Rok 2021
I dění letošního roku bylo ovlivněno pokračující koronavirovou pandemií. Na
začátku roku dorazily dlouho očekávané dodávky vakcín a začalo očkování, ale
pandemie nezmizela. Byl to i rok změn – Česko má novou Sněmovnu i vládu.
Bohužel Českou republiku zasáhla přírodní katastrofa - nejsilnější tornádo v
novodobé historii.

Obyvatelé obce
K 31. prosinci 2021 měla naše obec 137 obyvatel.
Manželé Libotovští s dcerkou Emou přivítali do rodiny syna Robina.
Jaruška Kuželková čp. 54 porodila synka Martínka Housku.
Manželům Kateřině a Zdeňku Jelínkovým čp. 45 se narodila dcerka Ema.
Sňatek uzavřeli Petra Fojtíková a Filip Libecajt čp. 4 a záhy se jim narodila
dceruška Olinka.
V čp. 2 zemřela nejstarší občanka obce paní Danuška Líbrcajtová.

Počasí
Rok 2021 byl druhým nejchladnějším rokem za posledních 10let. Dle
meteorologů srážkově normální. Začátek roku byl chladný, bohatý na většinou
smíšené srážky. Denní teploty se pohybovaly kolem +6°C, noční klesaly k 0°C.
V prvním únorovém týdnu se oteplilo, rtuť teploměru stoupala k 10°C. Druhá
dekáda byla výrazně chladnější s nočními teplotami -10—15°C, denní kolem 5°.Poslední týden února byl rekordně teplý, teploty přes den až 15°C, v noci 0°+4°C, téměř bez srážek. První polovina března byla bez srážek, denní teploty
dosahovala až k 12°C, v noci klesaly k 0° až -4°C. Nastalo poměrně studené jaro,
jen přelom března a dubna byl extrémně teplý s teplotami 30. a 31. března přes
20°C. Duben byl za poslední léta jedním z nejchladnějších s nejvyššími denními
teplotami +14°C, v noci klesly pod 0°C. Srážky smíšené. Květen přinesl déšť i
příjemné teploty, které ve druhé polovině měsíce stoupaly k 25°C přes den a
k 14°C přes noc. Letní měsíce byly s teplotami ve dne mezi 25°-30°C, v noci
kolem 15°C, bohaté na srážky a bouřky. Kromě chladného posledního
srpnového týdne přetrval letní ráz počasí až do první říjnové dekády. Podzim

byl nejteplejší od začátku historie měření s teplotami kolem 10°C, v noci 0°C—
4°C, v posledním listopadovém týdnu poklesly denní teploty o 5°C. Přeháňky
dešťové nebo smíšené. Tento charakter počasí přetrval až do prosince, Vánoce
byly opět na blátě. Rok 2021 měl 89 letních dnů, první letní teplota byla
naměřena 31. března, poslední 20. října. Tropických dní bylo celkem 29.
Nejteplejším dnem byl 21. červen s teplotou 36,4°C.

Extrémní počasí přišlo 24. června, kdy se Moravou přehnalo ničivé
tornádo. V úseku dlouhém 26 kilometrů a širokém 500 metrů bylo kriticky
zasaženo 7 obcí a během několika minut způsobilo několikamiliardové škody.
Bylo poničeno 1600 staveb, z nichž 200bylo určeno k demolici. Silně byla
zasažena infrastruktura a železniční koridor. Zraněných osob bylo několik
stovek, šest lidí zemřelo. Podobně ničivé tornádo zasáhlo naše území dle
Kosmovy kroniky 30. července 1119 z části Prahu a její okolí.

Co je v obci nového?
Výstavba kanalizace dospěla do finále a je před dokončením.

Zbývají

poslední úpravy a úkony spojené s kolaudací. Poté se budou moci občané naší
obce připojit.

Silnice v obci byla obnovena v celém rozsahu v prvním listopadovém týdnu.
Údržba veřejného prostranství obce hlavně v okolí rybníka, kam
nezasahovala výstavba kanalizace. I letos se k nám vrátily divoké husy, i když
několik se stalo bohužel obětí projíždějících řidičů.

Kulturní a sportovní akce
Jako každoročně pořádá spolek Sokol mnoho kulturních i sportovních akcí pro
děti i dospělé občany.
První akcí v tomto roce byl Dětský den, odpoledne plné soutěží, odměn a
dobrot za účasti místních i „Žehrováků“ zakončené opékáním buřtíků.

Hned další sobotu se sešli v hojném počtu členové Sokola na Výroční valné
hromadě.
Na hřišti ve Mšeckých Žehrovicích si v sobotu 7. srpna změřily své síly fotbalové
týmy Slavoj Droužkovice, Účko Kladno, Amálka Kladno a HC-SK-FC Kladno +
Mšecké Žehrovice na tradičním Memoriálu Jiřího Pošmourného a Františka
Šlajchrta, kteří byli dlouholetými funkcionáři Sokola.
Loučení s prázdninami proběhlo s úsměvem na tváři, děti měly totiž radost, že
se mohou po dlouhé době setkávat se svými vrstevníky. Odpoledne plné her a
občerstvení pro všechny zúčastněné.
Koncert Skupiny IKEMBand s hostem bluesmanem, klavíristou, zpěvákem a
pedagogem Jirkou „Šlupkou“ Svěrákem byl příjemným zpestřením prvního
říjnového pátečního večera. Sedm hudebníků profesionálů, kteří dříve
vystupovali s předními známými kapelami, hrálo pro poslech i tanec.
Podzimní čas si občané mohli zpříjemnit i účastí na Posvícenské taneční
zábavě. Hrála skupina „Černý brejle“, nechyběla bohatá tombola. Následně
v pondělí při Pěkné hodince se o dobrou náladu postaralo hudební trio
Máčanka a později odpoledne DJ Marek.
Písně
80. a 90. let nám připomněla skupina SIMMONS na listopadových Retro čajích.
Z Perné, obce u Mikulova, k nám zavítal vinař pan Popela, aby nám představil
víno, které zrálo na viničních tratích v okolí Pálavy, na již tradiční 6. degustaci
vína. Ochutnali jsme 18 vzorků vín. Ta vína, která nám hodně chutnala, jsme si
mohli zakoupit.
Čert, Mikuláš a Anděl obcházeli obec a navštěvovali děti, obdarovali je bohatou
nadílkou.

Rozsvícení vánočního stromu

- občané se sešli za zvuku koled na

návsi u osvětleného stromu, vzájemně se pozdravili a popřáli si vše nejlepší
v nastalém adventním čase.

Nový rok odstartoval krásný ohňostroj za hospůdkou.

Lockdown - i přes to, že se počátkem roku začalo očkovat, pandemie stále
sílila, a to bylo důvodem k zavedení tzv. „tvrdého lockdownu“, který trval
od 1. března do 12. dubna. Kromě uzavření všech škol - výuka probíhala
distanční formou, a většiny obchodů byl v této době omezen pohyb osob
pouze na území obcí, a to v době od 5hod do 21hod. Nakupování zajišťoval pro
rodinu nezbytný počet osob v rámci okresu. Byly zakázány návštěvy nejen
v nemocnicích a ústavech sociální péče, ale i v rámci rodin s výjimkou zajištění
nutné péče o osoby blízké. Roušky byly povinně nahrazeny respirátory
s povinností je nosit i venku v zastavěném území. Cesty do zaměstnání a
služební cesty byly povoleny s potvrzením zaměstnavatele, povolení měly i
cesty k lékaři a na úřady. Návrat žáků do škol byl postupný. Postupně se za
přísných podmínek otevíraly i obchody, restaurace a provozovny služeb.

Očkování probíhalo od začátku března masivně ve dvou dávkách
s objednáváním přes systém na internetu. Zájem o očkování začal klesat
v letních měsících, v září se začala očkovat 3. posilující dávka. Kompletní
očkování dostalo cca 60% obyvatel ČR, což bylo dle epidemiologů nedostačující.
Přes očkování i všechna vyhlášená opatření začala pandemie od podzimu znovu
sílit.

Úmrtnost v Česku byla následkem pandemie v roce 2021 největší
v poválečné historii. Zemřelo 139 600 obyvatel. Opustila nás i naše
nejkrásnější Popelka paní Libuše Šafránková, talentovaná herečka Hana
Maciuchová, talentovaný hudebník Ladislav Štaidl, pěvecké legendy Miro Žbirka
a František Nedvěd, herečky Zdenka Procházková a Blanka Bohdanová, režisér
František Filip.

Sčítání obyvatel ČR probíhalo přes elektronický formulář v termínu od
27.3. - 11.5. , listinný formulář měli občané k dispozici od 17.4. s odevzdáním
nejpozději do 11.5. K tomuto datu měla česká republika 10 524 167 obyvatel,
z toho 50,7% byly ženy, 49,3% muži. Průměrný věk obyvatelstva 42,7 let.

Teroristickým útokem – skandální zjištění po několikaletém vyšetřování
tajných služeb, že na území naší republiky byl výbuch muničního skladu ve
Vrběticích v roce 2014, kdy došlo k obrovským materiálním škodám a
k vážnému ohrožení životů mnoha obyvatel v okolí, dva občané zahynuli. O
tom, že je výbuch dílem ruských tajných agentů GRU byla veřejnost
informována v dubnu. Odpovědí ČR bylo zahájení sankcí proti Rusku na
diplomatické úrovni.

Volby do poslanecké sněmovny se konaly ve dnech 8. – 9. října.
K urnám se dostavilo 65,4% voličů. Těsné vítězství získala koalice „SPOLU“
tvořená stranami ODS, TOP 09, a KDU-ČSL s 28,7%. Lídrem byl pan Petr Fiala,
který byl dne 28. listopadu prezidentem republiky Milošem Zemanem
jmenován na zámku v Lánech premiérem České republiky a pověřen
sestavením koaliční vlády SPOLU a PIR-STAN /piráti a starostové/15,62%. Tu
prezident jmenoval 17. prosince též v Lánech. Do opozice se dostalo hnutí ANO
s 27,12% hlasů a strana SPD s 9,56% hlasy. Po dlouhé době nemají ve
sněmovně zastoupení strany KSČM a ČSSD.

Vážně nemocný prezident Miloš Zeman byl 10.října hospitalizován
v Ústřední vojenské nemocnici v Praze Střešovicích. Jeho stav byl velmi vážný,
ale po šesti týdnech se uzdravil a byl propuštěn do domácího ošetřování.
Z toho důvodu jmenoval premiéra i vládu v Lánech.

Nástup nové vlády - vláda Petra Fialy by chtěla získat důvěru lidí, vrátit do
společnosti demokracii a snížit státní deficit. Situaci komplikuje opět sílící
pandemie, energetická krize, která nastala špatným hospodaření se zdroji
energie – likvidací a odpojováním elektráren ve střední Evropě, což vede
k nárůstu cen energie. Ceny energií zvyšují ceny plošně a vedou ke stoupající
inflaci, která ke konci roku vyšplhala k 10%. Tyto problémy ovlivňují kvalitu
života občanů a nebude lehké se s nimi vypořádat.

Inaugurace nově zvoleného prezidenta USA Joea Bidena proběhla
v lednu. Jmenování předcházela politická a společenská krize v USA, která
vyvrcholila útokem na Kapitol ve Washingtonu, kde zasedá tzv. Kongres.

Příznivci Donalda Trumpa vnikli do budovy, následoval chaos s násilím a
střelbou, budova byla zdevastována, zemřelo 5 lidí.

Princ Filip, manžel britské královny Alžběty II. Zemřel na hradě Windsor ve
věku nedožitých 100 let.

Angela Merkelová, německá kancléřka, odešla po 16 letech z politiky. Byla
pověstná svým vyjednavačským talentem a schopností kompromisu.

Olympijské hry v Tokiu se po ročním odkladu z důvodu světové
pandemie konaly ve dnech 27. července až 8. srpna bez účasti diváků. Česká
výprava získala 11 medailí - 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.

Vesmírná turistika byla odstartována dvěma americkými miliardáři. Každý
ve své raketě vystoupal k hranicím vesmíru.

Celosvětová snaha o vyřešení táhlé krize -

koronavirové

pandemie. Bude východiskem ze situace třetí dávka očkování či každoroční
přeočkování, nebo účinné léky proti covidu? To je otázka. Jisté je, že se objevují
další varianty a je jasné, že toto téma nezmizí bohužel ani v nadcházejícím roce.

Do příštího roku budeme přát celému světu zdraví a mír.

