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V Bělotíně meteoro|ogové dokonce naměřiIi počátkem týdne tepIotnírekord: 15,4 stupně

PAVLA KUBISTOVA

Přerov_Nezvyklé teplo a silný
vÍtr, to jsou rozmary začátku
letošni zimy na Přerovsku. V
Bělotíně v pondělÍ meteorolo-
gové dokonce naměřili teplot-
ní rekord - 15,4 stupně Celsia.
A i kdyŽ v jiných částech Mo-
ravy a Slezska foukal v uply-
nulých dnech jeŠtě silnější vi
tr, přerovští hasiči stejně mu-
seli odstraňovat na dvou mís-
tech škody.

.,Nejsilnější vítr jsme namě-
řili na Seráku, kde dosáhl
rychlosti 36 metrů za sekundu,
to je přibliŽně 130 kilometrů v
hodině,.. uvedl meteorolog
Tomáš ostroŽlik z Českého
hydrometeorologického ústa-
vu v ostravě. V Přerově měl
vÍtr rychlost aŽ 18 metrů za
sekundu, v BělotÍně dokonce
19.
To stačilo k tomu, aby na

Přerovsku padaly stromy a lé-
taly střechy. V ponděli před
pul sedmou lry'jiŽděli hasiči ke
spadlému stromu, který leŽel
na si]nici, do Dřevohostic.

''Spaďou 
jabloň jsme ořezali a

odstranili. Jednou jsme zasa-
hovali také v Tučině, kde vÍtr
uvolni] střeŠni krytinu,.. sdělil
operační důstojnÍk přerov.
ských hasičů. V Tučíně vítr

shodil některé plechy z budo.
vy bývalé školy. ''Letělo to aŽ k
hlavní si]nici, to je nějakých
padesát metrů' Naštěstí k Žád-
nému zranění nedoŠlo, ale by-
la to opravdu nebezpečná si-
tuace. Hasiči pak zajistili i
dalŠÍ plechy, které uŽ vlály na
střeŠe',. popsal starosta TučÍ.
na Jiří Rezníček a dodal. že

budova je prázďná a patřÍ sou-
kromému majiteli.,,Podobně
silný vÍtr zaŽiváme třikrát,
čtyřikrát do roka, to není nic
neobvyklého. Zaj ímavější j sou
teploty _ napřÍklad v BěIotíně
padl teplotnÍ rekord, naměřili
jsme I5,4 stupně Celsia'..
zhodnoti] ostroŽlík. Dosud
přitom na této stanici platila

za rekord hodnota 10,9 stupně,
naměřená loni. Naopak v Pře-
rově rekord nepadl, nejteplejŠÍ
poslednÍ listopadový den zaŽi.
lo město v roce 1959, kdy se tep-
lota vyŠplhala na 13,7 stupně
Celsia.

Teplotní rekordy padaly ta-
ké v Jeseniku, Sumperku a
o]omouci. V krajském městě
meteorologové naměřili v
pondělí 14,2 stupně Celsia, coŽ
je o 1,6 stupně vic, neŽ kolik
byla hodnota dosavadního re.
kordu z roku 1947.

Zemědělci si ale z nadprů.
měrně teplého počasí hlavu
nedělaji.''Napřiklad ozimá
řepka sice pořád roste a tÍm
částečně ztrácí svou zimo-
vzdornost, pro jiné rostliny je
ale toto počasi zase naopak
příznivé,.. vysvětlil Ladislav
Prečan ze Státni rostlinolé-
kařské správy v Přerově.

''Rozhodující bude, jak se situ.
ace vyvine do Vánoc. Zatím
jsme ale Žádné problémy neza-
znamenali."

Ke konci týdne by poďe me.
teorologů měly teploty kles.
nout. ,,Stále budou ale ,,jen..
průměrné nebo nad dlouho-
dobým průměrem pro začátek
prosince. Vítr čekáme slabý'
do 4, nanejvýš 6 metrů za
sekundu... sdělil ostroŽlík.
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