovek došlo k demontáži starých a nevyhovujících herních prvků.
Srpen – Konalo se opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Svijany. Proběhl již osmý ročník Pivobraní s rekordní účastí hostů. Obec získala dotaci na opravu
vojenského hřbitova. Na velkém hřišti byl instalován plechový domek na uskladnění materiálu ke sportovním a kulturním akcím. Došlo k požáru jednoho z bytů v bytových domech. Naštěstí bez vážnějších následků. Mladí hasiči se na klání v Žehrově umístili na prvním místě.
Celkově v dětském superpoháru skončili na pátém místě. Narodila se Stella Dvořáčková.
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Září – na velkém hřišti se koná Sportovní odpoledne pro
všechny věkové kategorie. Účastnili jsme se podzimní
akce Ukliďme Česko. Proběhlo další měření hluku
z dálnice D10, u Horáků č.p. 53 byly překročeny limity
akustického tlaku. Budou se muset udělat opatření minimálně na straně směrem na Prahu. Jsou objednány herní
prvky na hřiště u bytovek. Jsou provedeny potřebné úpravy a opravy na veřejných prostranstvích. Mlýn Perner
staví nový areálový vjezd do závodu. Sbor hasičů pořádal pro své členy výlet na zámek Kuks
a pevnost Josefov. Zásahová jednotka měla v tomto měsíci 3 výjezdy.
Říjen – SK pořádal podzimní výlet na hrad Pecku. Konala se cestovatelská projekce manželů
Márových. Proběhly volby do obecního zastupitelstva. Výsledky
voleb: Jednotné Svijany 70,41% hlasů – 1161 hlasů – 7 mandátů.
PRO Svijany 16,56% hlasů – 273 hlasů – 1 mandát. Zelená alternativa – 13,04% hlasů - 215 hlasů – 1 mandát. Zvolení zastupitelé
za Jednotné Svijany – Ing. Petr Felkner 152 hlasů, Šárka Kalferstová 142 hlasů, Věra Sichrovská, DiS. 128 hlasů, Miroslav Koštejn 122 hlasů, Petr Hejduk 120 hlasů, Jiří Hrabar 122 hlasů, Jiří
Linka 138 hlasů. PRO Svijany – Miroslav Lelek 42 hlasů.
Zelená alternativa – Martin Jedlička 33 hlasů. SK Svijany ve
spolupráci s obcí pořádal první ročník svijanské Drakiády pro
všechny velké i malé. Byly zabudovány nové herní prvky u
bytovek za velké pomoci obyvatel bytových domů. Byl zakoupen nový obecní traktor VEGA 47HP. Začalo se
s úpravou velkého hřiště. 30. října proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce.
Listopad – Knihovna pořádala již letošní třetí cestovatelskou besedu, tentokrát na téma Island, přednášela paní Saša Ryvolová. Proběhla slavnostní schůze
SDH k 140. výročí založení sboru. Uskutečnilo se Vítání občánků
v zámecké kapli. Obec pořádala tradiční setkání seniorů a nových občanů Svijan. Výběrové řízení na finální úpravu povrchu komunikací a chodníku za zámkem vyhrála společnost Melichar Liberec s.r.o. Je rozhodnuto, že
v příštím roce začne rekonstrukce silnice II/610 od obloukového mostu u
nás až po Pyrám. Byly nainstalovány nové značky a vyhřívaná zrcadla
pro větší bezpečnost v obci. Narodil se Tomášek Felkner. Zemřela paní
Bohuslava Vaňoučková.
Prosinec – Obec pořádala tradiční rozsvícení vánočního stromku. SK Svijany pořádal pro všechny zájemce adventní výlet do
Úštěku a na pevnost Königstein. SK zorganizoval vánoční výlet
pro turisty s večerním posezením v zasedací místnosti. Pro občany jsme vydali již druhý kalendář Svijan. Od 20.12.2018 je v
platnosti konečně i Změna č.1. Územního plánu obce Svijany.
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Veřejná výstavba








Terénní úpravy komunikací u RD za zámkem
Veřejné osvětlení pro RD za zámkem
Oprava komunikace za zámkem (vedle býv. Třešňáka)
Pasporty komunikací, dopravních značek a veřejného osvětlení
Vybudování parkoviště a místa pro posezení u obecních bytů
Instalace dětského hřiště za obecním úřadem a u bytovek
Socha sv. Antonína Paduánského – rekonstrukce a nové umístění u brány Zámku Svijany

Knihovna
STATISTIKA KNIHOVNY ROK 2018
Počet návštěvníků: 686
Uživatelé knihovny
Registrovaní čtenáři celkem : 91
Z toho jen čtenáři do 15-ti let : 27
Počet výpůjček CELKEM : 839
- z toho prolongací :
156
Počet výpůjček knih :
789
Počet výpůjček periodik :
50
Výpůjčky knih podle tématiky
Beletrie půjčená dospělým : 662
Naučná literatura dospělým : 50
Beletrie půjčená dětem :
49
Naučná literatura dětem :
28
Nejžádanější tituly roku 2018
1. Harrod-Eagles, Anna : historická 1.
2. Hanibal, Jiří, Vášně a boje Polyxeny z Lobkovic
3. Hébert, Bernard Peršané. 1, Dáreios, král 1.
4. B Hébert, Bernard Peršané. 2, Ester - nová 2.
5. Jansa Pavel Dívka, která lhala
6. McKinnon, Hannah Léto u jezera
7. Třeštíková, Radka, To prší moře
Z dětské literatury stále vedou:

Deníky malého poseroutky
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Nejlepší čtenáři naší knihovny za rok 2018
Dospělí
1. Jindřich Hercík
2. Dana Eyblová
3. Milena Chleborádová
Děti
1. Leontýnka Hejduková
2. Lucie Uhlířová
3. Viktorka Lelková
Více zde: http://svijany.knihovna.cz/novinky/

99 knih a časopisů
61 knih
49 knih
15 knih
10 knih
8 knih

Knihovna byla vybavena novým nábytkem a dětské oddělení
má velké množství společenských her pro malé i velké.
Knihovna je společenským centrem obce, pořádá besedy,
přednášky a společenské akce.

Spolky v obci
SK z.s.
SK z.s. Svijany má v roce 2018 74 členů.
Zajišťuje v obci velkou část společenských a sportovních akcí jako jsou:
Pálení čarodějnic, kdy je účast dětí, rodičů a občanů Svijan a okolí hojná.
Jarní výlet turistů letos byl na Chatu Prkenný Důl u Žacléře. Vyšlo počasí, nálada byla výborná, rozhledna, bunkr…kopce.
Dětský den se konal na trávníkovém hřišti za vojenským hřbitovem – sportovní disciplíny pro
děti, kterých přišlo 41, byly připraveny, občerstvení také. Po vyhlášení tomboly se uskutečnilo pasování prvňáčků.
Na začátku prázdnin připravujeme tradiční nocování pod širákem pro děti, které perfektně
připravila paní Kratochvílová.
Tradičně také obsluhujeme stánek na Slavnostech svijanského piva ve Svijanském Újezdě.
Sportovní odpoledne proběhlo na velkém hřišti a tématem byly vodní sporty.
Svijanské pivobraní na trávníkovém hřišti - na jeho přípravě a průběhu jsme se podíleli se
spolkem dobrovolných hasičů a obcí.
Jubilejní 25 výlet se na podzim uskutečnil na chatu Jasná, Vítkovice – Janova Hora. Počasí
tentokrát úplně nepřálo, ale túry byly přesto krásné. Druhý den jsme navštívili muzeum v Jilemnici. Účast byla hojná, celkem 31 lidí.
Mikulášské pracovní odpoledne bylo pro děti opět připraveno. Vyráběly se ozdoby na stromeček, dárky k Vánocům. Přišel i Mikuláš a s ním i anděl a 2 čerti.
Advetní výlet byl do Úštěku a pevnosti Königstein. Jeli jsme autobusem a odezva byla úžasná. Autobus plný.
Vánoční výlet byl vlakem do Karlovic a pak pěšky do Rovenska pod Troskami, kde jsme navštívili obrácené zvony. Zúčastnilo se 32 turistů. Večerní posezení už je tradice.
Každé pondělí se koná cvičení pilates a v úterý zumba.
Ve Svijanech 15. května 2019
Šárka Kalferstová
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Myslivci
Myslivecký spolek
Jizera Svijany v roce 2018
MS Jizera Svijany hospodaří v honitbě Svijany, která má 1707 ha honební plochy s uznanou
bažantnicí o výměře 87 ha.
Honitba se rozkládá na katastrálním území obcí Svijany, Svijanský Újezd, Soběslavice, Kobyly a částí katastrálního území Vlastibořice, Hradčany, Pěnčín
a Příšovice.
Spolek má k 31. 12. 2018 19 členů, na VČS byli přijati dva noví členové.
Ze samotných Svijan je 5 členů (Miroslav Lauryn ml., Miroslav Lauryn st.,
Jaroslav Bičík, Miroslav Hartl a Josef Žďárský.)
Předsedou MS je Josef Jisl st. z Kobyl, jednatelem Radek Šámal z Havlovic, pokladníkem
Pavel Prokorát ze Svijanského Újezdu a mysliveckým hospodářem Josef Žďárský ze Svijan.
Naší hlavní činností je ochrana přírody, chov zvěře a péče o ni, rozvoj myslivecké kynologie a
nakonec i lov v rámci redukce stavů a zvyšování její kvality.
V roce 2018 jsme uspořádali následující akce:
V květnu zkoušky vloh loveckých psů.
V červnu zkoušky z norování a myslivecký den spojený s informacemi pro nemysliveckou
veřejnost a členy honebního společenstva.
V srpnu společnou čekanou – společenská akce, na níž se setkávají myslivci z okolí
a příznivci myslivosti.
V podzimním období jsme uspořádali 4 lovecké akce. Celkem bylo v roce 2018 uloveno 35 ks
černé zvěře, 2 ks zvěře jelení, 48 ks srnčí zvěře a 267 ks bažantů. Dále bylo uloveno 18 ks
lišek, 2 psíci mývalovití.
Věnujeme se i zvěři, která vlivem zemědělského hospodaření a necitlivého přístupu ke krajině
postupně z naší přírody mizí. Vypustili jsme 200 kusů koroptví při nákladech 50 000,00 Kč.,
32 zajíců / 80 000,00 Kč./ a 1450 ks bažantů.
Při práci v honitbě, údržbě a výstavbě mysliveckých zařízení a získávání krmiva bylo našimi
členy odpracováno 518 hodin. To vše zdarma v jejich volném čase.
Naši členové se zúčastňují i střeleckých závodů na asfaltové terče v Příhrazích a na Žehrově s
průměrnými výsledky.
V MS je 10 lovecky upotřebitelných psů, kteří jsou používáni pro výkon práva myslivosti,
(vyhánění zvěře z porostů v době senosečí, na dohledávku a dosled poraněné zvěře i lov zvěře
černé.)
Ve Svijanech dne 13. května 2019
Josef Žďárský MH

SDH Svijany
V tomto roce hasiči oslavili velmi významné výročí 140 let založení sboru. K tomuto výročí
nám byla přidělena i organizace okrskové soutěže a náš sbor svolal Slavnostní schůzi v závěru
roku, kde bylo předáno vyznamenání a oceněna práce našich hasičů.
Členská základna je 54 členů.
Přehled akcí:
19. ledna školení řidičů hasičského vozidla Renault
9. února byla Valná hromada okrsku Pěnčín, kde bylo poděkováno za činnost jednotlivým
sborům okrsku, vyhodnocena práce s dětmi ve sborech Příšovice, Svijany, Pěnčín, Lažany,
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Soběslavice, Kobyly a Svijanský Újezd. Proběhla volba nového starosty okrsku a byl zvolen
Petr Lelek, starosta SDH Svijany.
23. března byl 2. ročník akce Hasičský bál
28. dubna byla vydána publikace „ Sbor dobrovolných hasičů Svijany 1878-2018“ ke 140.
výročí založení sboru a předána do všech domů ve Svijanech, kterou napsal Petr Lelek
/starosta sboru/ a použil historické materiály a foto dokumentující činnost hasičů v Podolí Svijany .
4. května jsme se zúčastnili se starou stříkačkou z roku 1893 na Slavnosti sv. Floriána v
Turnově. Doprovod zajišťoval Petr Lelek, Miroslav Lelek, Jiří Hrabar, Josef Valtr a Petr
Bělík.
12. května, uspořádání 20. ročníku „ Svijanské 13“ sportovní hasičská soutěž v požárním
útoku je součástí seriálu Podkozákovská liga. Účast 34 družstev, z toho 26 mužských a 8
ženských. Vítězové muži Smidary v čase 14,57 sec. ženy Košťálov 17,03 sec.
26. května, okrsková soutěž ke 140 letům výročí našeho sboru. Za okresní sdružení byl
přítomen pan plukovník Karel Boháč, náměstek starosty. Účast všech sborů celého okrsku
„Pěnčín“ a soutěžilo se v požárním útoku a štafetě. Bylo 18 družstev a z toho 11 družstev
mužů, 5 žen a 2 družstva staré gardy. V mužích bylo naše družstvo 3. a v ženách 4. Stará
garda zvítězila. Za muže Josef Bukvic, Miroslav Lelek, Petr Stanislav, Jiří Hrabar, Dominik
Kratochvíl, Petr Bělík, Josef Valtr a Martin Uhlíř. Za ženy Eliška Bělíková, Petra Adamová,
Jana Bukvicová, Olina Kašťáková, Terezka Bukvicová a Martina Formánková. Za starou
gardu Josef Žďárský, Jiří Linka, Stanislav Sichrovský, Jiří Pecina, Miloslav Vaňouček,
Roman Nesrsta a Milan Macoun. Hlavním rozhodčím Petr Lelek. Dále byla i ukázka práce
hasičů z Turnova hašení živého ohně vysokotlakovou technikou, která zajišťuje úsporu vody a
vyprošťování zraněného záchrannou službou z Turnova. Po skončení soutěží a ukázek byla
společná zábava a posezení při produkci hudební skupiny Víkend rock.
9. června byl pořádán již 15. ročník soutěže pro mladé hasiče „Svijanský Soptík“, kde byla
účast v kategorii přípravka, mladší a starší, celkem 25 družstev. Naše družstvo mladších, které
vede Petra Adamová a Jana Bukvicová, obsadilo 5. místo.
14. července byla účast našich hasičů na pomoci organizaci 30. ročníku Slavností svijanského
piva ve Svijanském Újezdě.
18. Srpna se konal 8. ročník „Svijanského pivobraní“ ve Svijanech. Bylo více než 1500
návštěvníků. Hlavní organizátoři Petr Lelek, Stanislav Sichrovský a Miroslav Lelek. Pomáhali
i ostatní členové sboru a i členové jiných organizací.
1. září „Pelešany Cap“ soutěž starých gard v Pelešanech. Účast naší gardy, trojnásobného
vítěze předchozích ročníků. Výsledek 6. místo. Miluše Lelková, Vladimír Adam, Roman
Nesrsta, Petr Lelek, Stanislav Sichrovský, Josef Žďárský, Jiří Pecina, Milan Macoun a Jiří
Linka.
29. září autobusový výlet pro členy sboru a rodinné příslušníky do pevnosti Josefov, Veterán
muzeum a zámek Kuks u Dvora Králové.
9. listopadu slavnostní schůze ke 140. výročí založení sboru v pivovarské restauraci. Účast 64,
včetně bývalých členů našeho sboru a pan plukovník Karel Boháč náměstek starosty
okresního sdružení Liberec. Předána vyznamenání, 28 za věrnost, z toho dokonce 4 za 50 let
členství pro pana Vladimíra Adama, Miladu Adamovou, Zdeňka Bernarda a Miladu
Stanislavovou. Dokonce bylo i jedno za 60 let členství, a to pro pana Standu Stanislava. 4
Čestná uznání z okresního sdružení za příkladnou a obětavou činnost, Petra Adamová, Jana
Bukvicová, Zdena Bičíková a Miroslav Lelek. 2 Čestná uznání Krajského sdružení za zásluhy
a příkladnou práci, Vladimír Adam a Petr Lelek. A 3 medaile, 100 let Československa za
dlouhodobou podporu a propagaci hasičů, ing. Roman Havlík, František Horák a ing. Petr
Lelek starosta sboru.
V průběhu roku se oddíl mladých hasičů zúčastnil 9. soutěží pod vedením Petry Adamové a
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Jany Bukvicové. Náš sbor reprezentovaly děti Lucie Uhlířová, Tadeáš Podlipný, Veronika
Podzemská, Lukáš Podzemský, Matouš Kratochvíl, Máťa Podlipný, Viktorka Lelková, Štěpán
Dvořák, Anetka Hurtová, Nikola Kašťáková, Honzík Hurta a Dominik Hušek.
Zásahová jednotka měla celkem 7 ostrých výjezdů, z toho 2x k požáru a 5x k technickému
zásahu /spadlé stromy, zatopená restaurace pivovaru a únik kapalin/.
Petr Lelek, starosta SDH, Petra Adamová, velitel SDH

Počasí
Letošní rok byl v Česku nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota 9,6 stupně Celsia byla o
1,7 stupně vyšší, než je dlouhodobý normál. Dosud nejteplejší byly roky 2014 s 2015 s průměrnou teplotou 9,4 stupně Celsia. Kromě února a března byly všechny měsíce loňského roku
teplotně nad normálem, který meteorologové počítají z let 1981 až 2010. Duben a květen byly
dokonce teplotně mimořádně nadnormální a šlo o nejteplejší duben, respektive květen zaznamenaný na českém území od roku 1961. Nejvyšší odchylka průměrné měsíční teploty od
normálu byla loni zaznamenána právě v dubnu, a to 4,8 stupně. Teploty na některých místech
Česka se už ve čtvrtém kalendářním měsíci přiblížily k tropické třicítce. Nejvyšší teplotu za
celý rok meteorologové podle dostupných údajů zaznamenali 1. srpna v Řeži u Prahy, kde
tehdy rtuť vystoupala na rovných 38 stupňů. Naopak nejnižší teplota činila minus 28,8 stupně
a byla naměřena 28. února na stanici Jelení na Karlovarsku mimo síť spravovanou Českým
hydrometeorologickým úřadem. Zatímco průměrné teploty byly letos po většinu roku mimořádně vysoké, úhrn srážek značně poklesl. Po devět měsíců byl pod dlouhodobým normálem
za roky 1981 až 2010. Například v únoru a listopadu se dokonce propadl jen zhruba na třetinu
dlouhodobého průměru a v dalších třech měsících byl na méně než polovině normálu.
Nejteplejším měsícem byl srpen, i když jeho odchylka od normálu +3,3 °C nebyla ani zdaleka
tak vysoká jako odchylka v dubnu činící +4,8 °C! Chladnými měsíci byly naopak únor a březen, které byly více než 2 °C pod průměrem a které byly oba dokonce chladnější než leden
2019! Tropů naproti tomu bylo dost a první tropický den (denní maximum nad 30 °C) byl
zaznamenán hned 3. května a poslední až 21. září. Významná pak byla horká vlna trvající od
14. 7. do 10. 8., během které byla také naměřena nejvyšší teplota v roce 2018 činící 38,0 °C
(1. 8. 2018 bylo na stanici Husinec-Řež). To už má k absolutnímu maximu 40,4 °C ze srpna
2012 přece jen trochu blíž.
Srážek v roce 2018 spadlo v průměru 517 mm, což je silně podprůměrné množství. Nejvíce
tomu přispěly měsíce únor a listopad, kdy napršelo jen 37 % dlouhodobého průměru. Díky
tomu u nás sílilo sucho, které se průběžně kumuluje už od roku 2015. Dokonce ani nebyl pozorován klasický posun výskytu hydrologického a půdního sucha oproti meteorologickému
(normálně nejdřív málo srážek a teprve později málo vody v tocích a suchá půda; teď všechno
naráz). Pozitivní ale bylo, že nás prakticky netrápily povodně, neboť i 3. SPA byl dosažen jen
čtyřikrát.
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Teplotní statistiky
Průměrná roční teplota: 12°C tj 1.39°C teplotně nad průměrem.
Počet arktických dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad -10 °C) - celkem 0 dní.
Počet ledových dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad bod mrazu) - celkem 20 dní.
Počet mrazových dní (dní kdy minimální teplota poklesla pod bod mrazu) - celkem 97 dní.
Počet jarních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 20 °C) - celkem 175 dní.
Počet letních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 25 °C) - celkem 126 dní.
Počet tropických dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 30 °C) - celkem 47 dní.
Počet tropických nocí (nocí kdy minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) - celkem 9 dní.
Nejchladnější a nejteplejší dny v roce 2018
Nejchladnější dny
Nejteplejší dny
27.2.2018 -10.43 °C 3.8.2018 28.81 °C
28.2.2018 -10.17 °C 8.8.2018 28.7 °C
26.2.2018 -9.75 °C 9.8.2018 28.53 °C
25.2.2018 -9.53 °C 2.8.2018 28.16 °C
1.3.2018 -8.32 °C 31.7.2018 27.81 °C
Nejnižší a nejvyšší naměřené teploty roce 2018
Nejnížší teploty Nejvyšší teploty
1.3.2018 -13.0 °C 8.8.2018 36.1 °C
28.2.2018 -12.7 °C 2.8.2018 36.0 °C
26.2.2018 -12.2 °C 9.8.2018 35.9 °C
27.2.2018 -12.2 °C 4.8.2018 35.4 °C
25.2.2018 -11.9 °C 3.8.2018 35.3 °C
Přehled po měsících
Měsíc Minimum Maximum Průměr
Leden -5.8 °C 13.8 °C 2.09 °C
Únor -12.7 °C 6.2 °C
-1.91 °C
Březen -13.0 °C 15.2 °C 2.71 °C
Duben -0.9 °C 28.9 °C 15.69 °C
Květen 7.2 °C
31.3 °C 19.40 °C
Červen 8.4 °C
34.5 °C 20.90 °C
Červenec 8.2 °C
34.6 °C 22.78 °C
Srpen 8.6 °C
36.1 °C 24.25 °C
Září 0.5 °C
30.8 °C 16.97 °C
Říjen 1.6 °C
23.5 °C 12.57 °C
Listopad -8.4 °C 17.3 °C 6.23 °C
Prosinec -6.5 °C 9.7 °C
1.34 °C
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