Rok 2020
Na Nový rok teploty pod nulu neklesly. Ráno teploměr ukazoval 1°C, v poledne pak 4°C.
Zamračená obloha nepřinesla ani déšť ani sníh. Vál slabý větřík. I v dalších dnech se počasí
nezměnilo. Novinové titulky v MF Dnes 8. 2. 2020 hlásaly, že první měsíc letošního roku byl
nejteplejší za dobu měření od r. 1981 v Evropě. V naší republice byl však leden teplejší v roce
2017. Tehdy průměrná teplota byla 3,1°C. V letošním lednu 0,3°C. I tak byl mimořádně teplý,
ale i extrémně suchý. Na horách sice sníh občas napadl, u nás nikoli. Úhrn srážek představuje
jen 41% normálu. Délka 60hodin slunečního svitu byla též nadprůměrná. První únorový den, s
ranní teplotou +8°C, přes den 11°C, ničím nepřipomínal zimní období. Vál větřík a na obloze
se proháněly mraky, mezi kterými vysvítalo občas i sluníčko. 5. únor nás překvapil ranní
sněhovou přeháňkou a ostrým větrem. Do večera po sněhu ani památky. Hezký den, bez mráčku
a s odpolední teplotou 8°C, nás potěšil 8. února. Na večerní obloze bylo možno pozorovat
krásný svit měsíce těsně před úplňkem. Bouře Sabine z neděle 9. 2. 2020 na pondělí způsobila
výpadek proudu v naší obci. Silný vítr vál i v úterý 11. 2.2020. Teploty však vysoké. Letošní
zima byla druhá nejteplejší od roku 1961. V únoru velké množství srážek. I to je pro toto období
výjimečné. V první polovině března ranní teploty téměř vždy nad 0°C. 12.března zaregistrován
přílet špačků do naší vesnice. V druhé polovině ranní teploty sice občas klesly pod nulu,
dokonce až na -8°C, ale dost často svítilo pěkně sluníčko. 31. března jsme se probudili do
pocukrované krajiny. Kolem sedmé hodiny se objevila krátká sněhová vánice. Během
dopoledne stopy po sněhu zmizely. Mrazivé ranní teploty koncem března přešly i do prvních
dnů dubna. Ráno 1. 4.2020 teplota klesla na -9°C. Většina dubnových rán nad 0°C a dostatek
pěkných slunných dnů s odpoledními teplotami nad 20 °C. Stromy rozkvétaly o něco dříve.
Drobným deštěm začal 1. květen. Prudká přeháňka 10.5 předcházela deštivému pondělku 11.5.
Pršelo od oběda až do večera. Střídání teplých dnů s deštivými nás provázelo až do konce
června. Měsíc květen s nadnormálním množstvím srážek pomohl snížit sucho na většině míst
naší republiky. Ledoví muži potvrdili svoji pověst. Během nich teploty klesly ráno téměř na
nulu, odpoledne 10-12°C, zatímco v první dekádě vyšplhaly nad 20°C. V místech s větším
poklesem teplot způsobili škodu v sadech a na zahradách. Ve čtvrtek večer 18.června se
přehnala přes Česko vlna vydatných dešťů. I u nás celý den pršelo, ale větších škod déšť
nezpůsobil. Teplotně normální a srážkově mimořádně nadnormální, takový byl podle
meteorologů letošní červen. Měsíční úhrn srážek 151 mm se ukázal nejvyšší od roku 1961. I
v červenci často pršelo. V předchozích letech byla oblohu bez mráčků a nespadla ani kapka.
Nyní červenec připomínal letní měsíc před několika lety. Typické středoevropské léto, na které
jsme byli zvyklí. Slunečné dny i deště. A tak své místo ve výletnické výbavě zase našly
deštníky, pláštěnky a gumáky. I mapa sucha se dostává do normy. Avšak podzemních vod se
toto nedotklo. Je snaha vodu v přírodě udržet. Jako příklad se v článcích objevuje Křivoklátsko,
kde si člověk připadá jak v zelené oáze. Dnes je toto území chráněnou krajinnou oblastí.
V srpnu teploty v některých dnech nad 35°C. Ve středu 26.8 se přehnal Českem silný vítr.
V některých místech popadané stromy a škody na střechách domů. V naší obci však k ničemu
nedošlo. Poslední dva srpnové dny deštivé počasí, ochlazení, teplota 17°C. Polojasné počasí
začátkem září přešlo k mimořádně teplým dnům v druhé dekádě. Odpolední teploty nad 30°C.
Poslední dekáda ochlazení. Krásné ráno s duhou na severozápadě jsme měli možnost spatřit po
7. hodině 28. 10., dokonce dvojitou. Kolem půl osmé se duha rozplynula a obloha se zatáhla.
Letošní listopad se trochu odklonil od našich představ, které o něm máme. Jen pár dní přikryla
mlha naši obec na celý den. Teploty v prvních dvou dekádách se pohybovaly poměrně vysoko.
Zvláště sobota 14. 11. 2020 se vyvedla. Na silnicích spousta cyklistů a aut. Auta parkují na
hrázích rybníků i lesních cestách. Mrazivé ráno nás přivítalo 21.11. teplotou -5°C.V poledne
se však objevilo sluníčko a vydrželo po celý den. Dostatek vláhy i v podzimních měsících
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potěšilo naše zemědělce. Rybník Marek však toto nijak nepoznamenalo. Stále bez vody. A tak
to bohužel asi zůstane.
První prosincová dekáda s ranní teplotou od -1°C do -4°C. Další dny až do 23. prosince od
+1°C do +8°C. Na Štědrý den ranní teplota 6°C, dopoledne chvíli pršelo a přidal se vítr.
V poledne teplota 6°C, večer +1°C. Následné dny se ochladilo, ranní teploty klesly až k -5°C.
Nepatrně sněhu napadlo večer 28.12. Poslední dny jasná obloha se slunečním svitem. Krásně
byl vidět úplněk 30.12. Na Silvestra o půlnoci někteří občané pyrotechnikou přivítali i letos
nový rok.
Keltská hlava na kruhovém objezdu
Zastupitelé Nového Strašecí rozhodli těsným počtem hlasů o umístění zvětšeného modelu
keltské hlavy uprostřed kruhového objezdu při výpadovce na Rakovník. I nadále proti tomu
vystupují někteří občané nejen z Nového Strašecí, ale i z naší obce. 25. ledna vyšel článek v
Mladé frontě Dnes, kde se v rozhovoru vyjadřovala i naše paní starostka. Stejně tak měla
příležitost k tomuto záměru říci několik vět v hlavních večerních zprávách České televize
28.1.2020. Do konce roku na kruhovém objezdu nic umístěno nebylo. Vzácná opuková hlava
se našla v katastru naší obce v květnu 1943.
Čipování psů
Od letošního roku musí být každý pes označen mikročipem. Za nesplnění povinnosti hrozí
pokuta až dvacet tisíc korun. Tím by mělo být usnadněno dohledání zaběhnutého psa či určit
majitele zvířete, které někoho pokouše. Obecně v Česku i v naší obci je velké množství psů
různých ras. Buď jsou chováni jako mazlíčci svých majitelů s teplými pelíšky uvnitř domů,
nebo ochraňují domy zvenčí.
Sbor dobrovolných hasičů.
Na výročním zasedání spojených hasičských sborů Mš.Žehrovic a Lodenice dne 15.2.2020,
se starostkou sboru stala sl. Lucie Tóthová čp.151 a velitelem jednotky pan Lukáš Tlustý čp.
177. Valné hromada se konala v Lodenici. Současný počet členu je 50.
Nejstarší občanka
12.3.2020 oslavila narozeniny paní Květa Pospíšilová, 90let, čp.139 Většinu svého aktivního
života pracovala na Místním národním výboru (dnes Obecní úřad) ve Mšeckých Žehrovicích.
Zpočátku jako úřednice, později ve funkci tajemnice.
Změna zimního času na letní
Ze soboty 28.3 na neděli 29.3. ve dvě hodiny ráno se posunuly ručičky na třetí hodinu. Noc pro
nás byla o hodinu kratší. Střídání již dávno neplní svůj účel, úsporu energie.
Superúplněk.
V noci z úterka 7.4 na středu 8.4. se ve 4 hodiny 34 minut středoevropského času se měsíc
přiblížil k Zemi na nejmenší vzdálenost za poslední rok. Za superúplněku se na obloze ukázal
obří Měsíc. Putování Měsíce po obloze jsme měli možnost pozorovat i v naší obci, neboť obloha
byla velmi jasná.
Rybník Píska
Spoustu času hlavně o sobotách či nedělích věnovali brigádníci úpravě rybníku „Píska“. Se
svoji technikou byli hlavně nápomocni pan Štáfek čp. 42 a pan Jungman čp.86. Snahou je docílit
alespoň malé vodní plochy na vyschlém rybníku. Tuto akci organizuje p. Milan Zázvorka čp.
68.Tuny vybagrovaného písku ukazují, že se zde kdysi opravdu mohl těžit písek.
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Spoustu času hlavně o sobotách či nedělích věnovali místní nadšenci na úpravu rybníka „Píska“.
Za dozoru Ing. Jiřího Kubelky (projektant vodních staveb), se místní občané pustili do čištění
vyschlého rybníka. Se svojí technikou, energií a nadšením, se podařilo vyčistit a odbahnit tuto
vyschlou vodní plochu. Odbahňování rybníků patří k důležitým činnostem, nutným k údržbě či
obnově rybníků. Tuny vybagrovaného písku ukazují, že se zde kdysi opravdu mohl těžit písek.
Sportovní akce
- Memoriál Jiřího Pošmourného a Františka Šlajchrta
Na hřišti SK Mšecké Žehrovice se konal 1. srpna memoriál na počest dvou činovníků Sokola
Lodenice. Na fotbalové zápasy nastoupila tři družstva. Malá účast diváků. Počasí v tento den
s tropickými teplotami nad 30°C.
- Nohejbalový turnaj proběhl 8. srpna. Registraci družstev zajišťoval p. Kočí, čp. Přihlásilo se
12 družstev. Počasí velmi teplé, teploty k 30°C.
- 9.ročník o putovní pohár v minikopané uskutečněn 15.srpna. Celkem soutěžilo 10 družstev.
Zvítězilo družstvo vedené panem Kočím mladším. Počasí celkem příjemné. Doprovodná
reprodukovaná hudba zajištěna panem Hůlou čp. 107. Posezení skončilo kolem půlnoci.
Organizoval p. Zázvorka
- 29.8.2020- první zápas na našem hřišti podzimního kola 3.tř okresního přeboru. Nad Sokolem
Kroučová naši mládenci zvítězil 2:0. Vítězství si připsali téměř ve všech dalších kolech.
V poslední kole 10.10.2020 se Sokolem Janov dokonce 8:2. Náš celek skončil v tabulce na
2.místě se stejným počtem 20bodů jako první celek.
Přemnožení hrabošů
Již v loňském roce zemědělci, hlavně na Moravě, hledali řešení proti přemnoženým hrabošům.
Mnoho děr na pozemcích a zahradách je znamením, že hrabošů v letošním roce je více i v naší
oblasti. Začátkem července se sice objevily v novinách zprávy, že hrabošů ubylo a jejich počty
v červnu se dostaly pod hranici škodlivosti. To však vyvrátila skutečnost na našich polích.
V srpnu toto potvrdilo i vyjádření odborníků o přemnožení v Ústeckém a Středočeském kraji.
Telefonní automaty.
Kolem roku 2001 bylo v Česku až 30 tisíc telefonních budek. Stávaly v každé obci. U nás se
nacházela u prostřední čekárny. Postupně při zavádění pevných linek přímo do domů, její
využití upadalo. Před pár lety byla tedy odstraněna. V dnešní době tento prostředek komunikace
nahradily mobilní telefony. Ty zpočátku opravdu sloužily jen k telefonování či zasílání SMS
zpráv. Nyní však jejich vývoj pokročil tak daleko, že umožňují připojení na internet a využití
spousty aplikací stejně jako na klasických počítačích. A tak převážně mladší generaci můžeme
vidět ve všech možných situacích s tímto „kamarádem“ v ruce, neboť žijeme v éře mobilních
telefonů. Avšak ani starší generace se této moderní technice nevyhýbá. Vždyť mít možnost mít
malý telefon stále při sobě a zavolat lékaři, na úřad či příbuzným je jedna z výhod. Budky s
telefonními automaty ztratily svůj význam a budou v tomto roce odstraněny ze všech míst.
Žehrovicko-Lodenický občasník.
V lednu 2020 vyšlo první číslo tohoto občasníku. Jeho obsah je uveřejněn v elektronické
podobě na webových stránkách obce a v tištěné podobě se zdarma dostal do všech domácností.
Cílem je informovat o tom, co se událo, ale i o tom, co obec a občany čeká. Nabízí zprávy z
oblasti kultury a sportu v naší obci. Na podzim vyšlo druhé číslo. Odpovědnou osobou je paní
Pavlína Skleničková z Lodenice, zastupitelka obce. Té je také možné zasílat své příspěvky.
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Obec a koronavir.
Z novin, rozhlasu i televize se naši občané dozvídali o novém viru od konce roku 2019, který
se objevil v Číně. Avšak nebyla tomu přikládána velká váha, neboť i v minulých letech se
vyskytovaly nemoci v Africe či Asii, ale Evropa zasažena nebyla. V tomto případě tomu však
bylo úplně jinak. Začala doba, kterou jsme nezažili. Snad jsme jen věděli, že téměř před sto lety
v Evropě řádila Španělská chřipka. Nákaza z Asie se rychle šířila ve Francii, Španělsku a Itálii.
První nakažení v naší zemi byli pozitivně testováni 1. března. O nemoci běžný občan získával
informace ze sdělovacích prostředků. Ale i vyjádření odborníků byla někdy protichůdná.
Nedivme se proto, že v počátku lidé nakupovali zásoby základních potravin z obavy, že
zásobování bude ochromeno. Po vyhlášení nouzového stavu 12. března počet nakažených
v naší republice přesáhl sto. Vláda pravidelně informovala o opatřeních a naše paní starostka
se je snažila předávat občanům tak, aby nepodléhali zbytečné panice. Povinnost nošení roušek
narazila na jejich nedostatek. Velice aktivně zareagovaly ženy z naší obce. Některé zajistily
potřebný materiál. Látku, tkaničky, gumičky. A další, vlastnící šicí stroje, se daly do jejich
výroby. Finančně přispěl i obecní úřad. A v místním obchodě bylo možno si roušku
vyzvednout. Zpočátku zdarma, později za 50,-Kč. Pro naše občany ženy vyrobily na 500ks
roušek. Další roušky pokryly prvotní nedostatky i mimo obec. Nutno říci, že do šití roušek se
pustili lidé v celé republice a to bez zištných důvodů. Dodávány byly do domovů důchodců,
nemocnic i úřadů. Důrazný apel byl kladen na časté, pečlivé mytí rukou a užití dezinfekčních
prostředků. I těch však nebyl dostatek. Po čase na obecní úřad byla dodána i dezinfekce, kterou
si občané mohli vyzvednout. I v této nelehké době obec, zásluhou starostky za podpory
zastupitelstva, fungovala dobře. Bylo třeba se vyrovnat s novými povinnostmi, které však
v žádné náplni jejich práce popsány nebyly. Myslím, že tomu tak bylo i ve většině okolních
obcí. K uzavření škol došlo 11. března. Pro žáky prvního stupně využíván projekt UčíTelka,
který běžel na televizních obrazovkách. Vzdělávací programy pro starší ročníky realizovány
prostřednictvím počítačů. Ne každá domácnost však v počátku dostatečnou technikou byla
vybavena. V této době byl zaveden prázdninový provoz autobusové dopravy. V obci byl větší
klid a ticho. Lidé příliš nevycházeli z domů. Někteří vyráželi v povoleném počtu alespoň na
procházky do okolí obce. Obchod s potravinami byl otevřen stále. Podzimní druhá vlna opět
ovlivnila výuku našich školáků a studentů, znemožnila podnikání některým živnostníků a
omezila sportování i společenské akce. Též zaměstnanci nemají jistotu a někteří byli nuceni se
poohlédnout po nové pracovní příležitosti. Snad o vánoce v rodinách lidé přišli alespoň na
chvíli na jiné myšlenky. Na konci roku nás znepokojily zprávy o nové agresivnější mutaci
koronaviru.
Od pátku 18.12.2020 začalo plošné testování na koronavirus. Lidé se mohli dobrovolně nechat
zdarma otestovat antigenními testy, aniž by potřebovali žádanku od lékaře. Nejbližší
místo pro naše obyvatele je Kladno, Slaný či Rakovník. Negativní test bylo třeba předkládat při
návštěvě sociálních zařízení.
I v naší obci se vyskytlo několik případů nákazy covidem-19. O počtu nakažených
v jednotlivých obcích informovala mapa na internetových stránkách. Jmenovité označení
nemocných je vzhledem k ochraně osobních údajů nemožné. Přejeme všem, ať to zvládnou bez
následků!
Nová střecha na obecním úřadě
V letních měsících tesaři a pokrývači pracovali na opravě střechy obecního úřadu. Po opravě
krovů a položení nových latí došlo na výměnu střešní krytiny. Tuto práci prováděla firma „Vaše
střecha s.r.o., kterou ve výběrovém řízení doporučila hodnotící komise. Technický dozor
investora zajišťoval Ing. Bohuslav Vykouk - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.
Nabídka firmy na zajištění této akce činila 1.285.613,-Kč, nejnižší z pěti přihlášených firem.
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Finanční zajištění podpořeno dotačním programem ze Středočeského kraje. Dotace ve výši
606.000,-Kč.
Výstavba kanalizace v Lodenici
Od začátkem července do října probíhalo budování kanalizace v Lodenici. V důsledku toho byl
omezen provoz přes obec. Autobus Řevničov - Kladno nezajížděl do Mšeckých Žehrovic, ale
jen do Lodenice. Naopak autobus Nové Strašecí – Slaný jezdil jen přes Mšecké Žehrovice.
Práce probíhaly podle plánu a lodeničtí občané zahájení této akce ocenili. Odpadní vody budou
odváděni na ČOV v Novém Strašecí. Zhotovitel stavby je společnost FIMOREK stavební a
obchodní spol. s.r.o. I v dalších měsících probíhaly práce bez omezení a budou pokračovat i
v příštím roce. Předpokládané náklady včetně DPH činí přes 19 milionů.
Začátkem června započalo předáním a převzetím staveniště budování kanalizace v Lodenici.
Předpokládaným termínem ukončení této akce je prosinec 2021. V důsledku toho byl omezen
provoz přes obec. Autobus Řevničov - Kladno nezajížděl do Mšeckých Žehrovic, ale jen do
Lodenice. Naopak autobus Nové Strašecí – Slaný jezdil jen přes Mšecké Žehrovice. Celková
uzavírka silnice končila 31. října 2020. Ostatní práce probíhají za plného provozu bez dalších
omezení.
Práce probíhaly podle plánu a lodeničtí občané zahájení této akce ocenili. Odpadní vody budou
odváděni na ČOV v Novém Strašecí. Zhotovitel stavby je společnost FIMOREK stavební a
obchodní spol. s.r.o. Předpokládané náklady včetně DPH činí přes 19 milionů. Dotačně bude
tato akce podpořena Ministerstvem zemědělství ČR ve výši 9 milionů.
Úroda
Sklizeň obilovin začala v posledním červencovém týdnu. Občas sice zapršelo, ale obilí se
zemědělcům podařilo včas dostat z polí pod střechu. Obilovin je v našem Středočeském kraji
oseto téměř 254 tisíc hektarů. Řepka pak zabírá asi 87 tisíc hektarů. Je to o 4000 ha více než
loni. I kolem naší obce se žlutá pole řepky vyskytují. V poslední době pěkně vynikají plochy
oseté jetelem nachovým, letos na polích směrem k Čelechovicím. Využívá se v semenářství,
krmivářství a má význam i pro opylovače. Kolem 20. srpna započala sklizeň chmele. Do
provozu uvedli strojní česačky v objektu čp. 33 zemědělci z družstva Srbeč. Výnosy chmele asi
o pětinu nižší než v loňském roce. Pravděpodobně ovlivněno velmi nízkými nočními teplotami
v době kvetení chmele. Brambor se urodilo více než v loňském roce. Nepříliš velká úroda
okurek a ovoce však pěstitele nepotěšila. Včelaři v letošním roce při stáčení medu příliš sklenic
nenaplnili. Nejenže některým včelařům při kontrole po letošní zimě zůstaly oči pro pláč, kdy
kvůli varroáze přišli o včelstva, ale ani podmínky v letošním roce pro včelky nebyly příznivé.
Medu bylo oproti loňsku asi tak o třetinu méně.
Doubky v aleji k obecnímu lesu.
Ne všechny duby v aleji se uchytily i přesto, že u nich byly dodatečně umístěny vaky s vodou.
Všechny uschlé stromky nahrazeny novými.
Požár továrny.
V úterý 4. srpna bojovalo deset profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek s požárem
již nefungující továrny „HAMIRO“ v Novém Strašecí. Tento závod patřil k významným
výrobním podnikům Nového Strašecí. Vyráběly se zde dřevěné hračky, později pak montované
dřevěné domky. Před rokem 1989 zde našli zaměstnání i občané z naší obce. Škoda předběžně
vyčíslena na 1 milion korun.
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Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu ve dnech 2.-3.října
Před volebními místnostmi ve Mšeckých Žehrovicích i v Lodenici umístěny dezinfekce a voliči
vstupovali jednotlivě a spořádaně v rouškách.
Výsledky v naší obci:
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1

381

125

32,81

125

120

96,00

2

106

51

48,11

51

50

98,04

Celkem

487

176

36,14

176

170

96,59

Okrsek

V naší obci 42 hlasů získalo ANO, 32 hlasů ODS a 25 hlasů Česká pirátská strana.
Celkem v naší zemi ve volbách zvítězilo Hnutí ANO s 21,82 %, druzí Piráti 12,02% a třetí ODS
s 6,96 %. Ve Středočeského kraje 1.STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÝ, 2.ODS, 3.ANO 2011.
Do svých rukou vedení kraje převzala koalice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÝ ,ODS a Česká
pirátská strana.
S těmito volbami zároveň proběhly dvoukolové volby do senátu. Ze dvou kandidátů druhého
kola (Mgr.Vadimír Drápal a MUDr.Ivo Trešl) zvítězil v naší obci při pouhé 13,81% účasti
voličů s převahou MUDr.Ivo Trešl. Získal 71,64% z odevzdaných hlasů. Ten se stal i senátorem
za obvod Louny.
Taneční kurz
Od konce padesátých let pravidelně pořádané kurzy tanečních v Novém Strašecí letos
neproběhly. Kurz vždy probíhal od září do prosince. Možná více než účastníci se na tuto událost
těšil jejich doprovod, rodiče či prarodiče. V tomto roce tomu zabránila vládní opatření
v souvislosti s covidem-19. Snad se přihlášení chlapci a děvčata dočkají tanečních v příštím
roce.
Buk
Dostatek vláhy v letošním roce našemu buku nepomohl. Holé větve bez kůry, ani jeden lístek
se a našem památném stromě neobjevil. Přesto auta i cyklisté na silnici zastavují, aby si jej lidé
vyfotografovali.
Nový úsek dálnice D6
Premiér Andrej Babiš a ministr Karel Havlíček otevřeli nové úseky dálnice D6 30.11.2020.
Obchvat Řevničova uleví obyvatelům této obce a úsek mezi Novým Strašecím-Řevničov
urychlí cestování směrem na Karlovy Vary. Celkové délka nového úseku je asi 10km.
Příjemnější bude i cesta našich obyvatel do Nového Strašecí, neboť přes kruhový objezd, na
okraji města u supermarketu Lidl, vedla objízdná trase během budování dálnice.
Mikuláš nadílka, čas vánoc
Tradice mikulášské nadílky v tomto roce probíhala trochu jinak. Paní starostka letáčkem
informovala, že všem našim dětem do patnácti let v podvečer zavěsí anděl na kliku či položí na
okno balíček. Stejně tak SK Mšecké Žehrovice zorganizoval návštěvu malých dětí v rodinách,
které o to měly zájem. Mikuláš, čert i anděl venku před domy předali dětem dárky. A tak děti i
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v této zvláštní době mohly zažít netrpělivé očekávání, stejně jak to v dětství prožívali minulé
generace. Je dobře, že o mikulášskou nadílku nepřišly.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu jsme museli letos též oželet. Avšak pěkně nazdobené
vánoční stromy se tyčily u obecního úřadu i na „Drahách“. Osvíceny v podvečerních hodinách
navodily vánoční atmosféru a dětem zpříjemnily čekání na Ježíška.
Nová čísla popisná
Všem řadovým domům „Na Baště“ (Ořechovka) již byla přidělena popisná čísla 183-195.
Některým v loňském roce, některým v letošním. Popisná čísla 196,197 přidělena novým
domům „Za Ovčínem“ .
Z domova
Koronavirus
Již 31.12.2019 informovali čínské úřady jak Světovou zdravotnickou organizaci tak veřejnost
o šíření neznámého viru. Počátkem ledna 2020 poskytly světu jeho genetickou sekvenci.
Onemocnění tímto virem se začalo velmi rychle šířit z čínského města Wu-chan. Brzy se nákaza
objevila i v Evropě a to ve Francii. Hlavními příznaky nákazy virem 2019-nCoV jsou horečka,
kašel a problémy s dýcháním. Vir způsobuje komplikovaný zápal plic, který může vést ke
kolapsu a smrti pacienta. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch svolal na nedělní odpoledne 26.
1. 2020 tiskovou konferenci k reakci České republiky na šíření koronaviru.
1. března prokázány první tři případy v Česku. Nakažení přicestovali z Itálie. Od 12. března do
17. května vyhlášen nouzový stav. Naše vláda se rozhodla jít cestou pozvolného rozložení
nemocných v čase. Česká republika uváděna jako vzor ostatním evropským státům ve
zvládnutí první vlny této epidemie. K tomu napomohlo i chovaní občanů, kteří se snažili
nastavená pravidla dodržovat. Společnost se sjednotila. Uvolnění pravidel nastalo během
letních měsíců. Již koncem srpna se však situace zhoršuje. Šíření nemoci opět nabylo na
intenzitě. Nyní se však hovořilo více o zabránění poklesu ekonomiky. Ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch rezignoval 21.září. Nahradil ho Roman Prymula. 30. září vyhlášen nouzový stav.
Někteří občané nehodlají dodržovat vládní opatření. 18. října demonstrace na Staroměstském
náměstí s účastí kole dvou tisíc. 29. října jmenován novým ministrem zdravotnictví Jan Blatný.
Zaveden pěti stupňový systém PES. Od 3. prosince zrušena některá opatření. Toho lidé
využívali ve velkém k nákupu vánočních dárků. Vzhledem k zhoršené situaci opět opatření dle
4. stupně systému PES od 18. prosince. Stát během roku vyhlásil několik programů ke zmírnění
dopadu epidemie, aby v tíživé finanční situaci pomohl podnikům, zaměstnancům,
živnostníkům i podpořil rodiny, kde některý z rodičů musí zůstat s mladšími dětmi doma,
vzhledem k nahrazení klasické výuky ve školách výukou z domova.
-Protierozní opatření. Od roku 2020 spočívá v povinnosti pěstovat plodiny na jednotlivých
pozemcích s rozlohou maximálně 30ha.
- Jaroslav Kubera, předseda senátu, zemřel náhle na selhání srdce v pondělí 20.1. Velice vtipný
a oblíbený člověk
-Vedení ministerstva dopravy převzal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Povede oba
úřady.
-Volba předsedy senátu proběhla 19.února a do čela horní komory parlamentu nastoupil Miloš
Vystrčil.

7

- Dana Zátopková, legendární oštěpařka, československá atletka, olympijská vítězka a
manželka čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka, zemřela 13. března ve věku 97
let.
- Eva Pilarová, populární česká zpěvačka, zemřela 14.března ve věku 80 let. Svoji pěveckou
kariéru zahájila v 60. letech minulého století v divadle Semafor.
- Pořady pro pamětníky. Česká televise spustila 23.března kanál ČT3, určený pro seniory.
- Vysílání nové televize CNN Prima News, česká verze stanice CNN, začalo 3. Května.
- Mariánský sloup. Replika mariánského sloupu, který byl stržen při nepokojích v roce 1918,
byla vztyčena na Staroměstském náměstí v Praze 4. června. Postavení vyvolalo velké diskuse.
-Nebezpečné vlaky. Až k příliš častým nehodám na středočeských kolejích došlo v měsíci
červenci. Vagony vykolejily 10. července při srážce osobního vlaku s rychlíkem v Praze –
Běchovicích.
Na stejné koleji jel osobní vlak u Černošic a za ním rychlík od Klatov 12. července. Strojvůdce
rychlíku stačil zareagovat a vlak zastavil.
To se však nepodařilo 14. července, kdy mezi Úvaly a Českým Brodem se srazily vlaky.
Několik desítek lidí zraněno. Jeden ze strojvůdců zemřel.
- Bývalý generální tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše zemřel v 97 letech 9. července. Jeho
projev ze 17. července 1989 v kulturním domě v Červeném hrádku nebyl určen veřejnosti.
Přesto na magnetofonových páscích skončil v rádiu Svobodná Evropa, odkud se patřičně
sestříhán dostával k uším širokého posluchačstva. Snad se tehdy jednalo o snahu zdiskreditovat
Jakeše ze strany jemu nenakloněných komunistických kruhů.
- Jiří Menzel, režisér mnoha skvělých filmů, zemřel 5. 9. 2020.
-12. listopadu se zřítil v Tiránském průlivu vrtulník patřící pozorovatelské misi. Nehodu
nepřežilo sedm lidí včetně české rotmistryně Michaely Tiché, naše první žena, která se stala
obětí zahraniční mise.
- Kamil Moučková, bývalá televizní hlasatelka zemřela 24. listopadu ve věku 92 let. V srpnu
1968 podávala zpravodajství po celý první den vstupu vojsk na naše území. Za to následujících
20 let musela žít v ústraní.
-Úspěch Ester Ledecké. Dvojnásobná olympijská šampionka 20. prosince zvítězila v závodě
super-G lyžařského Světového poháru.
- 100let uplynulo od napsání slavné hry Karla Čapka R.U.R. v níž se poprvé objevilo dnes už
po celém světě běžně užívané slovo ROBOT. Nový výraz však vymyslel jeho bratr Josef.
- 28. říjen
V tento den se při příležitosti oslavy vzniku naší republiky předávaly řády lidem za významný
přínos pro naši zemi či za výjimečné skutky. Ve Vladislavském sále z rukou prezidenta
republiky. Letos se vše odehrálo jinak. Pan prezident Zeman přednesl pouze ve 20 hodin
v televizi projev a na webových stránkách Pražského hradu byl uveřejněn seznam 38 oceněných
spolu s jejich medailonky.
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Vánoční poselství prezidenta Zemana
Čtvrthodinové vánoční poselství pronesl prezident Miloš Zeman ze zámku v Lánech
26.12.2020. Poděkoval zdravotníkům, hasičům, policistům a vojákům a ocenil i kabinet
premiéra Andreje Babiše. Poděkování si podle Zemana zaslouží rovněž dobrovolníci, o kterých
se příliš nemluví. A přitom, aniž by je kdokoliv nutil, pomáhají republice. Zeman také vyzval
všechny občany, aby se nechali očkovat proti covidu-19. Své letošní poselství označil za smutné
kvůli epidemii, očkování ale považuje za "svítání na obzoru". Lidé by podle něj neměli
poslouchat výzvy k nenošení roušek a k chování, jako by epidemie neexistovala. Neměli by
také podléhat pokušení a vyzývat k dalšímu rozvolňování opatření, i kdyby to možná bylo
populární.
Průměrná mzda v celém roce 2020 dosáhla 34 611,-Kč .
Ze světa
- Na rozkaz prezidenta Donalda Trumpa a na základě informací amerických tajných služeb
provedlo Letectvo Spojených států amerických 3. ledna 2020 raketový útok bezpilotním
letadlem na dva automobily v blízkosti bagdádského mezinárodního letiště, při kterém byl
generálmajor Kásim Sulejmání.
- Let ukrajinského letadla z Teheránu na Ukrajinu skončil pádem krátce po startu. Zemřelo
všech 176 lidí. Podle tvrzení iránských představitelů letadlo omylem sestřelily Íránské
revoluční gardy 8. ledna
- Odchod Velké Británie z EU
Británie slavila, že po 47 letech a po 1316 dnech od referenda opouští Evropskou unii.
Stalo se tak dle bruselského času o půlnoci z 31.1 na 1. 2. 2020. Ve stejnou dobu vzhledem
k časovému posunu v Británii bylo jedenáct hodin večer. Radovala se však jen polovina Britů.
Druhé k tomu neměla důvod. Výsledek referenda 23. 6. 2016 byl totiž 51,9% pro a 49,1% proti.
V přechodné období do konce letošního roku se zatím pro občany ani obchodníky nic neměnilo.
Na pořad přišla vyjednávání strategie mezi EU a Británií
-Dohoda s Talibánem
Zástupci hnutí Talibán a USA podepsali v Dauhá mírovou smlouvu. Z Afganistánu se stáhnou
americké a mezinárodní síly Talibán přestane spolupracovat s al-Káidou, islámským státem
i jiným teroristickým uskupením
- Oznámení o zrušení olympiády 24. 3. 2020. Nejočekávanější sportovní událost roku, letní
olympijské hry v Tokiu, byla přeložena na příští rok
- Zrušen Wimbledon. 1. dubna pořadatelé oznámili, že nejslavnější tenisový turnaj, který měl
začít koncem června, byl zrušen.
- Protesty v USA od 25. Května
Ve Spojených státech probíhaly v mnoha městech rozsáhlé protesty proti policejní brutalitě
vůči černochům. Vyvolala je smrt šestačtyřicetiletého černocha George Floyda.
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- V červenci odstartovaly k Marsu tři výpravy. Mají za úkol shromažďovat informace potřebné
pro budoucí přistání pozemšťanů. Americký robot „Perseverance“, čínská sonda Tianwen-1 a
arabská sonda Al-Amal. Dle odborníků je ze všech tří výprav nejdokonalejší americký robot.
- V úterý 4. srpna mohutná exploze, v hlavním městě Libanonu Bejrútu, poničila polovinu
městských čtvrtí. Tamní přístav, centrum výbuchu, se změnil v hromadu trosek. Katastrofu
způsobilo 2 700 tun dusičnanu amonného, uskladněných nevhodně v přístavním skladu. Ledek
se používá nejen jako hnojivo, ale i v pyrotechnice. Téměř 200 lidí zahynulo a 300 tisíc přišlo
o střechu nad hlavou. Spekulace o terorismu se nepotvrdily. Výbuch následoval krátce poté, co
jednu z přístavních budov zasáhl požár.
-Volby v USA
V prvním listopadovém týdnu proběhly prezidentské volby v USA. Ze souboje mezi
dosavadním prezidentem Donaldem Trumpem a Joe Bidenem vyšel vítězně Joe Biden. Jeho
vítězství bylo definitivně potvrzeno až 20.12.2020. Donald Trump se s výsledkem nemohl
smířit. Jeho příznivci vyvolávali nepokoje.
- 25. 11. 2020 zemřel Argentinec Diego Maradona, mistr světa a jeden z nejlepších fotbalistů
historie, ve věku 60 let. V Argentině vyhlášen třídenní smutek
Svatba
Vladimír Vaník a Alena Tichá byli oddáni ve Mšeckých Žehrovicích na zahradě domu čp.36
Narození Zbranek František
Janurová Melinda
Nováková Ema
Pospíšilová Vanda
Fridrich Marek
Obst Vítek
Zemřelí

Pokorný František
Ryšavý Vladimír
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