Počasí 2018 v číslech
Celkově teplotně lze označit rok jako výrazně
nadprůměrný – údajně nejteplejší od sledování
v 18. století a to o 1,8 stupně nad průměr.
Teplotně výrazně nadnormální byl duben +5°,
leden +4,3° a srpen +3,1°. Výrazně chladnější
byl pouze únor a to o 2,1° oproti průměru.
Minimální teplota -15,7 ° byla 26. února.
Naopak maximum bylo dosaženo 9. srpna a to
35,2°. Bylo zaznamenáno 58 letních dnů (nad
25°) z toho 25 tropických (nad 30 °).
Mrazových dnů bylo 63 (teplota klesla pod
nulu) a 24 ledových dnů (pod nulou celodenně).
Srážkově se jednalo o výrazně podprůměrný
rok, kdy za celý rok spadlo pouze 434,2 mm/m2
což je ve sledovaném období nejnižší součet
rovnající se pouze 63% dlouhodobého průměru.
Výrazně podprůměrné měsíce byly červenec
(16,9 mm/m2 =17%), srpen (16,3 mm/m2 =23%).
Jediný srážkově nadprůměrný byl prosinec
(73,4 mm/m2 = 182%). Největší měsíční srážky
byly zaznamenány právě v prosinci. Největší
srážky za 24 hodin byly odečteny 24. října
25,2 mm/ m2.

Změna v knihovně,
činnost pokračuje

Místní knihovna bude tradičně nabízet
zejména v zimním čase dlouhých večerů řadu
zajímavých akcí, ze kterých si může každý
vybrat.
A to i přes skutečnost, že funkci knihovnice
ukončila Pavlína Nejedlá, a to na její
žádost.
Za jejího působení se knihovna stala jedním
z center života obce. V paměti nám zůstanou
všechny vydařené akce různých žánrů, které
byly uspořádány díky její pracovitosti a
zájmu o věc. Odchod se stal skutečností a
tak nezbývá než poděkovat za 4,5 letou
odvedenou neúnavnou práci a za pozvednutí
kreditu místní knihovny. Do dalšího života
přejeme radost, zdraví a úspěchy.
Život však jde dál a provoz knihovny poplyne
zavedenou cestou. Na této cestě Vás
návštěvníky bude provázet nová knihovnice
Hana Tomašová. Její zájem, plány a
angažovanost je zárukou, že život knihovny
bude aktivní, atraktivní a také poučný.
K tomu ji přejeme elán a nápady. A že to
s činností
myslí
vážně
svědčí
kurz
enkaustiky – malování žehličkou, pořádaný
ve čtvrtek 24. ledna od 16 hodin. Kurz je
vhodný pro všechny věkové kategorie od 4 do
100 let. Účastnický poplatek činí 50 Kč. A
další akce budou následovat včetně

tradičního Valentinského turnaje ve Člověče nezlob se. Stačí jen
sledovat FB a web knihovny nebo obce. Rozsah otevíracích hodin se
nemění – úterý od 16 do 18 hodin.

Adventní koncert potěšil i pomohl

Předvánoční atmosféru přivezli tentokrát do cerekvického kostela sv.
Václava zpěváci z litomyšlského pěveckého sboru VLASTIMIL. Klasické
předvánoční vystoupení doplnila štědrost návštěvníků, která letos přispěla
na podporu léčby malé Klaudie Stejskalové, ale také na popud jejich rodičů
i na podporu Adama Vyčítala, který je postižen po banální operaci mandlí.
Krásná vybraná částka 20 040 Kč byla dle rozhodnutí zastupitelstva
rozdělena stejným dílem osobně předána, resp. zaslána na transparentní
účet. Všem dárcům pořadatelé a obdarovaní srdečně děkují a objektům
sbírky přejeme zlepšení stavu. Věříme, že tímto aktem jsme všichni
zúčastnění mohli prožít klidné a požehnané vánoce.

Pojedeme do sklípku

Organizátoři nabízejí několik posledních volných míst na zájezd do
vinného sklípku Pod Kraví horou U Procházků v Bořeticích. Termín je
stanoven na 23. 3. 2019. Podrobnosti o místu konání naleznete na
www.sklepboretice.com. Přihlášky a zálohu přijímá a podrobnosti
poskytne Květa Kracíková a Zdeněk Kysilka (kysilkazdenek@gmail.com).

Hasičská valná hromada

Do nového roku hasiči vstupují hodnocením na valné hromadě sboru,
který je možností připomenout činnost tohoto dobrovolného svazku.
Okrsková soutěž byla po mnoha letech pořádána a dobře organizačně
zajištěna 19. května v Makově a naši zástupci se mezi soutěžícími týmy
neztratili. Po odmlce se soutěže zúčastnil i tým žen. Ten sice skončil
celkové 5, ale již vlastní účast nutno pokládat za úspěch. Mužům se
dařilo lépe a celkové 4 místo v nabité konkurenci mladších týmů
potěšilo. V nejdůležitější disciplíně – požárním útoku navíc dosáhli 3
nejrychlejšího času. Celkovým vítězem se stalo po dlouhé odmlce nově
utvořené družstvo Horek.
Soutěžní družstvo se tradičně účastnilo 16. června soutěže
v netradičním požárním útoku v Makově o pouťový pohár a to bez
většího úspěchu. Během letní sezóny se podařilo oslovit mladé adepty
se zájmem o požární sport a ti objížděli řadu pohárových soutěží
v okolí a sbírali zkušenosti. To je základ pro budoucnost soutěžního
týmu i zásahovou jednotku a dík za usilovnou práci patří zejména
strojníkovi.
Z pohledu zásahů patřil rok 2018 k těm bohatším a to zejména
vlivem povětrnostních extrémů. První, zásah, se týkal likvidace požáru
autoservisu ve Džbánově a to 25. ledna. Neděle 8. dubna přinesla
výjezd k padlému stromu přes silnici na Bohuňovice ve Švábenicích.
Stejný den v podvečer se opět rozezněly sirény, které svolaly jednotky
k požáru lesa ve Švábenicích. Složitý a náročný zásah 8 přivolaných
jednotek prověřil odolnost techniky a mužstva. Po uhašení byla naše
jednotka pověřena monitoringem požářiště po celou noc. Náročnost
terénu a zásahu způsobil poruchu spojky na CAS 25, která musela být
následně opravena. V letních měsících vyjeli členové k ohlášenému
požáru kombajnu v Hrušové (29. července) a k nočnímu požáru porostu
a strniště způsobeným spadlým el. vedením ve Džbánově (7. srpna).
Poslední výjezd byl zaznamenán 30. října k zajištění průjezdnosti
silnice 35. Jednalo se o vyvrácené stromy při silném větru. Následovala
likvidace vzrostlé lípy spadlé přes silnici ve Švábenicích. Mimo zásahy
se naše technika představila i na celorepublikovém setkání požární
techniky v Přibyslavi pod názvem Pyrocar a to 18. srpna.
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