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Počasie 

 
I napriek tomu, že pred Silvestrom sa oteplilo na Nový rok 

2003 sme vstúpili predsa s chladným počasím. Nočné teploty 
klesali v našom meste do -18 

0
C a denné teploty sa pohybovali 

okolo -10 
0
C. Spočiatku to bolo bez snehových zrážok, no 

neskôr prišlo aj na ne. Hlavne deti mali veľkú radosť, keď 
využívali každý briežok, aby si zašantili na snehu. Táto 

snehová pohoda trvala do 15. januára 2002, kedy prišlo ote-
plenie a sneh sa roztopil. 

Vlastné poznámky 

 
Tohoročné letné obdobie si pochvaľovali dovolenkári, ale 

menej poľnohospodári. Pomerne nízke množstvo zrážok zaprí-
činilo zrýchlenie dozrievanie obilia v neúplných klasoch a to 

isté platí aj o kukurici. Záhradkári keď chceli mať nejakú 
úradu museli zeleninu aj stromy zalievať. Problém bol aj 

s ovocím lebo višne, slivky, marhule a jablone veľmi rýchlo 

dozrievali a tak sa museli veľmi rýchlo ponáhľať so spraco-
vávaním, ich zaváraním do kompótov alebo do džemov. 

Vlastné poznámky  
 

V minulosti sme boli zvyklí dlhšiu prechodnú časť medzi 

letným a jesenným obdobím ukončenou takzvaným babím 
letom. Tento rok ešte začiatkom mesiaca septembra 2003 sa 

denné teploty šplhali až do 30 
0 

C, ale v priebehu dvoch 
týždňoch klesli viac ako o polovicu. Čakanie na jesenné 

monsúnové dažde sa stalo len zbožným želaním. Suché 

počasie pretrvávalo aj v tomto období. A tak želanie hubárov 
nájsť veľa hríbov sa úplne rozplynula ako zlý sen.

 

Vlastné poznámky 
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Zo dňa 23. na 24. októbra 2003 sa na území celého 

Slovenska prihlásila zima so snežením aj v miestach nižšou 

nadmorskou výškou. Ráno v niektorých častiach Slovenska 
ako napríklad na Záhorí, Považí aj na východnom Slovensku 

bola napadaná aj súvislá snehová prikrývka, ktorá sa však 
priebehu dňa roztopila. Podľa Slovenského hydrometeo-

rologického ústavu v Bratislava takáto skutočnosť bola zazna-

menaná naposledy v roku 1921. Obvykle sa snehová prikrývka 
v nížinách vyskytuje až v poslednej dekáde mesiaca novem-

bra. Deti sa so snehovej nádielky radovali. Horšie na tom boli 
vodiči motorových vozidiel, ktorí podcenili prezutie vozidiel, 

resp. možnosť  námrazy a tak bolo na cestách zopár doprav-

ných nehôd. 
Vlastné poznámky 

 
Začiatok novembra 2003 bol sprevádzaný dažďom a ve-

trom, ktorý narobil šarapatu hlavne na cintorínoch, keď po-

prekacoval črepníky s chryzanténami a odvial spomienkové 
vence. Po tomto vystrašení opäť prišli dni, ktoré nevyšli 

z normálu. Tým chcem povedať, že prišli dažde, ktoré sa 
striedali s príjemnými chvíľami v podobe zubatého slniečka. 

Práve tieto optimálne príjemné dni umožnili záhradkárom 

ešte, čo to poupravovať na záhradke, t.j. pokopať a prípadne 
ostrihať stromy. Taký bol náš november 2003. 

Vlastné poznámky 
 

Očakávali sme, že i príchod svätého Mikuláša bude spre-

vádzať snehová nádielka, čím by i naplánovaný slávnostný 
program pre deti na Mierovom námestí mal tak trocha idylickú 

príchuť. No bohužiaľ, zostalo iba pri želaní i keď treba pove-
dať, že trocha prituhlo tak na tých – 5

o 
C. Až 16. decembra 

2003 sa Trenčania zobudili do bieleho rána, keď napadalo asi 

7 cm snehu. No i táto malá nádielka snehu nemala dlhé tr-
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vanie, pretože prišlo oteplenie. A tak vianočné sviatky sme 

oslávili bez snehu. 

Vlastné poznámky 
 

Silvestrovský deň bol poznačený celodenným dažďom 
a studeným vetrom. Nebolo hodno ani psa vyhnať z domu. 

Ulice boli takmer prázdne. Poobede sa začalo schladzovať a 

pred polnocou sa začal mixovať dážď so snehom. A tak do 
nového roka 2004 sme vstúpili s novou snehovou perinou. 

Vlastné poznámky 
 

Poveternostné podmienky v meste Trenčín v roku 2003 podľa 

mesiacov 

mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

priemerná teplota 
v stupňoch C 

- 

0,8 

0,9 6,0 10,1 18,6 21,8 21,6 19,5 13,7 12,8 6,6 - 0,8 

priemerná 
vlhkosť 

v % 

94,6 67,9 64,2 51,3 58,7 58,8 75,9 63,3 66,4 76,6 75,4 83,6 

 

 


