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Politický a veřejný život
Psaní kroniky bude uskutečněno ve stejném formátu a provedení jako v roce 2011.
Kronika za rok 2012 obsahuje 12 stran.
Zastupitelstvo obce zůstalo nezměněné, jen na svém jednání dne 12.11.2012 schválilo
změnu. Paní Vladimíra Petrovská, pro pracovní vytížení a nepravidelnou pracovní dobu,
nebude vykonávat předsedkyni komise pro děti a mládež a tato komise bude zrušena.
Václav Dvořáček Mgr.
Miroslav Vincourek
Jiří Hepnar
František Holík
Drahomíra Kolláriková Bc.
Petra Mužíková
Vladimíra Petrovská.

starosta
místostarosta
člen finančního výboru
předsedkyně finančního výboru
předsedkyně kontrolního výboru

Finanční i kontrolní výbory pracovaly ve stejném složení.
Finanční výbor:
Bc. Drahomíra Kolláriková
Ilona Kalabusová
Jiří Hepnar
Kontrolní výbor:

Petra Mužíková
Jaroslava Coufalíková
Monika Zdráhalová

Ve dnech 12. a 13. října se konaly volby a do Krajského zastupitelstva a první kolo voleb
do Senátu. Voleb se zúčastnilo z 200 zapsaných voličů 70. Platných hlasů bylo 64 – což je
35%.
Okrsková volební komise pracovala ve složení:
Anna Marčáková
-předsedkyně
Ivana Stratilová
-místopředsedkyně
Jaroslava Coufalíková
Ilona Kalabusová
Jitka Straková
-zapisovatelka
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Výsledky:
Strana
poč. hlasů
ČSSD
25
KSČM
19
ODS
4
SPOZ
4
Koalice pro Olomoucký kraj 4
Nezávilí
2
Piráti
2
Moravané
1
Soukromníci
1
Svobodní
1
DSSD
1

%
39
29
6
6
6
3
3
1,5
1,5
1,5
1,5

1.kolo voleb do Senátu
Jméno
poč. hlasů
Božena Sekaninová
43
Aleš Nevrla
2
Jaroslav Šlambor
11
Pavel Horák
9
Ladislav Županič
1
Ve druhém kole, které se konalo 19. a 20. října byla za náš obvod Prostějov zvolena do
Senátu paní Božena Sekaninová za ČSSD – se ziskem 73% hlasů.
Hejtmanem Olomouckého kraje byl zvolen Ing. Jiří Roztočil (ČSSD). Z našeho okolí byla
do zastupitelstva Olomouckého kraje zvolena paní Ivana Dvořáková (ČSSD), starostka
Němčic n.H. - je také členkou rady a starosta obce Troubky Mgr. Radek Brázda (TOP 09 a
Starostové).
Ve většině krajů zvítězila ČSSD a úspěšná byla také KSČM.V Olomouckém kraji (ale také
v jiných krajích) uzavřela ČSSD koalici s KSČM. V Pardubickém a Zlínském kraji se koalice
zúčastnila strana SPOZ- Strana práv občanů – Zemanovci.
Poslanci schválili vládní návrh na majetkové vyrovnání státu a církví. Celkový objem
naturálních dávek činí 75 miliard korun.Hlavní část tvoří zemědělské nemovitosti, zejména
pole, lesy, rybníky a související stavby.
V roce 2012 se konalo 6 zasedání zastupitelstva.
Z hlavních bodů – v březnu byla schválena Smlouva s Krajským úřadem Olomouckého kraje
o opravě kapličky s výší dotace 50.000,-Kč, v listopadu schválilo zastupitelstvo OZV
č.1/2012 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů – s účinností od 1.1.2013 a v prosinci Plán
financování a obnovy vodovodů a kanalizací v majetku obce Stříbrnice. Současně bylo
navrženo zřízení Fondu obnovy kanalizace.
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K 31.12.2012 byla provedena inventarizace. Inventarizační komise pracovala ve složení: paní
Petra Mužíková, Jaroslava Coufalíková, Ilona Kalabusová. Nebyly zjištěny žádné závady a
výsledky byly zachyceny v celkem 32 inventárních soupisech.
Deratizace – pro velký výskyt hlodavců byla provedena na jaře i na podzim deratizace.
Návnady byly umístěny ve všech kanálových vpustích. Současně byl proveden prodej návnad
občanům.
Mezinárodní situace
Nepokoje v Sýrii pokračovaly a změnily se v občanskou válku. Prezident Asad se držel ve
svém postavení po celý rok 2012. Probíhaly tvrdé boje mezi vládními vojsky a opozičními
jednotkami, které byly podporovány zeměmi NATO.
Valné shromáždění OSN ve čtvrtek 29.11.2012 uznalo suverénní stát Palestina. Většina
členských zemí formálně odsouhlasila změnu statutu palestinských území z přidružené entity
na nečlenský pozorovatelský stát. Výsledek se očekával, i když Izrael a Spojené státy
varovaly, že v takovém případě pozastaví výdej finančních prostředků pro vedení palestinské
samosprávy. Česká republika hlasovala proti.
Po celý rok pokračovala krize. Velkým problémem se ukázalo vysoké zadlužení některých
států. Nejvíce bylo postiženo Řecko, Španělsko a Itálie. Evropa stagnovala, některé země byly
v recesi – mezi také Česká republika.
V březnu proběhly prezidentské volby v Ruské federaci. Vladimír Putin získal v prvním
kole svůj třetí prezidentský mandát a nejvyšší ústavní post má zajištěn minimálně do roku
2018. Ve volbách získal 63,75% hlasů.
Druhá největší ekonomika v Číně zaznamenala pokles, ale oproti jiným státům měla růst
ve výši 7,5%.
Výbor SDH – výroční schůze
Na výroční členské schůzi Svazu dobrovolných hasičů- 4.února - došlo k velkým
změnám v jednotlivých orgánech. Na funkce rezignovali: pan Petr Zdráhal-starosta, paní
Jitka Bártíková –pokladnice, pánové Oldřich Plšek a Antonín Steiner- na činnost v revizní
komisi. Nové vedení SDH bude pracovat v tomto složení:
Marcel Maňas
Pavel Kalabus
Bc.Antonín Jureček
Antonín Jureček st.
Veronika Vavrečková
Mgr.Miroslava Kalabusová
Zdeněk Sladký ml.

-starosta
-velitel
-jednatel
-místostarosta
-pokladník
-revizní komise
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V sobotu 22. září uspořádal SDH hasičskou soutěž „Memoriál Ireny Lejnarové a Jana
Mužíka.“ Soutěže se zúčastnilo 11 družstev. Co bylo neobvyklé, více bylo družstev žen 6
a 5 bylo mužských.
Výsledky:
ženy:
muži:
1. Polkovice
1. Křenovice
2. Kojetín
2. Polkovice
3. Křenovice
3. Kojetín
4. Mořice
4. Němčice n.H.
5. Němčice n.H B
5. Mořice
6. Němčice n.H. A
Bohužel, nesoutěžilo družstvo Stříbrnic.
Při kontrole akceschopnosti jednotky bylo konstatováno, že počet členů JSDH není
dostačující a členové nemají potřebné odborné školení. Po jednání byla jednotka doplněna
proškoleni potřební funkcionáři.
Velitelem byl jmenován František Vystavěl z Křenovic.
Před technickou prohlídkou proběhla oprava nejzákladnějších součástí hasičského auta.
Opravu provedla firma M. Polách z Kojetína v ceně 17.371,-Kč. Automobil AVIA Furgon
prošla technickou prohlídkou, zkontrolovány emice – cena 1.950,-Kč. Ve všech budovách pod
správou obecního úřadu byla provedena revize hasících přístrojů. Do nově opravené budovy
hasičské zbrojnice a opraveného automobilu byly zakoupeny nové hasící přístroje v ceně
3.180,-Kč. Celková částka věnovaná na podporu činnosti SDH v letošním roce – 30.620,-Kč.

Hospodaření obce
Na rok 2012 byl schválen schodkový rozpočet ve výši 2.296.530. Příjmy 1.733.200, výdaje
2.296.530,- Kč. Schodek činil 563.330,-Kč
Skutečné hospodaření za rok 2012
Příjmy : 2.424.786,67
Výdaje : 2.065.434,58
Přebytek : 359.352,09
Při inventuře byly zjištěny nedoplatky za odvoz odpadu, stočné apod. Největší dluh ( ve výši
20.125,-Kč) byl splacen v konci roku. Část dluhů je nedobytných- za léta 2003 -2008 je to
částka 5.245,-Kč. Od roku 2009 do 31.12.2012 dluží občané na místních poplatcích 23.966,Kč a na stočném 4.575,-Kč.
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Hospodářský život
Krize pokračovala i v letošním roce, hospodářství bylo v recesi, nezaměstnanost se
pohybovala mezi 8 a 9%. Vláda přikročila k řešení této situace zvýšením daní, omezením
sociálních dávek, snížením valorizace důchodů a dalšími opatřeními. Zda tato opatření
povedou alespoň k mírnému hospodářskému růstu se pozná v roce 2013.
Kanalizace
Po několikaletém čekání zpracovala Ing. Arch. Jitka Šimordová Změnu č.1 územního plánu
obce, která spočívala ve změně polohy čističky odpadních vod (ČOV) a vytýčení konečných
tras kanalizace. Byla podepsána Smlouva s ENVI Agenturou v Olomouci, která bude
kanalizaci zajišťovat po stránce projekční i finančního zabezpečení. Jako u každé akce, tak i u
kanalizace, musí dojít k jednáním, při kterých se vyjasní postup firmy a dá se do souladu se
zájmy občanů. Zabezpečením jednání v této oblasti byl pověřen zastupitelstvem obce pan
Miroslav Vincourek – místostarosta obce. Dne 7.11. bylo jednání o vedení kanalizace s Ing.
Jiřím Olšanským-majitelem farmy, Josefem Kršňákem, Josefem Parákem a Zoltánem
Farkasem.
V podnikání v obci došlo jen k jedné změně – pan Tomáš Petrovský přestal provozovat
pohostinství v budově kulturního domu. Změnil zaměstnavatele a to mu znemožnilo další
činnost v této oblasti.
Úprava obce, doprava, spoje, životní prostředí
Program Olomouckého kraje
Zastupitelstvo obce požádalo Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kultury o dotaci na
opravu kapličky. Žádosti bylo vyhověno a obec obdržela dotaci ve výši 50.000,-Kč. Opravu
kapličky provedla firma Technis Kojetín a byla zahájena v měsíci květnu. Po odkrytí
betonové podlahy se ve středu kapličky objevil kulatý otvor o průměru asi 30 cm a do
hloubky cca 40cm. O tomto otvoru není zmínka v žádné z kronik či zanechaných písemností.
Byl „vyložen“ plastovou rourou a do ní vložena schránka z nerezového plechu, kterou
zhotovil místní klempíř-pan Milan Kraváček- s informacemi o současných Stříbrnicích,
politické reprezentaci státu, originály platných mincí a kopiemi používaných bankovek,
ukázky celostátního i regionálního tisku. Původní soška Panny Marie byla na začátku 90. let
ukradena. Obec zakoupila sošku novou v ceně 2.300,-Kč. Slavnostní otevření a posvěcení
opravené kapličky se konalo v sobotu 29. září, v den hodů- za přítomnosti senátorky paní
Boženy Sekaninová, náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovana Rašťáka,
ředitele fy.Technis Ing. Vlastimila Psotky a jeho náměstka Luďka Nakládala. Průvod
vycházel od kulturního domu. Sošku Panny Marie nesli paní Jitka Straková a pan Antonín
Jureček,který byl v mysliveckém stejnokroji. Schránku, ve které byly informace o současném
dění – nesla Eliška Straková. Historii i současnost zhodnotil ve svém projevu starosta obce.
Mši vedl prostějovský děkan pan Miroslav Hřib a kojetínský farář Pavel Ryšavý. Byla to
mimořádná událost a vedle občanů Stříbrnic byli hojně zastoupeni i občané Měrovic ,
Křenovic a dalších obcí z blízkého i vzdáleného okolí..
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Po skončení slavnostního posvěcení se přítomní zúčastnili hodového posezení v sále
kulturního domu, které pořádali členové dobrovolných hasičů.
V kronice obce je o kapličce následující text:
Památníky ve zdejší obci:
Nad vesnicí na malém návrší stojí pod dvěma mohutnými lipami malá kaplička s Matkou
boží. Vystavena byla od našich zbožných předků v roce 1786 na památku zrušení
nevolnictví a omezení robot. V tu dobu byly také lípy sázeny. Až do světové války konali
obyvatelé zdejší obce u kapličky v neděli a svátky odpolední pobožnosti, rovněž po celý
květen večerní májové slavnosti, kterých i muži hojně se zúčastňovali.
Díky stáří kanalizace v obci se projevují častější závady. Musela být provedena oprava
v uličce mezi ulicemi Husák 1 a Husák 2 , dále v ústí kanalizace do Hlavnice za hřištěm.
Další problém se vyskytl v proluce mezi domy p.Jurečka a p.Topiče. Celkové náklady na
opravy, odběry vzorků, zpracování výkazů činily 30.533,-Kč
V květnu byla zahájena oprava odpadů na KD, provedena rekonstrukce podlahy a položení
linolea ve volební místnosti. Cena 32.557,-Kč.
Veškeré práce provádí fa.Technis Kojetín.
V noci z 1. na 2. července se přehnala celou republikou silná bouře doprovázená větrem a
velkými dešťovými srážkami. Také v naší obci silný vítr polámal několik stromů na obecních
pozemcích, které hned v pondělí odklidili pracovníci VPP a VS – Iveta Vincourková, Milan
Steiner, Marcela Hudcová , Markéta Mücková a Václav Melka. Stromy byly vyvráceny i
v soukromých zahradách.

V roce 1801 byl na náklady pana Jana Vrány z čísla 24 postaven za obcí kříž. Při stavbě
dálnice byl poškozen a jeho torzo bylo „uloženo“ na prostranství u kulturního domu. Potomek
rodu pan Jaroslav Vrána daroval torzo obci. V rámci Programu obnovy venkova – POV –
byla podána žádost o dotaci na opravu kříže a byli osloveni 4 restaurátoři a předložili návrhy
na opravu a rozpočty. Zastupitelstvo obce-bohužel- neschválilo provedení opravy a obec od
žádosti musela odstoupit.
Dne 17.2. byla podepsána smlouva mezi obcí a Pozemkovým úřadem v Přerově o povolení
stavby – cesty C 10 a mostu přes Hlavnici. Kdy se začne s výstavbou, záleží na datu obdržení
dotace pro Pozemkový úřad , z finančních prostředků Evropské unie.
Aby bylo možno přejít z cesty k zahrádkám v Sazomíně, byl vybudován malý můstek.
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Školství, kultura, sport, turistika
V sobotu 11. února se konal tradiční maškarní dětský karneval. I když je země v hospodářské
i finanční krizi, podařilo se zajistit dostatek pěkných darů a dárků do tomboly. Přítomno bylo
asi 120 občanů nejen ze Stříbrnic, ale také z okolí, z toho 53 dětí. Karneval se velmi vydařil.
Hry a soutěže řídila a organizovala zastupitelka obce paní Bc. Drahomíra Kolláriková- coby
klaun Saša- za pomoci paní Leony Dřímalové. Všichni soutěžící byli odměněni sladkostmi.
K tanci hrál tradičně DJ pan Roman Stratil. Děti dostaly párek s pečivem a limonádu.
Zastupitelky a manželky zastupitelů upekly pro účastníky cukroví, které bylo velmi rychle
rozprodáno.
3.3. – posezení s důchodci
se zúčastnilo asi 50 obyvatel Stříbrnic. Na začátku vystoupily 2 skupiny mažoretek z Domu
dětí a mládeže „Orion“ v Němčicích. Zvláště se líbilo vystoupení malých dívek, které bylo
provázeny skandovaným potleskem. Dále vystoupila skupina z Domu dětí a mládeže
v Kojetíně – s ukázkou moderních tanců.
Obecní úřad „odměnil“ vystupující malým občerstvením –oblíbeným párkem v rohlíku a
minerálkou.
Pan Jiří Hepnar připravil pro důchodce srnčí guláš. Srnčí věnovalo myslivecké
společenství „Háj“ z Křenovic. Další občerstvení zajišťoval pan Tomáš Petrovský, který
v prosinci 2011 otevřel pohostinství na KD. Výbornou náladu podporovali svým hudebním
vystoupením – především na přání zúčastněných – pánové Dostál a Gazdag - učitelé hudby
se ZUŠ v Němčicích.
28.4.2012 – uspořádala paní Ludmila Hrouzová – provozovatelka hospůdky „Balaton“Rej čarodějnic. Pro děti byly uspořádány soutěže, hry, malování na betonu, výroba čarodějnic
– které byly oceněny sladkou odměnou. Ke zlepšení nálady hrála harmonika a kytara.
Občerstvení tvořily steaky, makrely, klobásy – opékané na rožni, dále zmrzlinové a ovocné
poháry. Vyrobené čarodějnice byly spáleny na připraveném ohni.

V sobotu 16.června – zorganizovala paní Vladimíra Petrovská-zastupitelka obce- za
pomoci členů dobrovolných hasičů a dalších občanek a občanů – Den dětí. Námětem byly
pohádkové postavy. Byly připraveny soutěže , Pohádkové postavy u jednotlivých stanovišť
odměňovaly soutěžící děti sladkostmi. K dobré náladě všech dětí přispěl i „skákací hrad“,
který byl pro děti zdarma. V závěru si děti opékaly špekáčky- věnované obcí. Návštěva byla
vysoká a to nejen dětí ze Stříbrnic, ale také Měrovic, Křenovic a dalších míst v okolí.
Od října se ujala slečna MUC. Kateřina Hrouzová nelehkého úkolu. Založila dětský pěvecký
kroužek „Zpívánky“. Přihlásilo se 9 dětí a postupně se začaly připravovat na vystoupení.
Slečna Hrouzová studuje medicínu v Praze a každý týden dojíždí, aby v sobotu s dětmi
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zpívala. Obec přispěla na činnost každému dítěti částkou 100,-Kč a poskytla zdarma místnost
na činnost.
Také v letošním roce byla v provozu obě hřiště. Víceúčelové hřiště sloužilo nejen našim
občanům, ale využívali jej i návštěvníci z širokého okolí. Z neznámých důvodů se propadla
část hřiště. Opravu provedla fa. Technis a lze doufat, že provoz v příštím roce nebude
přerušen. Nešvar – poškozování zařízení dětského hřiště – se opakoval i v letošním roce a
cena oprav se vyšplhala na několik tisíc korun. Obě zařízení přispěla k využití volného času
nejen dětí, ale také dospělých.
V roce 2011 bylo poprvé pořádáno rozsvícení vánočního stromu spolu s tradiční
mikulášskou nadílkou. V sobotu 1.prosince – po úspěchu v roce 2011 – se tato akce znovu
uskutečnila. I letos vyzdobila stromeček fa. Technis z Kojetína, tradiční perníčky napekly
paní Iveta Vincourková, Marcela Hudcová, Jarmila Hepnarová, Petra Mužíková. Celý
podvečer moderovala slečna MUC. Kateřina Hrouzová. Pod jejím vedením zazpívaly děti
z pěveckého kroužku „Zpívánky“ koledy a přispěly k příjemné a sváteční atmosféře. Potom
následovala mikulášská nadílka. Děti zpívaly či recitovaly básničky a za odměnu dostaly
dárečky, které věnoval obecní úřad. Bylo chladno, takže k perníčkům přišel dětem vhod teplý
čaj, který si dospělí „ochutili“ rumem nebo slivovicí.
Místní akční skupiny mikroregionů- Kojetín a Němčice – vyhlásily podmínky pro udělení
dotací na vybavení knihoven. Obecní úřad požádal a žádosti bylo vyhověno. Dotace ve výši
54.000,-Kč byla udělena na vybavení knihovny novým nábytkem, který bude instalován
na počátku roku 2013. Placení internetu v knihovně bude zajištěno nejméně pro 1. čtvrtletí
roku 2013.
Obecní úřad na činnost knihovny, nákup nových knih a předplatné časopisů, věnoval
částku 13.005,-Kč. Funkci knihovníka vykonával pan Zdeněk Sladký s dcerou Janou.
Rozvoj a využívání internetu v domácnostech se projevuje na využívání služeb knihovny.
Mírně poklesl počet registrovaných čtenářů a tím také výpůjček. V roce 2012 bylo
registrováno 29 čtenářů, kteří navštívili knihovnu 423x. Výpůjček bylo 2217. Věříme, že nové
vybavení knihovny zaujme občany a zvýší se počet čtenářů i návštěvníků knihovny.

Obyvatelstvo
Významnou osobní i společenskou událostí bylo 100. výročí narození paní Marie
Zedníčkové (14.10.1912). Ve svém věku je ve velmi dobré fyzické i psychické kondici –
chodí na krátké procházky po vsi, pečuje o předzahrádku, sleduje dění v obci a sledováním
televize je informována o dění v domácí i zahraniční politice. V době voleb do Krajského
zastupitelstva a Senátu v pátek 12. října ji navštívily členky obvodní volební komise paní
Jaroslava Coufalíková a Ilona Kalabusová s přenosnou volební urnou, aby mohla odvolit.

10
Starosta obce předal paní Marii Zedníčkové kytičku a spolu s členkami komise jí popřál
pevné zdraví do dalších roků. Této malé slavnostní události byl přítomen redaktor novin
PRÁVO- pan Vladimír Růžička a v sobotu o ní vyšel článek s fotografií.
V sobotu 13. října uspořádali rodinní příslušníci oslavu tohoto jubilea v restauraci Na Hrázi
v Kojetíně. Za zastupitelstvo obce byli přítomni –paní Drahomíra Kolláriková a starosta obce
Václav Dvořáček. Předali oslavenkyni dárkový balíček , květiny a popřáli jí radost, lásku,
štěstí, ale především pevné a dlouhotrvající zdraví. Přítomny byly redaktorky okresních novin
Přerovsko a také o této události ve svých novinách informovaly širokou veřejnost. Paní Marie
Zedníčková poděkovala všem přítomným za dary a jmenovitě jednotlivým členům rodiny za
péči a pozornost, kterou jí věnují.
Právě polovinu věku paní Zedníčkové – 50. výročí narození oslavili členové obecního
zastupitelstva paní Drahomíra Kolláriková a pan Jiří Hepnar. Také jim popřáli kolegové ze
zastupitelstva vše dobré, pevné zdraví a hodně úspěchů při výkonu těchto funkcí.
VPP( veřejně prospěšné práce) a veřejná služba – Marcela Hudcová – od,1.1.2012 –
smlouva do 30.6.2012. Smlouva byla prodloužena do 31.8.2012. K 1. září byla paní Marcela
Hudcová přeřazena na VPP s délkou smlouvy do 28.2.2013.
Na veřejně prospěšné práce byla přijata pí .Iveta Vincourková, která působí ve funkci
koordinátory veřejné služby a pan Milan Steiner .Od 1.4. pracovali na veřejné službě
pí.Markéta Mücková a pan. Václav Melka – do 30.9.2012.
K 1.lednu 2012 : 245

k 31.12.2012 : 256

obyvatel

Narození

7.1. Vanesa Čurejová
23.8. Barbora Jurečková

Zemřeli

20.2. Marie Pospíšilová
9.6. Josef Malčík

Sňatek

18.8. Ludmila Hrouzová – Petr Zedníček

Rozvod

7.5. Monika Zdráhalová – Petr Zdráhal
15.8. Hana Ostrá – Miroslav Ostrý

Přistěhovaní-přihlášení k trvalému pobytu
Vika Mikuláš
Vika David
Viková Ludmila
Viková Julie
Macek Bohuslav

č.8
č.37
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Ostrá Hana
Dynžík Pavel
Dynžíková Angela
Dynžík Petr
Dynžíková Angela
Zajícová Angela
Průbeh roku
Od prosince i v lednu vládlo velmi teplé počasí.Ani v noci neklesaly teploty pod bod
mrazu.Na přelomu ledna a února přinesla vlna vysokého tlaku nečekaný obrat v teplotách.V
noci klesaly teploty až na -20Celsiových stupňů.Padaly tzv. teplotní rekordy.Na Šumavě
naměřili meteorologové -39,4C.
Mrazy byly 15.února „nahrazeny“ teplotami okolo 0C, přišlo silné sněžení doprovázené
silným větrem.Na dálnici D1 a rychlostní komunikaci R65 došlo k hromadným haváriím asi
90 aut.Sněžení (i silný vítr) pokračovalo i ve čtvrtek 16.února. Z provozu byly vyřazeny
nejen některé silnice, ale nejezdily také vlaky. Problémy byly také na Prostějovsku, kdy bylo
na pomoc povoláno i vojsko s těžkou technikou. Na horách napadlo až 40cm sněhu, silnice
byly zavaleny lavinami.Hasiči zásobovali posádky automobilů teplým čajem, přikrývkami i
pohonnými hmotami.Někteří řidiči byli „uvězněni“ na silnicích i 18 hodin.
Teploty stouply nad nulu a sníh začal tát. Zamrzlé řeky začaly způsobovat záplavy. Ohře
v Kamenici zaplavila několik domů a zahrad,lidé jsou připraveny k evakuaci. Na Berounce v
Černošicích byl vyhlášen 2.stupeň povodňové pohotovosti.
Po přechodných mrazech se výrazně oteplilo – noční teploty neklesaly pod nulu a denní
vystupovaly až na 12C.V pátek 24.2. byly vyhlášeny stupně povodňové pohotovosti
v severních Čechách, na Vysočině a v našem kraji v Lošticích – na říčce Třebůvce. Na řece
Bečvě v Teplicích způsobily ledové kry zátarasy. V dalších měsících bylo počasí přiměřené
jarnímu období – vyskytovaly se dny deštivé, slunečné, někdy se v noci vyskytly dost silné
mrazy. Na jižní Moravě zmrzly kvetoucí třešně a meruňky. Koncem dubna se počasí úplně
otočilo a byly zaznamenány teplotní rekordy – 28 – 30C. Lidé se opalovali a byla otevřena
koupaliště. Pak se ochladilo, ale nepršelo. Byla velká sucha a vznikaly požáry. Na
Hodonínsku likvidovaly požár jednotky dobrovolných i profesionálních hasičů několik
dnů.Vypomáhaly i vrtulníky. Velká sucha trvala až do začátku podzimu. Kolem 20.září asi 2
dny pršelo, ale deficit je pořád velký. Měrovský rybník je vyschlý a rozrůstá se tráva a plevel.
Na přelomu září a října přišly mírné deště a konečně začaly růst houby. Ve čtvrtek 4.října
přišla z nenadání silná bouřka s větrem. U nás vše proběhlo bez následků, ale v nedalekém
Bochoři odstraňovali hasiči spadlé střechy. V druhé polovině října přibyly dešťové srážky a
po velkém půstu si přišli na své houbaři. Celé území republiky však zcela nenadále ovládlo
zimní počasí. V pátek 26. října se ochladilo a v sobotu - s výjimkou Jihomoravského kraje –
napadl sníh, který způsoboval potíže v dopravě silniční i železniční. S malou pokrývku
mokrého sněhu jsme se probudili v neděli 28.října.
Sníh působí potíže hlavně v dopravě
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Praha - Zima se rozhodla nečekat na svůj oficiální začátek v prosinci a vtrhla do Česka už
koncem října. První sníh napadl letos o měsíc a půl dřív než v loňském roce.
První závany zimního počasí působí největší potíže především na silnicích. V horských
polohách hlavně na severu a západě Čech se tvoří místy sněhové jazyky. To nejhorší má
podle předpovědi meteorologů přijít ale až v sobotu večer.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před velmi nebezpečnou ledovkou
pro všechny kraje kromě Jihomoravského. Tvořit se navíc budou nadále i sněhové jazyky.
Zatímco na Moravě a ve Slezsku v sobotu po ránu prší a ve vyšších polohách
padají mrznoucí srážky, v Čechách se převážně jedná o sněžení - pouze v nížinách prší nebo
vypadává déšť se sněhem.
Sever a severozápad republiky se probouzí do bílého rána - v Karlových Varech, v Chebu a v
Peci pod Sněžkou leží 4 cm sněhu, v Ústí nad Labem 3 cm, v Liberci 2 cm. Sněžení bude
slábnout a postupně ustávat až během první poloviny noci na neděli, do té doby může na
vrcholcích hor napadnout až 30 cm sněhu, kvůli čerstvému větru s nárazy o rychlosti až 90
km/h se budou tvořit sněhové jazyky.
Meteoroložka Dagmar Honsová poskytla zajímavý přehled. Jsou v něm dny, kdy v daném
roce poprvé sněžilo.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

17.listopadu
1. listopadu
19. října
20. listopadu
13. října
29. listopadu
19. prosince
27. Října

Poslední den v roce byl slunečný, s modrou oblohou.
Ve Stříbrnicích 27. března 2013
Zapsala: Mgr. Miroslava Kalabusová

Mgr. Václav Dvořáček
starosta obce

