ROK 2021
Konec loňského roku 2020 provázely obvyklé světlice a dělobuchy. Tuto zábavu provozovali nejen občané
z naší obce, ale i z okolí. Světelné obrazce se objevovaly po celé obloze ještě hodinu po půlnoci. Avšak Nový
rok se od minulých let lišil. Nikde neprobíhalo jeho vítání ohromujícími ohňostroji, tak jako loni. Tehdy lidé
netušili, že zvěsti o neznámém viru dopadnou plnou silou na celý svět v roce 2020. A těžké období přejde i do
nového roku 2021. Města a vesnice nechtěla vydávat prostředky na zářivou podívanou, ale uvědomily si, že
budou potřeba jinde. Lépe je využijí ve prospěch měst, obcí i občanů. A tak jsme prožívali klidný sváteční den.
Ranní teplota klesla na -4°C. Pod nulou se udržela po celý den. První poprašek sněhu se objevil 3. ledna. Do
10. 1. se teploty pohybovaly těsně pod nulou s občasným slabým sněžením. Až na -11°C klesla teplota 11.
ledna a v druhé dekádě napadlo i trochu sněhu. „U Buku“ a „Na Vysoké“ mohly děti sáňkovat. Mírné zimní
počasí, kdy občas odpolední teploty překročily 0°C pokračovalo i v prvních únorových dnech. Sněhová nadílka
v neděli 7. února nás překvapila nažloutlou barvou. Ze sdělovacích prostředků jsme se dozvěděli, že příčinou je
písek ze Sahary. Po následném ochlazení, kdy ranní teplota klesala k -19°C, přišlo do týdne oteplení na +6°C.
Několik slunečných dnů s denní teplotou 10°C přineslo oblevu a potřebnou vodu naší přírodě. Březen začal
mlhavým počasím. Ranní teplota pod 0°C se přehoupla na denní těsně nad 0°C. V druhé polovině března větrno,
občasné sněhové přeháňky, ale sníh rychle zmizel. Poslední březnové dny přinesly hezké a teplé počasí. Teploty
nad 20°C, „Teplá stráň“ plná rozkvetlých fialek. Velikonoční počasí chladné a větrné. Pondělní odpolední déšť
5.4 přešel ve sněhovou přeháňku. Asi 2cm sněhu a bílé střechy, odpolední teplota -2°C. Tepla jsme si neužili
za celý duben. Ani první květnový týden nás nepotěšil. Pěkné teplé dny přišly od 8.5 do 11.5.2021. Odpolední
teploty vyšplhaly až nad 25°C. Na svátek Pankráce se ochladilo a pršelo. Stejné počasí i na Serváce a Bonifáce.
Ráno teplota kolem 8°C odpoledne asi 10°C. Teplé dny se do konce května již neobjevily. V pátek 23.5 a úterý
27.5 bylo možno v odpoledních hodinách pozorovat duhu. Úplněk v tomto měsíci na obloze krásně zářil.
V úterý odpoledne kolem 17. hodiny padaly drobné kroupy. Letošní jaro bylo dle novinových článků
nejchladnější za posledních 32 let. V průměru o 1,7°C chladnější než obvykle. Průměrná dubnová teplota 5,4°C,
květnová 10,6°C. Toto napomohlo k doplnění podzemních vod a přibrzdilo kůrovcovou kalamitu. Letošní léto
zdaleka nedosahovalo počtem teplých dnů na léta předchozí. 13. července se přehnala bouřka s výpadkem
elektrického proudu, prudký déšť dorazil od jihozápadu 29. července. Deštivé a chladné počasí se naplno
projevilo hlavně v druhé polovině srpna. I když dle předpovědi mělo dále pokračovat, první školní den 1. září
byl teplý a slunečný. Podzimní měsíce velmi pěkné. 20. 10. 2021 na většině míst Česka padly dlouholeté teplotní
rekordy. Avšak již 21.října foukal silný vítr. Od dvanácté hodiny 10x vypnut elektrický proud. Trvale zapnut
až kolem desáté večer. Denní teploty v listopadu pomalu klesaly od 12°C do 5°C. Sníh poletoval 26. 11. 2021.
V sobotu 4. prosince se objevila první sněhová nadílka v tomto roce. Přesto i letošní vánoce nebyly zasněžené.
Těsně před vánoci se denní teplota pohybovala kolem -3°C, aby na Štědrý den stoupla až k 5°C. Další sváteční
dny se opět ochladilo k -6°C. Na Silvestra 31.12.2021 dosáhla k +10°C. Ve sdělovacích prostředcích se objevily
informace, že Silvestr byl nejteplejší za posledních 90let a letošní rok 2021 byl teplotně i srážkově normální
Rybníky
Rybníky Píska a Marek byly několik let bez vody. Zvláště rybník Marek v posledních letech připomínala jen
stará kaberna. Po několika převodech vlastnických práv je majetkem podnikatele ze Severních Čech. Píska jsou
v majetku obce a v loňském roce se pracovalo na jejich vyčištění se snahou napomoci vzniku alespoň malé
vodní plochy. Po únorové oblevě se během tří dnů 2.-5. 2. 2021 rybník téměř zaplnil. Přebytečná voda odtékala
do Marku. I tam se po několika dnech objevila vodní plocha. Okamžitě si zde našly místo kachničky a lysky. A
opět jsme mohli naslouchat kvákání žab. Na okrajích prorůstaly vodní rostliny. Zamrzlá hladina po vánočních
svátcích umožnila si pár dní pěkně zabruslit. Z rybníků ve středu obce Podkostelíček a Podškolák voda nikdy
nezmizela. V letošním roce zajištěn provizorní odtok z Podškoláku, aby nedošlo k jeho přetečení. I v rybníčku
Bouřidlo u Obecního lesa se po letech voda objevila.
Nepříjemný zápach
V novinovém článku MF Dnes ze dne 6. 3. 2021 jsme se mohli dočíst o dlouhodobých stížnostech některých
občanů Nového Strašecí na nepříjemný zápach z kanalizace. Jednou z příčin dle článku bylo i potrubí přivádějící
odpadní vody z naší obce. Od října loňského roku je však v přečerpávací stanici u Marku zabudováno zařízení
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zamezující uvolňování zapáchajících látek pomoci chemických prostředků. Instalaci a dodávku zajistily
Středočeské vodovody a kanalizace. Obec za tuto akci zaplatila 168.000,- Kč.
Sčítání domů a bytů
Toto sčítání proběhlo ke dni 27. 3. 21. Lidé měli možnost informace zadávat prostřednictvím svých počítačů či
mobilů. I ruční vyplnění předepsaného formuláře, jak tomu bylo při minulém sčítání, přicházelo v úvahu. Sčítací
komisaři navštívili pouze domácnosti, které požadované informace neodevzdaly. Otázky v tomto sčítání se
jevily podstatně jednodušší a méně podrobné než v minulých letech.
Úklid obce
I v letošním roce se o úklid obcí Mš. Žehrovice, Lodenice i našeho hřbitova starali manželé Kučerovi, paní
Reiterová a paní Gašpaříková. Při své práci využívají techniku umožňující pečovat o pořádek v obci nejen v létě,
ale i v zimních měsících. V letošním roce obec zakoupila starší zahradní traktor SECO asi za 177000,-Kč.
Zásilkovna
Z rozhodnutí zastupitelů byla u dolní autobusové čekárny 20. 4. 2021 nainstalována „Zasilkovna“. Jde o box,
do kterého expediční firma Zásilkovna umisťuje balíčky se zbožím, objednané občany naší obce. Jde o další
možnost doručování. Zásilku je možno kdykoli vyzvednout pomoci kódu zadaném na mobilním telefonu.
Senioři nejspíše zůstanou u klasického doručování, ale mladší generace toto zajisté uvítala.
Teplá stráň
I v letošním roce se společnost EcoServis ČR, s.r.o. starala o údržbu „Teplé stráně“. Koncem června posečena
tráva. Ponechány jen plochy s bohatým květenstvím lučních květů. V dalších měsících spalována vysekaná
křoviska.
Nové informační tabule
Informační tabule v letošním roce se objevily na turistické trase poblíž keltského naleziště u obory Libeň, u
kostela a poblíž Pomníku padlých, u kterého byl před pár lety odstraněn okolní plůtek. Ze starého zápisu
v kronice r.1923 se lze dočíst, že železná zahrádka pocházela ze hřbitova v Novém Strašecí.
Informační tabule zhotovila firma Lokša PresPress s.r.o. z Rakovnika.
Zbourání hospodářských budov
Bývalý objekt JZD čp.100 postupně chátral a měnil majitele. Současným majitelem je firma POLAMI CZ,
s.r.o.. V letošním roce bylo dokončeno zbourání hospodářských budov a zajištěn odvoz sutin. Správní budova,
ve které kromě kanceláří se nacházela kuchyně a jídelna v době trvání družstva, byla zachována. Čeká ji
pravděpodobně rekonstrukce. Pamětnicí, která v kanceláři JZD pracovala, je z naší obce paní Kaňková čp. 52.
Na práci v družstvu v živočišné či rostlinné výrobě by zajisté mohli zavzpomínat i další pamětníci.
Oprava budovy Obecního úřadu.
Koncem září informovala paní starostky o finanční podpoře na opravu fasády a opatření proti vlhkosti budovy
Obecního úřadu ve Mšeckých Žehrovicích. Výše dotace 80%. Zároveň vyzvala občany k jejich názoru na barvu
fasády. Již v den státního svátku „Den české státnosti“ pracovníci firma FIMOREK s.r.o. Zajišťovali přípravné
práce na izolaci budovy. Za pomoci techniky, ale i kopáčů s krumpáči v ruce odkrývali základy. V tento den
28.9. počasí pracím přálo. Jen chvilku po obědě se objevil drobný déšť. Práce pokračovaly i v dalších měsících
a na konci roku byla budova kolem dokola odizolována a podél čelní strany vybudován pěkný chodník.
Volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 proběhly ve dnech 8. a 9. října 2021.
V naší obci na obecním úřadě, v Lodenici na bývalém obecním úřadě, si voliči mohli vybrat z 18 hlasovacích
lístků. Členové volebních komisí v obou okrscích kromě svých povinností museli dbát, stejně jako v minulém
roce, nad dodržování opatření v souvislosti s koronavirem.
Celorepubliková účast 65,43%. Těsně zvítězilo SPOLU před ANO, třetí PIRÁTI a STAROSTOVÉ
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Výsledky voleb v naší obci
Obec: Mšecké Žehrovice
Okrsky
celkem

zpr.

2

2

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

486

326

67,08

326

323

99,08

100,00

Výsledky hlasování za územní celek – Obec Mšecké Žehrovice
1. ANO
2. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
3. PIRÁTI a STAROSTOVÉ

107 hlasů
76 hlasů
43 hlasy

Popis tabulky
Strana
číslo

Název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

1

Strana zelených

0

0,00

2

Švýcarská demokracie

1

0,30

3

VOLNÝ blok

3

0,92

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

27

8,35

X

5

Česká str.sociálně demokrat.

20

6,19

X

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

9

2,78

X

9

Aliance pro budoucnost

1

0,30

X

Hnutí Prameny

2

0,61

X

10

-

-

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Mšecké Žehrovice – část 2
Popis tabulky
Strana
číslo

Název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

18

5,57

X

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

76

23,52

X

14

SENIOŘI 21

1

0,30

X

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0

0,00

16

Koruna Česká (monarch.strana)

1

0,30

3

-

X

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

43

13,31

X

18

Komunistická str.Čech a Moravy

13

4,02

X

20

ANO 2011

107

33,12

X

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

1

0,30

X

Pořadí v jednotlivých okrscích dle počtu hlasů
Okrsek 1 Mšecké Žehrovice:
ANO-81, Spolu-62, Piráti a Starostové-34
Okrsek 2 Lodenice:
ANO-26, Spolu-14, Piráti a Starostové-9, SPD-9
Halloweenský průvod
V sobotu 30.10.2021 pořádal sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí „Halloweenský průvod“. U kostela
se kolem 18. hodiny sešlo asi 150 dětí a dospělých ze Žehrovic i Lodenice. Všichni se vydali známou trasou
„Za Humny“ na hřiště. Cestou se setkávali s mnoha strašidly. Upíři, smrtky, hraběnky, oběšenci. K tomu se
propůjčili naši spoluobčané. Kulisu dotvářely hrůzostrašné zvuky. Celou trasu osvětlovaly hořící svíčky. Průvod
došel na dětské hřiště, kde si děti mohly opéct buřty. Akci zakončil ohňostroj. Snad padesát světlic ozářilo
oblohu. Počasí bylo příjemné. Žádný vítr ani déšť. Teplota kolem 8°C. Pochvalu si zaslouží pořadatelé i přesto,
že někteří účastníci mohli mít divoké sny.
Kostel
v sobotu 6.11.2021 se od 14:00 hodin konala v kostele sv. Martina bohoslužba, k příležitosti svátku svatého
Martina. Vedl ji duchovní správce farnosti v Novém Strašecí pan Martin Janata. Upřímně dal najevo radost nad
přítomností asi 14 osob většinou nevěřících. I svoje kázání přizpůsobil této skutečnosti. Promluvil o životě
svatého Martina. Namísto čtení z modlitební knihy mu posloužil mobilní telefon. K jeho věku je to přirozené.
Na konci všem přítomným jednotlivě požehnal a pozval k návštěvě fary v Novém Strašecí.
Uzavírka silnice přes Lodenici
Ve dnech 3. - 5. listopadu došlo k úplné uzávěrce hlavní silnice v Lodenici. Budování kanalizace skončilo a na
vozovce proběhla nutná pokládka asfaltu. Zároveň s tím byly vyasfaltovány i dvě místní komunikace. Kolem
hospody a od čp.9 k čp.53. Tudy vede cyklostezka ke Mšeci. Na kanalizaci v letošním roce přišla dotace kolem
4 016 000,-Kč. Dotací přispěl i Středočeského kraje na homogenizaci silnice.
Odpad
Umístění kontejnerů u bývalého zemědělského družstva má usnadnit ukládání tříděného odpadu v horní části
obce. Zvýší se i jejich celkový počet, což je vzhledem k rostoucímu množství odpadu nutností. Obec pro pytlový
svoz, který probíhá vždy první pátek v měsíci, zrušila nakupování pytlů a nabízí je zcela zdarma. Třídí se plast,
papír, drobné kovy a tetrapaky. Odvoz zajišťuje firma Marius Pedersen, a.s. . Větve a odpad ze zahrádek se
hromadí v kontejnerech za obecním úřadem, které je třeba několikrát za rok vyvézt. Uzavřená smlouva je
s firmou pana Ryby, který provozuje zemědělskou činnost v Lodenici.
Farma „Uchované semínko“
10.11.2021 ve středu kolem poledne se objevila skupina aut včetně dvou policejních u krámku farmy. Do vedení
společenství se vrátil se svoji rodinou Aleš Heuler. Žijí zde lidé z různých zemí. Obývají domy, které ve
Mšeckých Žehrovicích zakoupili- čp.54,131,150. Uznávají odlišný styl života. Občas bývají kontrolováni na
popud německé policie. Ta požaduje prověřit, zda se zde neukrývají děti, které v Německu byly dány na
osvojení. Naše policie však nikdy žádné porušení pravidel neshledala.
Letos s ohledem na virovou situaci se společné akce s obyvateli naší obce, které umožňují poznat se navzájem,
neuskutečnily. Manželé Heulerovi před vánočními svátky obcházeli obec, aby lidem darovali produkty z jejich
farmy.
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Voda .
Ve dnech 11.-13.11.21 vybudován přívod vody do č.91.Přípojka zhotovena na vlastní náklady p.Stieberové.
Protlačeno potrubí od křižovatky k Lodenici až k oplocení domu nad hřbitovem.
Výlov Lodenického rybníku 17.11.2021
V tento den proběhl výlov rybníku, který několik dní před tím byl vypouštěn. Od deváté hodiny ranní až do
čtvrté odpolední do připravených kádí rybáři sypali hlavně kapry. Celkem vyloveno asi 250 q ryb. O rybník
pečuji zaměstnanci Rybářství Mariánské lázně, s.r.o., středisko Mšec.
Vánoční strom
Rozsvícení vánočního stromu u našeho kostela 28.1istopadu 2021. Rozdávání mikulášské nadílky andělem,
čertem i Mikulášem všem přítomným dětem. Kostel byl při této akci otevřen. Zahřát se přítomní mohli čajem
či svařákem a poslouchat z reproduktorů vánoční koledy. Zdobení vánočního stromu trvalo několik dnů.
S technikou pomáhali místní hasiči.
Betlémské světlo
Betlémské světlo jako symbol míru šíří skauti od roku 1989. Tehdy bylo poprvé přivezeno do bývalého
Československa. V sobotu 18. prosince si jej mohli zájemci vyzvednout též v našem kostele sv. Martina.
Zároveň si děti před kostelem vypustily balónek s vánočním přáním. A další balónek pro potěšení si odnesly
domů. Asi padesát zájemců přicházelo do kostela od páté hodiny odpolední, aby si za přítomnosti paní starostky
světlo převzali.
Covid
Trápil nás i tento rok. Objevovaly se další mutace tohoto viru a situace se opět zhoršila v prvních měsících roku.
Od 1. března přišlo dočesné nařízení na omezení pohybu mimo katastr obcí. Šíření viru se během léta
zmírnilo, aby nabylo na síle v podzimních měsících. Říjen jakoby kopíroval loňské září. V listopadu se již mluví
o páté vlně koronaviru.
Očkování započalo v lednu letošního roku. Lékaře, hasiče, učitele a policii následovali senioři nad 80 let. A
registrace postupně byla možná pro další skupiny. Vznikla očkovací centra na mnoha místech. V naší oblasti
Slaný, Kladno, Rakovník. Později zřízena i pobočka rakovnické nemocnice v Novém Strašecí. Praktičtí lékaři
očkování zahájili až v polovině roku. Ve Mšeci paní doktorka Stará. Dvě očkovací dávky bylo třeba dle nových
poznatků doplnit posilující 3.dávkou. Od pondělí 13.prosince 2021 měli možnost rodiče registrovat na očkování
dětí ve věku 5-11let. K této skupině nejsou jednotné názory mezi dětskými lékaři k nutnosti očkování. Někteří
se k očkování nepřipojili.
Důsledkem očkování a přirozené imunity po prodělané nemoci se však oproti loňsku snížil počet vážných
případů, hospitalizací i počtu úmrtí. Tak nás informovala media. Přesto koncem listopadu jsou některé
nemocnice plné a trápí je i nedostatek personálu. Vypomáhala v nich i armáda. Nová mutace koronaviru
Omikron se objevila v listopadu v Jihoafrické republice. Pozastavené lety ze zemí z jihu Afriky nezabránily
tomu, aby se tato varianta nezačala rychle šířit Evropou. Včetně naší země. V prosinci obnovena pomoc státu
podnikatelům i firmám v souvislosti s koronavirem.
I v letošním roce šíření virové nákazy mělo opět dopad na školní výuku. Zavedla se různá opatření dle
jednotlivých stupňů a typů škol. Všechny však byly nuceny opět přejít na online výuku nejen v jarních, ale i
podzimních měsících.
Bohužel i v naší obci zemřeli občané následkem tohoto viru. U těch, kteří nemoc prodělali, se objevují
dodatečné zdravotní problémy hlavně s dýcháním. Přesto již v letošním roce nebyli lidé navenek tak ustrašení.
Hlavně starší občané se po očkování uklidnili a učili se s tímto nepřítelem žít. Vakcín, ochranných prostředků i
desinfekcí je dostatek. Není to však lehká doba, nikdo nevíme, jak vše bude pokračovat. A hlavou se honí různé
myšlenky.
V letošním roce se opět v naší obci konaly některé kulturní a sportovní akce, které se v loňskám roce
neuskutečnily. I to ukazuje na snahu žít tak, jako dříve.
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Co se také událo v naší zemi
Výměna ministrů zdravotnictví
V pořadí již čtvrtý ministr zdravotnictví ve vládě Andreje Babiše se ve středu 7.4.2021 ujal funkce. Odcházející
ministr Jan Blatný předal úřad Petru Arenbergerovi. Ten se ve funkci příliš neohřál. Odstoupil na základě
odhalení novinářů o pronájmu své nemovitosti a zkreslených informacích o svém majetku. A tak jej nahradil
staronový ministr Vojtěch Adam.
Výbuch ve Vrběticích
Kvůli zjištění českých úřadů, že za útokem v roce 2014 stojí ruští agenti, vypukla diplomatická roztržka mezi
oběma zeměmi. Česko i Rusko si vzájemně vyhostilo desítky diplomatů a zaměstnanců ambasád. Moskva
obvinila Prahu, že jednala z popudu USA. A zařadilo Česko mezi nepřátele.
Parlament v červenci 2021 schválil novelu, umožňující ženám do úředních dokumentů zapisovat nepřechýlenou
podobu příjmení. Možná, že koncovka –ová časem vymizí.
Tornádo na jižní Moravě
Ve čtvrtek na večer 24.6.2021 se na Moravě přehnalo tornádo. Nejvíce postiženy byly obce
Hrušky, Mikulčice, Nová Ves a Lužice. Zasáhlo i okraj Hodonína. Zničeny stovky domů a zemřelo šest lidí,
mnoho zraněných ošetřeno v nemocnici. K této události se v mimořádném proslovu vyjádřil v sobotu odpoledne
i prezident Miloš Zeman. Vlna solidarity se zvedla v celém Česku. Firmy poskytly finanční i materiální pomoc.
Lidé zasílali peníze na uveřejněná čísla účtů. Škoda vyčíslena na 15 miliard. Stát nabídl finanční pomoc
postiženým lidem na opravu domů. Řada z nich s žádostmi o peníze od státu vyčkává z nejrůznějších důvodů.
Nemají stavební projekt, váhají kvůli vyššímu věku, či stále dražšímu stavebnímu materiálu nebo na pomoc
nemohou dosáhnout kvůli insolvenci či exekuci. Namísto stavby uvažují o koupi domu či bytu, či raději zvolí
náhradní nájemní bydlení.
Přibližně ve stejné době bouře zasáhla dvě obce na Lounsku, Blatno a Stebno. Lidé se brodili
v dvaceticentimetrové vrstvě krup. Poničena byla většina střech. Naštěstí nedošlo k žádným úrazům. V naší
obci se toho dne asi kolem 17. hodiny přehnal prudký déšť a pár minut padaly kroupy.
Německý prezident v Praze
Ve středu 25.8.2021 německý prezident Frank Walter Steinmeier navštívil podruhé Českou republiky. Z Berlína
přijel spolu se svoji manželkou vlakem v odpoledních hodinách. Z Prahy odjel na Lány, kde se poklonil památce
prvního československého prezidenta T.G.Masaryka. Oficiální setkání obou prezidentů proběhlo ve čtvrtek,
v pátek jej přijal premiér Andraj Babiš.
Odpoledne odcestoval vlakem zpět do Berlína.
Prudké zvýšení cen energií
Bohemia Energy - největší alternativní dodavatel elektřiny a plynu miliardáře Jiřího Písaříka oznámil
13.10.2021, že končí. Firma neustála prudký vzestup velkoobchodních cen. Firmy z této skupiny svou masivní
kampaní na levnější energii nasbíraly v průběhu let více než 900tisíc klientů. Energii těmto zákazníkům bude
dodávat půl roku takzvaný dodavatel poslední instance. Během této doby si musí odběratelé zvolit nového
dodavatele pro uzavření smlouvy.
28.říjen – opět odložen slavnostní večer. Letos kvůli nemoci pana prezidenta Zemana. Ani v plánovaném temínu
1.1.2022 se neuskuteční. A to kvůli epidemické situaci. Nový termín bude stanoven v prvním čtvrtletí roku 2022
Důchod
Průměrný starobní důchod od letošního ledna činí 15 336 korun.
Vzhledem k prodlužujícímu věku možnosti odchodu do důchodu využívají často starší lidé při ztrátě práce
možnost předčasného důchodu. V tomto případě dochází k jeho krácení a jsou omezené možnosti přivýdělku
do 3000Kč/měsíc.
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17.listopad
Klidný sváteční den, který mohli obyvatelé naší obce využít k odpočinku. Ranní mlha opadla a denní teplota se
pohybovala okolo 3°C.
V Praze na Národní třídě položili věnce jak končící, tak nastupující premiér. Pan premiér Babiš brzy po ránu,
budoucí premiér pan Fiala kolem jedenácté hodiny. Na Staroměstském náměstí probíhala odpoledne do tří hodin
demonstrace pod patronací Milionu chvilek, následně je vystřídali rozzlobenější demonstranti, kteří nesouhlasí
s úplně všemi proticovidovými opatřeními. Často se opakovalo, že jim vadí rozdílný přístup mezi očkovanými
a neočkovanými. Nechuť k opatřením dali najevo nedodržením rozestupů a povinnosti mít nasazené respirátory.
- Odešel vizionář. Podnikatel Petr Kellner tragicky zahynul při zřícení vrtulníku nad Aljaškou 27.3.2021.
Dokázal vybudovat možná jedinou skutečnou globální českou firmu PPF, která působí ve 24 zemích tří světadílů
a zaměstnává bezmála sto tisíc lidí. A to v odvětvích od financí, přes telekomunikace, biotechnologie až po
strojírenství či těžbu kovů. V tomto ohledu je v českých poměrech ojedinělá.
- 9.června zemřela herečka Libuše Šafránková, narozena 7.června 1953
Lidé si ji hlavně spojují s rolí Popelky v pohádce Tři oříšky pro popelku, bez té se neobejdou žádné vánoční
svátky
- 10.11 2021 zemřel muzikant Čechoslovák Miro Žbirka ve věku 69 let. Původem Slovák žijící dlouhá léta se
svojí českou manželkou a dětmi v Praze. Jako jeden z mála dokázal v soutěži Zlatý slavík porazit Karla Gotta
v roce 1982. Pohřbu se zúčastnila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová
- 1.12.2021 zemřel legendární cestovatel Miroslav Zikmund v nedožitých 102let. Někteří z nás pamatují
poutavé reportáže Hanzelky a Zikmunda na černobílých obrazovkách československé televize z jejich cest
kolem světa.
Solidární daň
Vláda premiéra Petra Nečase vybírala od roku 2014 tzv. solidární daň. Týkala se jen lidí s velmi vysokými
příjmy a měla zachovat zdání rovné daně pro všechny a vyrovnat nespravedlivost zavedením superhrubé mzdy.
Daňové změny v tomto roce tuto daň ruší. Údajně z toho budou profitovat nejvíce zaměstnanci s nejvyššími
příjmy.
Nová vláda
I přes pozitivní test na koronavirus, se prezident Zeman setkal postupně s navrhovanými kandidáty na
ministerské posty. A nová vláda v čela s premiérem Fialou byla jmenována 17.12.2021 na zámku v Lánech.
Poté členové nové vlády položili věnce ke hrobu T.G.Masaryka.
Vánoční poselství
26.12.2021 prezident Miloš Zeman ze zámku v Lánech přednesl své tradiční vánoční poselství. Připomněl
pandemii covidu-19, v projevu se věnoval stažení vojsk NATO z Afghánistánu nebo klimatické dohodě Zelený
úděl. Prezident se vyslovil například pro povinné očkování nebo zrušení daňových výjimek. Projev stejně jako
v minulých letech natočila televize Nova, od 13:00 hodin projev vysílala i další média.
A něco ze světa
-6.1.2021 příznivci Donalda Trumpa pronikli do budovy amerického Kongresu na protest proti „volebním
podvodům“. Je to jeden z největších skandálů v historii Spojených států.
- Rozhovor prince Herryho s manželkou
-Britský princ Herry s manželkou Meghan otevřeně promluvili o královské rodině. V televizním rozhovoru
7.3.2021 obvinili britskou královskou rodinu z rasismu. Dle většiny Britů je jejich vyjádření velice nevhodné a
urážlivé.
- Úmrtí Prince Filipa
9.4.2021 zemřel manžel britské královny Alžběty II.. Princ Filip zemřel ve Windsoru ve věku 99 let. Od února
do března pobýval v londýnské nemocnici. Británie se s princem rozloučila v sobotu 17.dubna za přísných
covidových opatření.
- Setkání Vladimíra Putina a Joe Bidena
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První schůzka představitelů Ruska a Spojených států se konala 16.června v ženevské vile La Grange. Zhruba
čtyřhodinové jednání podle očekávání zásadní průlom nepřineslo. Oproti obvyklému postupu zakončili
prezidenti každý svou vlastní tiskovou konferenci.
- Povodně v Německu
Mohutné bouře a povodně propukly 13.července v Německu. Vodní živel přišel rychle a nečekaně. Po největší
povodňové vlně 1300 lidí nezvěstných. Paralyzovány i mobilní sítě.
- Olympiáda
22.8.2021 zahájeny letní olympijské hry v Tokiu, kvůli pandemii přesunuty z minulého roku. Tokio hry
pořádalo již v roce 1964, kdy se zúčastnilo 93 zemí a 5161 sportovců. Letos stoupla čísla na 206 zemí a 11230
sportovců. Naši sportovci se neztratili, přivezli čtyři zlaté, čtyři stříbrné a tři bronzové. Průběh her byl
poznamenán coronavirem.
- Odchod z Afganistánu
Zahájení odchodu zahraničních vojsk z Afghánistánu 1. 5. 2021. V tu chvíli hnutí Talibán rychle ovládlo
značnou část země a klíčové hraniční přechody. Proč? Afghánci se bez boje vzdali Tálibánu, který měl v očích
Západu pro ně představovat zlo. Opak se ukázal pravdou. Většině tamních lidí život nezhoršuje a mnohé
dokonce osvobozuje. Afghánci dávají přednost vlastním tradicím před západním způsobem života. To Západ
během posledních dvaceti let nepoznal. Za americké přítomnosti se stal Afghánistán nejvýznamnější světový
producent drog. Pod povrchem Afghanistánu se nacházejí nerostné suroviny za bilion dolarů. Železná ruda,
měď, ložiska zlata , stříbra, lithia.
Dobrou zprávou je, že se podařilo od 17. srpna evakuovat české vojáky, zaměstnance ambasády i spolupracující
Afghánce a dostat je i s rodinami do bezpečí. O to se velkou měrou zasadil náš velvyslanec v Kábulu Jiří Baloun.
Vzpomínkou na padlé vojáky a slavnostním nástupem na pražském Vítkově 3. září česká armáda symbolicky
zakončila dvacetileté působení v Afghanistánu.
- Konec působení političky Angely Merkelové
Kancléřka Angela Merklová, která se v tomto roce loučila s politikou, na konci svého působení mluvila poněkud
jinak než před lety. Běžencům chce pomáhat co nejblíže jejich vlasti. Nikoli jako před lety, kdy přesvědčovala
o příjmu migrantů do Evropy. To vše jsme se mohli dočíst v denním tisku. Přesto je obdivuhodné jak v politice
dlouho vydržela i přes nutnost řešení nelehkých situací. Kancléřka byla nakloněna naší republice, kde několik
let pobývala jako studentka. Německo vzdalo hold kancléřce 2. prosince slavnostní ceremonií s největšími
vojenskými poctami. Končila po šestnácti letech v nejvyšší funkci.
Nejstarší obyvatelé :
Šafářová Marie
89 let Mšecké Žehrovice
Pospíšilová Květuše 91 Mšecké Žehrovice
Kutinová Helena 89 Mšecké Žehrovice
Počet obyvatel k 31.12.2021 :

542

Narození: Lefner Jan
Štefan Jaroslav
Hábová Zorka
Pazděra Jiří
Nejedlý Matěj
Podzemský Mateo
Mansfeldová Nikoleta
Zemřelí :
Hana Loskotová, roz. Křikavová
Kratochvíl Zdeněk
Pravda Václav
Svoboda Antonín
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