Kronika obce Pravotice
rok 2014

Evidencia obyvateľstva
K 31.12.2014 mala naša obec 309 obyvateľov.

Narodenie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kšiňan Liam
Lámer Matúš
Poliak Tomáš
Bednáriková Terézia
Gugová Ivanka
Goldbecherová Sofia
Bitarovský Adam

Úmrtie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brišková Zita
Kufelová Štefánia
Bezák Ján
Vajdák Jozef
Perničková Mária
Galbo Štefan
Bitarovská Jarmila
Prievalská Emília

Prechodný pobyt :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goldbecher Ľubor
Hedera Milan Ing.
Kasala Marek
Koledová Eliška
Kasalová Nela Mária
Koleda Samuel

Prisťahovanie :
1. Hrčka Milan
2. Šimovičová Ivana Bc.
3. Hrčková Stela
4. Guga Mário
5. Balek Pavol
6. Báleková Emília
7. Gurvai Rudolf
8. Petrová Emília
9. Pecho Leo
10. Petrová Laura
11. Zigo Miroslav
12. Zigová Jana
13. Zigo Michal

Odsťahovanie :
1.
2.
3.
4.
5.

Plazáková Paulína
Poliaková Diana
Poliak Patrik
Poliak Tomáš
Valent Miloš

Akcie a dianie v obci
Už tradične v druhú májovú nedeľu býva oslava Dňa matiek spojená s kultúrnym programom,
pri ktorom mamičky dostali kvietky.
Druhá akcia bola Deň detí, tentoraz počasie vyšlo a tak sa mohlo uskutočniť na ihrisku TJ
Sokol. Deti opekali a spoločne sa dobre zabavili.
Tretia akcia bola oslava s Jubilantmi, oslávenci boli obdarení 20 eurovou poukážkou na nákup
v COOP Jednota a kvietkom, pochutili si na slávnostnej večery a zabavili sa s hudobnou
skupinou KTM.
Tento rok sa medzi jubilantov zaradili :
50 rokov
Oravec Pavol
Brišková Zita
60 rokov
Toman Dušan
Nižňanský Jozef
Dragula Ľubomír
70 rokov
Pernička Tibor
Nižňanská Valéria
Borik Jozef
Adamcová Brigita
80 rokov
Šorcová Mária
Oravec Anton
90 rokov
Galbo Alojz
Zlatá svadba
Gabriela a Ján Bitarovskí
Ďalšou akciou je Uvítanie detí do života, rodičia sa podpísali do pamätnej knihy, spoločne si
pochutili na malom občerstvení a domov si odniesli vkladnú knižku.
Poslednou akciou starého vedenia bola oslava Mikuláša.
Bohužiaľ tento deň pršalo ako na objednávku a Mikuláš len rýchlo podal baličky dobrým
deťom a musel sa pobrať ďalej.
Predvianočná akcia bola prvá akcia s novo – zvolenou starostkou a poslancami.
Deti zdobili vianočnými ozdobami stromček, dospelí si pochutili na horúcom punči, deti tiež
ale na detskom punči a všetci sme si užili atmosféru blížiacich sa sviatkov.

26.12 sme sa vrátili k tradičnému Stolno-tenisovému turnaju.
Všetci účinkujúci aj povzbudzujúci si mohli pochutiť na čaji, káve alebo varenom vínku.
Súťažiacich bolo 20 a štartovné bolo 2 eura.
A tu je poradie : 1. M. Ďurech
2. M. Brida
3. I. Košík
Víťazi si odniesli pamätné poháre.

Mimoriadné udalosti dediny
1. V marci odstúpil z poslaneckého postu p. Pavol Miklánek, po ňom nasledovala Ing.
Daniela Škarbova, ktorá poslanecký mandát neprijala a po nej bol zvolený Ing. Jozef Borik.
2. 9.6. nás opustil vo veku 65 rokov starosta obce Jozef Vajdák.
Posledná rozlúčka bola 13.6. na miestnom cintoríne o dôstojnú rozlúčku sa okrem iných
postarali požiarnici nielen z našej dediny, ale z celého okolia.
3.

Úrad prevzal do svojich rúk zástupca starostu obce p. Miroslav Bitarovský, ktorý bol
zastupujúcim starostom do ustanovujúcej schôdzi nového starostu obce.

4. 15.12.2014 bola ustanovujúca schôdza, pri ktorej úradujúci zástupca starostu
Miroslav Bitarovský odovzdal insígnie obce Mgr. Viere Graňačkovej.

Rozpočet obce na rok 2014
Po poslednej Skutočnosť k
zmene
31.12.2014
72691,00
76501,00
75503,69

Schválený rozpočet
Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet na rok
2014
76 501,00

72691,00
0,00
0,00
65531,00

76501,00
0,00
0,00
76501,00

75503,69
0,00
0,00
68136,93

65531,00
5000,00

69341,00
5000,00

66156,93
0,00

2160,00

2160,00

2160,00

Skutočnosť
k 31.12.2014
75 503,69

% plnenia
98,70

UZNESENIA
Z uznesení som vybrala :
Uznesenie č. 84/2014 – OZ v Pravoticiach schvaľuje návrh poslanca P.Miklanka na opravu
strechy na budove bývalej Materskej školy Pravotice – materiál zabezpečí nájomca Ivan
Adamka a práce zdarma uskutoční P. Miklánek a A. Pastva.
Uznesenie č.85/2014 - OZ v Pravoticiach zavazuje starostu obce žiadať od dopravnej polície
prešetrenie zvýšeného pohybu kamiónov po obci a častejšiu kontrolu rýchlosti po obci.
Uznesenie č. 94/2014 – OZ v Pravoticiach berie na vedomie zastupovanie starostu obce
Miroslava Bitarovského, zástupcu starostu obce, ktoré vyplýva zo zákona o obecnom zriadení
č. 369/1990 Z. z. v znení zmien a doplnkov s právami a povinnosťami štatutárneho zástupcu
obce Pravotice.
Uznesenie č. 104/2014 – OZ v Pravoticiach schvaľuje rozpočet obce Pravotice na rok 2015 vo
výške 74 301 Eur.

Voľby
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Prvé kolo volieb sa konalo 15.3.2014
Výsledky volieb v našej obci:
1. Bardos Gyula - 0 hlasov
2. Behýl Jozef Mgr. - 0 hlasov
3. Čarnogurský Ján JUDr. – 0 hlasov
4. Fico Róbert doc., JUDr., CSc. – 41 hlasov
5. Fischer Viliam prof., MUDr, CSc., FICS – 1 hlas
6. Hrušovský Pavol JUDr. – 9 hlasov
7. Jurišta Ján PhDr. – 0 hlasov
8. Kiska Andrej Ing. – 22 hlasov
9. Kňažko Milan – 9 hlasov
10. Martinčko Stanislav – 0 hlasov
11. Melník Milan prof. RNDr. DrSc. – 1 hlas
12. Mezenská Helena Mgr. – 1 hlas
13. Procházka Radoslav doc. JUDr, PhD – 46 hlasov
14. Šimko Jozef JUDr – 1 hlas
Celkové výsledky volieb:
1. Fico Róbert – volilo ho 28 percent Ľudí a teda získal celkovo 531 919 hlasov
2. Kiska Andrej – volilo ho 24 percent voličov a získal celkovo 455 996 hlasov
Títo dvaja kandidáti sa pobili v druhom kole volieb
Druhé kolo voľieb sa konalo 29.3.2014
Výsledky volieb v našej obci:
1. FIco Róbert doc. JUDr. CSc – 67 hlasov
2. Kiska Andrej Ing. – 73 hlasov
Celkové výsledky volieb II kola
1. Kiska Andrej – 1 307 065 to je počet hlasov, ktoré dostal v druhom kole
2. Fico Róbert – 893 841 dostal od svojich voličov

Voľby do Európskeho parlamentu
Konali sa 24.5. 2014.
O tieto voľby nebol veľký záujem, v našej obci z 247 voličov sa zúčastnilo len 40 a z toho
bolo len 38 platných odovzdaných lístkov
A týmto stranám sme dali svoje hlasy:
1. Kresťanskodemokratické hnutie – 11 hlasov
2. SMER – sociálna demokrácia – 10 hlasov
3. Strana demokratického Slovenska – 5 hlasov
4. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – 4 hlasy
5. Sloboda a Solidarita – 2 hlasy
6. Strana TIP – 2 hlasy

7. Kresťanská Slovenská národná strana – 2 hlasy
8. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – 1 hlas
9. Národ a Spravodlivosť – naša strana – 1 hlas
Ostatných 20 strán nedostalo ani jeden hlas.
Výsledky celkové :
SMER sociálna demokracia – 135 089 hlasov
Kresťansko demokratické hnutie – 74 108 hlasov
Slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana 43 467 hlasov
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 41 829 hlasov
NOVA konzervatívni demokrati Slovenska Občianska Konzervatívna strana – 38 316 hlasov
Sloboda a Solidarita 37 376 hlasov
Strana maďarskej komunity 36 629 hlasov
MOST HÍD – 32 708 hlasov

Komunálne voľby
Komunálne voľby sa konali 15.11.
Na post starostu obce sa uchádzali kandidáti:
1. Milan Escher SMER
2. Mgr. Viera Graňačková
3. Pavol Miklanek
4. Ján Šinský
5. Martin Španko.
Pred voľbami sa vzdal Ján Šinský.
Dvaja kandidáti sa nám prihovorili prostredníctvom letákov a oboznámili nás so svojim
volebným programom.
Milan Escher – živnostník
- zveľaďovanie a udržiavanie čistoty obce – úprava okolia, zeleň výsadba kvetov
- využívanie obecných priestorov na spoločné stretnutia
- návrat k tradíciam ( majáles, silvestrovský ples, súťaž vo varení gulášu
- podpora mladých rodín – vybudovanie športovo-oddychového areálu pre deti a mládež
- podpora mladej generácie v športových a kultúrnych aktivitách
- skvalitnenie informovanosti a komunikácie s občanmi
- individuálne zameranie na staršiu generáciu – kosenie, nákupy strava
- s pribudajúcim počtom obyvateľstva vyriešenie zlej situácie – dochádzky do škôl
a práce v Bánovce nad Bebravou
- pokračovanie v programe podpory pre dlhodobo nezamestnaných – menšie obecné
služby, aktivačné práce
- využívanie dotačných programov, fondov z dostupných zdrojov – chodník Konovičné,
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, modernizácia kultúrneho domu – maľovanie,
vykurovanie
- slušnosť, porozumenie, spolupráca, tolerancia, úcta – základ vzájomnej komunikácie

Mgr. Viera Graňačkova – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
Volebný program :
Hospodárenie
- zabezpečiť vyrovnaný rozpočet obce
- prijatie opatrení na zníženie úverovej zaťaženosti obce
- snaha o čerpanie financii prostredníctvom fondov z EÚ
- prijatie opatrení na zníženie bežných výdavkov
Komunikácia
- modernizácia a pravidelná aktualizácia webového sídla obce
- aktívna účasť občanov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, so zámerom vačšej
informovanosti občanov a možnosti podieľať sa na rozhodnutiach obecného
zastupiteľstva
- ústretová komunikácia na úrovni starosta – občan
Plánované aktivity
- organizovanie aktivít pre deti – športové aktivity, akcie, výlety, maškarný bál
- aktívne využívanie kultúrneho domu – športové podujatia – obnovenie vianočného
stolnotenisového turnaja, kreatívne aktivity nielen pre deti, kultúrno-spoločenské
akcie, posedenie pre dôchodcov – jubilantov
- v závislosti od ušetrených resp. od získaných finančných prostriedkov :
- - rekonštrukcia chodníkov v časti obce Konovica a finálna úprava chodníkov v časti
obce Derešok
- - v spolupráci s farským úradom vymaľovanie interiéru a vonkajšej fasády kostola
- - výstavba ľadovej plochy vedľa ihriska v areáli TJ Sokol Pravotice
- - vytvorenie projektu pre vybudovanie multifunkčného ihriska spolu s oddychovou
zonou pre všetky vekové kategórie občanov
- - príprava územno-plánovacej dokumentácie k časti obce Záhumnie potrebnej k jej
ďalšiemu rozvoju
Výsledky volieb – post starosta obce
1. Mgr. Graňačková Viera – 118 hlasov
2. Escher Milan – 38 hlasov
3. Miklanek Pavol – 26 hlasov
4. Španko Martin – 6 hlasov
Kandidáti na poslancov a výsledky
1. Ing. Škarbová Daniela – 113 hlasov
2. Ing. Bridová Ivana – 100 hlasov
3. JUDr. Laštík Zdenko – 95 hlasov
4. Makovníková Anna - 94 hlasov
5. Mgr. Graňačková Viera – 91 hlasov
6. Šinský Peter – 73 hlasov
7. Escher Milan – 72 hlasov
8. Miklanek Pavol 72 hlasov
9. Mgr. Vajdáková Andrea – 69 hlasov
10. Ďurech Marián – 48 hlasov

Knižnica obce
Fungovala lx týždenne pod vedením Coriny Manovej.
Za rok 2014 sa nakúpili 2 tituly.
Knižnica ma k 31.12.2014 31 členov.

PZ KRIŽNE
Malo k 31.12.2014 43 členov.
Nikto nový sa k združeniu nepridal ani nikto neodišiel

CIRKEV
V tomto roku sa uskutočnili v našej farnosti ľudové misie. Bolo to v dňoch 9 – 16.11.
Konali ich rehoľníci z rehole Rádu menších bratov kapucínov.
Ľudové misie ako duchovná obnova farnosti ponúkajú možnosť hľadania odpovedí na rôzne
otázky viery a života.
Organizujú sa pre všetkých, ktorí majú záujem, či už patria k aktívnym alebo pasívnym
členom Cirkvi.
Program misii v našej obci :

Nedeľa : téma : Boh ťa miluje
11,00 sv. omša s misijnou kázňou
17,00 katechéza pre ženy
18,00 katechéza pre mužov

Pondelok : téma : Hriech
17,30 sv. omša s misijnou kázňou
18,30 premietanie filmu Ježiš

Utorok : téma : Spása v Ježišovi Kristovi
17,30 sv. omša s misijnou kázňou

Streda : téma : Viera a obrátenie
10,00 sviatosť zmierenia
10,30 sv. omša s pomazaním chorých
16,00 stretnutie s deťmi do 11 rokov v kostole
16,00 sviatosť zmierenia
17,30 sv. omša s misijnou kázňou

Štvrtok : téma : Ježiš je Pán
17,30 sv. omša s misijnou kázňou

Piatok : téma : Duch Svatý
Dopoludnia návšteva chorých po domoch
17,30 sv. omša s misijnou kázňou + adorácia

Sobota : téma : Cirkev – spoločenstvo
11,00 sv. omša s obnovou manželských sľubov
16,30 stretnutie mladých z celej farnosti vo Vysočanoch
18,00 koncert hudobnej skupiny Kapucini Stanley v kultúrnom dome v Pravoticiach

Nedeľa : téma : Rast a premena v Kristovi
11,00 sv. omša s misijnou kázňou
V tomto roku sa po dlhšej pauze znovu nacvičovala Jasličková pobožnosť pod vedením Ivany
Bridovej a Anny Makovníkovej.
Rovnako, ako po minulé roky. Sa dodržala tradícia koledovania detí.

Hokejbalový klub Pravotice
Výbor HBK klubu sa sklada : Rastislav Oravec
Michal Šinský
Jakub Valente
Dňa 14.3.2014 sa uskutočnila porada členov pred novou hokejbalovou sezónou.
Prehodnotila sa hlavne liga PHBL.
Tá začína 18.3.2014 s úplne novým rozdelením tímov.
Ďalej sa stanovil rozpočet do fondu (hlavne na kúpu novej brankárskej výstroje), upravili sa
nejaké pravidlá, preorganizovali sa úlohy a povinnosti hráčov a veľa iného.
5.5.2014 sa konala Konovica Cup za účasti týchto tímov :
Skupina A
Konovica Pravotice
Dvorec
Biskupice
Skupina B
Pravotice A team
Kšinna
Rybany

Telovýchovná jednota Sokol Pravotice
Začiatkom roka sa konal futbalistický ples s hudobnou skupinou DUO JAMAHA, známou
z hudobnej televízie Šláger.
Vedenie klubu sa nezmenilo a trénerský post bol obsadený Martinom Parkanom z Rybian,
ktorý v čase núdze nášho mužstva aj vypomáhal ako hráč, dovtedy bol hráčom Nedanoviec.

Jarná časť
Na jarnú časť sme si museli tiež zaobstarať hráčov z iných klubov boli to : Martin Španko
z Rybian, Branislav Ševčík z Biskupíc, Ľubomír Čabrák z Uhrovca, Mário Jakub hráč zo
Šišova, Marek Oravec hráč z Nedanoviec, Matúš Laššo z Bánoviec nad Bebravou.
A tu sú výsledky jarnej časti 2014
Zlatníky – Pravotice 1 : 4
Góly – 2x gól Tomáš Šinský, Marek Oravec a Pavol Netopil
Krásna Ves – Pravotice 1 : 2
Góly – Slamka Peter, BItarovský Jaroslav
Ostratice – Pravotice 1 : 1
Gól – Marek Oravec
Horná Ves – Pravotice 4 : 4
Góly – 2x Netopil Pavol, 2x Bitarovský Jaroslav
Pravotice – Biskupice 1 : 4
Gól – Šinský Michal
Rybany – Pravotice 1 : 4
Góly – 2x Juraj Melas, Peter Slamka a Bitarovský Jaroslav
Pravotice – Miezgovce 1 : 1
Gól – Oravec Marek
Brezolupy – Pravotice 3 : 2
Góly – Juraj Melas a Jozef Pitlovaný
Pravotice – Livinské Opatovce 4 : 2
Góly – Marek Oravec, Ľubomír Čabrák, Šinský Michal a Jozef Pitlovaný
Dvorec – Pravotice 4 : 0
Pravotice – Nadlice 1 : 1
Gól – Marek Oravec
Halačovce – Pravotice 1 : 2
Góly – Jaroslav Bitarovský a Marek Oravec

Pravotice – Malá Hradná 0 : 4
Po jarnej sezóne postúpila z našej skupiny Malá Hradná a vypadli Livinské Opatovce.

Jesenná časť
V jesennej časti pribudli Žabokreky nad Nitrou, Prusy a Pečeňany
Toto sú noví hráči ktorí nám vypomohli Michal Jaško, Ján Síleš, Martin Vaňo, Igor Jando,
Vladimír Tvrdík, Juraj Poštrk, na hosťovanie išiel Jozef Pitlovaný a skončil Ľubomír Čabrák,
Branislav Ševčik, Matúš Laššo,
Výsledky:
Pravotice – Biskupice 2 : 1
Góly – Peter Slamka, Ján Síleš
Pravotice – Žabokreky nad Nitrou 4 : 0
Góly – Michal Šinský, Peter Slamka, Marek Oravec, Tomáš Šinský
Dvorec – Pravotice 3 : 0
Pravotice – Horná Ves 3 : 3
Góly – Tomáš Šinský, Jaroslav Bitarovský, Marek Oravec
Miezgovce – Pravotice 0 : 1
Gól – Tomáš Šinský
Pravotice – Brezolupy 1 : 2
Gól – Martin Vaňo
Ostratice – Pravotice 6 : 3
Góly – Martin Vaňo, Richard Marko, Juraj Melas
Pravotice – Prusy 0 : 2
Zlatníky – Pravotice 0 : 2
Góly – Marek Oravec a Jaroslav Bitarovský
Pravotice – Nadlice 1 : 2
Gól – Juraj Poštrk
Pečeňany – Pravotice 5 : O
Pravotice – Krásna Ves 0 : 0
Rybany – Pravotice 2 : 2
Góly – Martin Vaňo a Jaroslav Bitarovský

DHZ PRAVOTICE
V roku 2O14 sme sa zapojili do týchto súťaží zaradených do SMHL – slovensko-moravskej
hasičskej ligy.
Ako prvá súťaž zaradená do tejto ligy bola súťaž v Krásne a to 7.6.2014, skončili sme na 22
mieste s celkovým časom 16,92.
O týždeň neskôr sa konala súťaž v Moškovci, kde sme skončili na 9. mieste s časom 15,22.
21.6 sa konala súťaž v Malej Bytči skončili sme až na 23. mieste s časom 19,09.
28.6 sa súťažilo v Lehote pod Vtáčnikom kde sme sa nezúčastnili.
Koncom júna bola súťaž v Ihrišti kde sme skončili 19 s časom 19,16.
12.7 bola súťaž v Lednickom Rovnom kde sme skončili na krásnom 10 mieste s časom 15,58
19.7 sa konala súťaž v Zbore kde sme skončili opať na 19 mieste s celkovým časom 17,69
O deň neskôr sa konala súťaž v Dohňanoch kde sme skončili na 6 mieste s časom 15,95.
Ďalší víkend sa konala domácka Pravotická súťaž kde sme skončili 14 s časom 15,09.
O deň neskôr sa konala tradične súťaž na Svinnej kde sme boli bohužiaľ diskvalifikovaní
11.kolo patrili Horenickej Hôrke kde sme skončili 18 s časom 15,59
9.8 sa súťažilo v Brumove kde sme sa nezúčastnili.
O týždeň bola súťaž v Podlužanoch kde sme skončili 17 s časom 19,03
Podhorie malo súťaž 23.8 kde sme sa opať nezúčastnili.
O deň neskor malo súťaž Trstie kde sme skončili 22 s časom 20,24
Predposledná súťaž bola v Nedašove kde sme sa nezúčastnili.
A poslednou súťažou bolo Ďurďove kde sme sa tiež nedostavili.
Konečné poradie MUŽI
1. Podhorie
199 bodov
2. Brumov B
158 bodov
3. Brumov
152 bodov
4. Zbora
131 bodov
5. Vrbetice
127 bodov
6. Lidečko
111 bodov
7. Lednické Rovne 104 bodov
8. Ďurďove
97 bodov
9. Stupné
92 bodov
10. Nosice
84 bodov
11. Lehota pod Vtáčnikom 84 bodov
12. Ihrište
83 bodov
13. Malá Bytča
83 bodov
14. Francova Lhota 60 bodov
15. Bobrovček
55 bodov
16. Trstie
53 bodov
17. Krásno
51 bodov
18. Nedašov
50 bodov
19. DOhňany
50 bodov
20. Mikušovce
49 bodov
21. Polný Kesov
49 bodov
22: Horná Breznica 43 bodov
23. Podlužany
40 bodov
24. Vysoke Pole
32 bodov

25. Pravotice
30 bodov
26. Dolné Ozorovce 29 bodov
27. Svinná
29 bodv
Konečné poradie ŽENY
1. Nosice - žabky 162 bodov
2. Dežerice
161 bodov
3. Moškovec
144 bodov
4. Nedašova Lhota 132 bodov
5. Ihrište
120 bodov
6. Malá Bytča
103 bodov
7. Ladce
101 bodov
8. Horenická Hôrka 86 bodov
9. Mikušovce
83 bodov
10. Šisov
65 bodov
11. Brodzany
64 bodov

POČASIE
Január
Prvý mesiac roku 2014 bol teplejší ako obyčajne býva.
Denne januárové teploty sa pohybovali od -2 do -7 stupňov.
Najvyššia denná teplota bola nameraná v strede mesiaca a to plus 4 stupne.

Február
Teplotne sme sa v tomto mesiaci pohybovali od -1 do -6 stupňov.
Vo februári bola najvyššia teplota nameraná ku koncu mesiaca a to plus 6 stupňov.

Marec
Marec sa začal ako rekordne teplý mesiac a to s teplotou 15 stupňov a na niektorých miestach
to bolo aj nad touto teplotou.
Noci sme mali chladné s teplotami -2 stupne.
Na Jozefa 19.3 bolo veterne počasie so slabými zrážkami.
23.3. sme mali výraznejšíe ochladenie s dažďovými prehánkami a s teplotou 8 stupňov.
Ku koncu mesiaca sme mali už znovu teploty s 2O stupňami.

Apríl
Búrkovú sezónu sme začali 8.4, búrka sa predviedla aj s krúpami.
Vačšina mesiaca bola slnečná, no v mesiaci sme mali ešte ďalšie 3 búrky
Najvyššia teplota v mesiaci bola 22 stupňov a najnižšia 8 stupňov a to bolo ll.4.

Máj
Aj v tomto mesiaci sme mali časté prehánky a búrky.
Najvyššie teploty boli 25 stupňov a v noci sme mali 5 stupňov.

Jún
V prvom týždni sme mali chladné a upršané počasie s dennou teplotou 14 stupňov.
No lO.6 sme mali už tropické teploty a to 31 stupňov.
14.6 sme mali upršaný deň s teplotou 19 stupňov.
Ku koncu mesiaci sa ohlásili aj búrky a teploty cez deň boli 24 stupňov.

Júl
V juli sme mali príjemné teploty najviac sme mali 2O.7 kedy sme mali 33 stupňov, najnižšia
denná teplota bola 9.7. a to 2O stupňov.
Najvyššia nočná teplota bola na konci mesiaca a to 19.7. a najnižšia teplota v noci bola
začiatkom mesiaca a to 11 stupňov.
V tomto mesiaci sme mali aj viac upršaných dní.

August
V auguste sme si užili viac chladnejšich dní teda dní kedy sme nemali teplotu viac ako 25
stupňov.
Najvyššia denná teplota bola 3O stupňov a to len na začiatku mesiaca a najnižšia bola 20
stupňov, no okolo tejto teploty sme mali skoro celý mesiac.
Aj v tomto mesiaci sa nám vystriedalo dosť upršaných dní.
Najvyššia nočná teplota bola 18 stupňov a najnižšia len 5 stupňov a to bolo 28.8.

September
Po chladnom auguste sme čakali či k nám príde babie leto a celkom sme sa potešili pretože
sme mali prijemné počasie s najvyššou dennou teplotou 26 stupňov a to na začiatku mesiaca,
no aj ostatné dni sme mali teploty okolo 2O stupňov.
Najnižšia denná teplota bola 17 stupňov.
Najvyššia nočná teplota bola 16 a najnižšia teplota bola 2 stupne.

Október
Aj počasie v októbri bolo príjemné.
Najvyššia denná teplota bola 24 stupňov a to sme mali 12.10, najnižšia denná teplota bola 9
stupňov a to bolo na konci mesiaca.
Najvyššia nočná teplota bola 12 stupňov a najnižšiu sme mali -3 a to ku koncu mesiaca.

November
Dá sa povedať, že po slnečnom októbri sme mali celkom príjemný aj mesiac november.
Sviatok všetkých svatých bol s teplotou 8 stupňov.
Najvyššia denná teplota v mesiaci bola 18.11 a to 18 stupňov a najnižšia bola ku koncu
mesiaca a to len 2 stupne.
So snehom sa deti potešili len minimálne, skôr to boli upršané dni.
Mali sme aj typicke jesenné hmly.

December
V tomto mesiaci deti mohli využiť 5 dní so snehovou prikrývkou avšak len ku koncu mesiaca
Najvyššia denná teplota bola 12 stupňov a to 23.decembra a najnižšia -13 na Silvestra.

