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Úvod
Vedení obecní kroniky patří k činnostem, které neodmyslitelně tvoří agendu každé obce. Je to
krásná, ale v mnoha směrech nevděčná a nedoceněná práce, kterou však musí obec povinně
vykonávat na základě zákona 132/2006 Sb.
Účelem obecních kronik je zachovat místní dějiny pro poučení budoucích generací,
neboť poznat minulost je důležité a naopak přemýšlet o budoucnosti je nezbytné. Přejme proto
společně naší obci do dalších desetiletí její existence mnoho radostných událostí a pracovité
obyvatele, jež budou mít svoji obec rádi a aktivní činností budou přispívat k jejímu dalšímu
rozvoji.
O čem se v kronice naší obce 2020 dočtete? Vedle povinných informací týkajících se
například hospodaření obce či jejího veřejného života připomeneme také ty nejdůležitější
události, kterými žila celá naše republika.

Je jasné, že rok 2020 se zapíše do dějin, ale žádný veselý příběh to nebude. Lidstvo totiž
jako blesk z čistého nebe zasáhla celosvětová pandemie COVID-19. Téma nového koronaviru
s sebou většinou příliš optimismu nepřinášelo a navíc naprosto zastínilo všechny ostatní
problémy, které přitom ze světa nevymizely.
Roušky, pandemie či koronavirus – slova ještě nedávno jen okrajová nebo dokonce
neznámá vyplnila celý letošní rok, jehož hlavními hrdiny se stali především zdravotníci a vědci.
Všichni jsme se znovu mohli přesvědčit o tom, jak falešné je naše přesvědčení, když se
domníváme, že jsme neomezenými pány svých životů. Nepatrný virus se chopil kontroly nad
našimi životy a myšlením, zkřížil nám plány a zničil sny. Stačil jeden malý, pouhým okem
neviditelný organismus vzniklý kdesi v Číně a celý svět byl ze dne na den vzhůru nohama.
Všechno, co bylo neměnné a téměř jisté, se zlomilo - volný pohyb, běžné kontakty, svoboda
rozhodování, neomezené podnikání, cestování aj.
Ve snaze zabránit dalšímu šíření této pandemie přistoupila vláda k mimořádným
opatřením, která výrazně ochromila život v naší zemi. Kulturní, společenský i náboženský život
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prakticky ustal. Den po dni jsme vnímali omezení, která nám vstupovala do života a měla bránit
masivnímu šíření této nákazy. Nosit roušku, striktně dodržovat hygienu rukou a být ohleduplní
k sobě navzájem se z tohoto pohledu jevilo jako to nejbanálnější narušení našich stereotypů.
Mnohem horší bylo omezení sociálních kontaktů. Nepříjemné pro řadu z nás převedených na
práci v „home officech“, ale nejhorší pro lidi odkázané na péči v sociálních zařízeních. Být celé
měsíce odříznutí od svých nejbližších, často přitom nechápat z jakých důvodů - i to se bohužel
muselo podepsat na jejich psychické pohodě a zdraví.
Obrovský dík si zaslouží všichni, kdo se o lidi v této nelehké situaci starali a obětovali
jim své pohodlí, v horším případě i zdraví. Stejně tak desítky tisíc lékařů, sestřiček a dalšího
zdravotnického

personálu,

kteří

na

hranici

permanentního

vyčerpání

po

většinu

roku pečovali o tisíce vážně nemocných v nemocnicích, aniž by se mohli přestat starat
o pacienty s ostatními chorobami nebo úrazy.
Jedním ze symbolů roku 2020 zůstane jarní vlna solidarity, kdy lidé svépomocí šili
roušky pro sebe i personál v nemocnicích či sociálních zařízeních, protože vláda nebyla
schopna zajistit dostatek ochranných pomůcek.
Rok 2020 v tomto směru vystavil vládním politikům katastrofální vysvědčení.
Premiérovo přebírání „osobní odpovědnosti“ bylo výrokem hodným státníka, leč vzápětí bylo
vyvráceno mnoha dalšími kroky. Chytrá karanténa v troskách. Odkládání opatření na dobu, kdy
už byla druhá vlna v plném proudu. A slib o „stoprocentních kompenzacích“ pro ty, jejichž
byznys vládní opatření těžce poškodila. Zmatky a nepředvídatelnost jejích kroků se bohužel
podepsaly i na čím dál nižší ochotě lidí snášet všechna omezení. Není to pěkná bilance, kterou
si tato vláda s sebou ponese do příštího volebního roku.
Šílenství roku 2020 ale přece jen skončilo nějakou nadějí. Nadějí, která měla v covidové
době jméno „vakcína“. V době zamoření světa virem neexistuje jiná cesta než tato, jak se vrátit
k normálnímu životu. Rychlost, s jakou byla v průběhu roku vyvinuta a otestována účinná látka,
díky níž nás Covid-19 nevyřadil z provozu či ze života, se rovná zázraku. Očkování se u nás
rozjelo v prosinci. Vyčerpávající rok 2020 tedy skončil dobrou zprávou!
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Události v ČR 2020
Výběr nejdůležitějších událostí.
LEDEN
3. - Vláda schválila energeticko-klimatický plán. Ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér
Karel Havlíček (ANO) uvedl, že ministerstvo navýšilo cíle podílu obnovitelných zdrojů na
celkové spotřebě energie do roku 2030.
22. - Prezident Miloš Zeman na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) odvolal ministra dopravy
Vladimíra Kremlíka (ANO). Řízením ministerstva pověřil místopředsedu vlády a ministra
průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO).
ÚNOR
14. - Česká asociace pojišťoven uvedla, že vichřice Sabine napáchala celkovou pojištěnou
škodu za více než 590 milionů Kč.
16. - V Česku bylo odhaleno druhé ohnisko ptačí chřipky, a to v komerčním chovu ve
Slepoticích na Pardubicku. Bylo zlikvidováno 7 000 krocanů a 130 000 brojlerů. První ohnisko
se objevilo 18. ledna v malém chovu na Žďársku.
BŘEZEN
1. – Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že se na území ČR vyskytly první tři potvrzené případy
nákazy koronavirem. Do konce měsíce jeden pacient zemřel.
12. - Vláda vyhlásila kvůli epidemii koronaviru nouzový stav. Nejprve do 30. dubna a podruhé
do 17. května, kdy přestal po 66 dnech platit. Přijatá opatření výrazně zasáhla i ekonomiku.
Jako první se 13. března omezila provozní doba restaurací a začal platit zákaz větších akcí. Už
o den později vláda uzavřela obchody a služby s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, čerpacích
stanic a několika dalších. Později zastavila či omezila provoz i řada velkých firem, mimo jiné
automobilky. Omezeno bylo cestování, různé výjimky platily pro dopravce a pendlery, téměř
se zastavila letecká doprava. Vláda doporučovala práci z domova. Následně byla přijata řada
opatření na pomoc podnikatelům. Podpora však byla často kritizována jako nedostatečná.
23. - Vláda schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového
stavu a následujících třech měsíců. Později byl odklad EET prodloužen až do konce roku 2022.
DUBEN
15. - Poslední slosování účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET). MF se rozhodlo
loterii ukončit v souvislosti s úsporami kvůli omezení dopadů koronaviru.
21. - Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla, že celková opatření na podporu
ekonomiky v souvislosti s dopady šíření koronaviru činí 1,19 bilionu korun. Z toho přímá
podpora je 216 miliard korun a záruky na úvěry 951,5 miliardy korun.
KVĚTEN
3. - Začala vysílat nová celoplošná zpravodajská televize CNN Prima News.
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18. - Vláda schválila úvěrový program pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem COVID III.
Kabinet na záruky vyčlenil 150 miliard korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka
(ČMZRB) tak bude moci ručit za půjčky až 500 miliard korun. Podporu by tak mohlo získat až
150 000 podnikatelů.
25. - Vláda schválila daňový balíček, který by měl firmám pomoci s následky šíření koronaviru.
Snižuje DPH u ubytovacích služeb nebo u vstupenek na kulturní a sportovní akce z 15 na 10%.
Podnikatelům snížil silniční daň na nákladní vozidla a budou si moci zpětně uplatnit daňovou
ztrátu. Na návrh Senátu se součástí balíčku stal i jednorázový příspěvek obcím 1 200 korun na
obyvatele ze státního rozpočtu. V červnu balíček schválil parlament.
ČERVEN
19. - Sněmovna schválila novelu takzvaného liniového zákona, která by podle vlády měla
přinést rychlejší přípravu infrastrukturních staveb. Novela má umožnit státu stavět dálnice a
železnice okamžitě poté, co získá přístup k potřebným pozemkům v rámci stavebního
povolení.
22. - Vláda schválila daňový balíček pro rok 2021, podle kterého by spotřební daň u tabáku a
cigaret měla v letech 2021 až 2023 růst zhruba o 5% ročně. Zároveň by měl být od příštího
roku zaveden jako alternativa ke stravenkám tzv. stravenkový paušál.
ČERVENEC
8. - Sněmovna s hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM schválila zvýšení letošního schodku státního
rozpočtu na rekordních 500 miliard korun. Jde již o třetí navýšení letošního schodku kvůli
dopadům epidemie koronaviru.
Vláda schválila model financování nového jaderného bloku v Dukovanech. Stát by se měl na
stavbě podílet ze 70%. Zbytek by měla zaplatit společnost ČEZ, která bude hradit také všechny
případné dodatečné náklady.
SRPEN
4. - Elektronické dálniční známky bude fyzicky distribuovat konsorcium státních podniků České
pošty a Čepra. V tendru uspěly s cenově nejnižší nabídkou. Dostávat budou 2,3 procenta z ceny
prodaných vinět.
ZÁŘÍ
5. - Vítězem pětimiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické
práce a prodej dřeva pro léta 2021 až 2025 je firma Uniles z koncernu Agrofert. Firma Uniles v
tendru 2021+ podala nejlepší cenovou nabídku na dvanácti z 29 soutěžených jednotek a má
tak šanci získat 12 kontraktů.
Sněmovna schválila zákaz klecových chovů slepic od roku 2027. V listopadu zákon schválil i
Senát.
20. - Do řeky Bečvy unikl kyanid. Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až
po Přerov. Rybáři odvezli do kafilerie přes 40 tun ryb. Znečištění se v řece poté objevilo ještě
několikrát.
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ŘÍJEN
2. – Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR vyhrála strana ANO.
5. - Vláda kvůli pandemii podruhé vyhlásila nouzový stav, nejprve na 30 dnů, později byl
prodloužen až do 12. prosince. V prosinci premiér Babiš řekl, že vláda požádá o prodloužení o
dalších 30 dní. Řada přijatých opatření zasáhla i do ekonomiky, především maloobchod, služby,
turistiku či pořadatele kulturních akcí. Začal platit zákaz hromadných akcí, omezení pohybu a
kontaktu s lidmi, uzavření restaurací, většiny maloobchodních prodejen a služeb nebo zákaz
nočního vycházení. Firmy hojně přecházely na práci z domova.
21. - Sněmovna schválila možnost paušální daně pro živnostníky a odklad elektronické
evidence tržeb (EET) do konce roku 2022.
LISTOPAD
11. - Sněmovna schválila na příští rok schodek rozpočtu 320 miliard korun.
Vláda rozhodla, že se minimální mzda od ledna zvýší o 600 Kč na 15 200 Kč měsíčně.
Vláda schválila úpravy mýtných sazeb. Kamionoví dopravci si v příštím roce za mýto připlatí.
20. - Sněmovna schválila daňový balíček premiéra Babiše. Zdaňování takzvané superhrubé
mzdy v tuzemsku tak po 13 letech zřejmě skončí. Místo toho se má od příštího roku zdaňovat
pouze hrubá mzda sazbou 15 % a u lidí se mzdou nad 140 000 Kč měsíčně sazbou 23 %. Zákon
ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident. Sněmovna současně schválila i další část
Babišova návrhu, která rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti. Babiš uvádí dopad na
státní rozpočet v objemu asi 52 miliard korun. Sněmovna v daňovém balíčku schválila také
zavedení stravenkového paušálu. Schválila i snížení sazby spotřební daně z motorové nafty o
korunu na litr.
23. - Česká pošta plánuje k 1. březnu příštího roku zrušit 2 371 pracovních míst. Propustí tak
zhruba 1 500 lidí, protože část pozic je neobsazených.
PROSINEC
2. - Podle čtvrtletní zprávy Národní rozpočtové rady byla kvalita přípravy státního rozpočtu
letos významně narušena nerespektováním základních zásad, jako je úplnost a reálnost
rozpočtové dokumentace. Důvodem je mimo jiné to, že s návrhem státního rozpočtu na příští
rok současně Sněmovna schválila významné úpravy daní. S nimi přitom návrh rozpočtu
nepočítá.
4. - Uhelná komise doporučila ukončit využívání uhlí v Česku v roce 2038. O věci bude finálně
rozhodovat vláda. Do Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje půjde v příštích
letech téměř 100 miliard korun, které jim pomůžou vypořádat se s koncem využívání uhlí.

___________________________________________________________________________
ZDROJ: https://www.fxstreet.cz/vyber-nejdulezitejsich-ekonomickych-udalosti-roku-2020-v-cr.html
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Události ve světě 2020
Výběr nejdůležitějších událostí.
1.1.2020 Požáry v Austrálii
Počátek roku byl poznamenán rozsáhlými požáry v Austrálii, které přetrvaly až do května.
Vyhořela větší plocha, než kolik má celé Slovensko. Tisíce lidí musely být evakuovány a stovky
zemřely. Oheň současně napáchal škody za více než sto miliard australských dolarů čili 1,6
bilionu korun. Závažně utrpěla také tamní fauna a flóra.
3.1.2020 Atentát na generála Sulejmáního
Americká armáda provedla raketový útok v Bagdádu, během kterého se jí podařilo zabít
vysokého íránského generála Kásema Sulejmáního a několik dalších lidí včetně člena vedení
vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise. Později vyšlo najevo, že atentát nařídil
prezident Spojených států Donald Trump. Sulejmání podle tvrzení USA připravoval útoky na
americké vojáky a diplomaty na iráckém území. Generálova smrt vyvolala rozhořčení a hrozby
ze strany Íránu.
31.1.2020 Británie opustila EU
Příběh, který se táhl poslední čtyři roky, je u konce. Velká Británie dne 31. ledna formálně
vystoupila z Evropské unie, jejímž členem byla od roku 1973. V prosinci se pak konečně
domluvila s Bruselem na podobě budoucích vzájemných vztahů. Obchodní dohoda byla
uzavřena na Štědrý den. Brexit bude definitivně dokonán po silvestru, kdy skončí i přechodné
období, během nějž pro Británii stále platí unijní pravidla. Řada domácích a mezinárodních
sporů ale přetrvala.
1.3.2020 Pandemie nemoci COVID-19
Samozřejmě nemůžeme opomenout propuknutí globální pandemie koronaviru – zřejmě
nejvýznamnější historické události tohoto století. Pandemie začala již v prosinci minulého roku
v čínském Wu-chanu. Do západních zemí se pak naplno rozšířila v březnu. COVID-19 se do
konce roku celosvětově nakazilo přes osmdesát milionů lidí a téměř 1,8 milionu na vir zemřelo.
Aby se zamezilo jeho šíření, byly vlády nuceny přistoupit k restriktivním opatřením. Ta posléze
způsobila nejhorší ekonomickou krizi od druhé světové války, jejíž následky budou přetrvávat
roky.
1.4.2020 Po rekordním startu roku na realitním trhu zavládlo ticho
Akciové burzy v Americe, Asii i Evropě letos zažily nevídaně prudké vzestupy a pády. Hned
několik světových indexů v březnu zaznamenalo v důsledku koronakrize nejstrmější pokles od
svého založení. Trhy v Paříži či Londýně ze dne na den oslabily o více než deset procent. Na
jaře se také rekordně propadla cena ropy, která v dubnu dokonce klesla pod 20 dolarů za barel.
Jinak však zejména americké akcie v roce 2020 prudce rostly.
25.5.2020 Rasové nepokoje v USA
V americkém Minneapolisu byl 25. května při nepřiměřeně tvrdém policejním zásahu zabit
šestačtyřicetiletý Afroameričan George Floyd. Jeho smrt vyvolala ve Spojených státech a
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posléze i v řadě dalších zemí obrovskou vlnu protestů namířenou proti rasismu a policejnímu
násilí. Do jejich čela se postavilo hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Aféra
měla silnou odezvu i ve světě byznysu.
31.5.2020 Protesty v Bělorusku
Do centra světové pozornosti se dostalo také Bělorusko. Na konci května vypukly v této
východoevropské zemi největší pouliční demonstrace v jejích dějinách, požadující demisi
autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. Ten v Bělorusku vládne nepřetržitě od roku
1994 a je na Západě označován za „posledního skutečného diktátora v Evropě“. Lukašenko si
svoji moc zatím udržel. Protesty vedené opoziční vůdkyní Svjatlanou Cichanouskou ale stále
pokračují.
13.8.2020 Dohoda o brexitu přináší úlevu a stabilitu
Na Blízkém východě se letos jen neválčilo, ale také uzavírala historická příměří. Mnohaletí
nepřátelé Izrael a Spojené arabské emiráty se 13. srpna prostřednictvím USA domluvili na
normalizaci vztahů. K oficiálnímu podpisu dohody došlo 15. září. Kromě emirátů navázaly
diplomatické styky s Izraelci v roce 2020 také další muslimské země – Súdán, Bahrajn či
Maroko.
27.9.2020 Konflikt o Náhorní Karabach
Mezi 27. zářím a 10. listopadem došlo k válce mezi Arménií a Ázerbájdžánem o území
Náhorního Karabachu. Nepřehledný konflikt si vyžádal tisíce mrtvých a skončil de facto
vítězstvím Ázerbájdžánu, který obsadil několik měst a vesnic, dříve obývaných převážně
Armény. Ačkoli se obě strany již několikrát domluvily na zastavení bojů, ještě v prosinci byly v
regionu hlášeny násilné incidenty a porušování příměří.
3.11.2020 Pád Donalda Trumpa
Na podzim bylo nejostřeji sledovanou událostí volební klání ve Spojených státech, kde o křeslo
v Bílém domě soupeřili dosavadní republikánský prezident Donald Trump a demokratický
kandidát Joe Biden. Listopadových voleb se zúčastnilo rekordní množství amerických voličů,
platné hlasy odevzdalo přes 159 milionů lidí. Jednalo se rovněž o nejdražší volby v historii.
Kandidáty vyšly na 14 miliard dolarů, asi 300 miliard korun. Kvůli koronavirové pandemii
hlasovalo značné množství voličů poštou, čímž se zdrželo sčítání hlasů. Vítězem a novým
prezidentem USA byl nakonec sborem volitelů vyhlášen Biden. Trump však svoji prohru dosud
neuznal a šíří nepodložená tvrzení, že hlasování bylo zmanipulované.
1.12.2020 Proměny v ekonomice
Snad žádná jiná krize nepřinesla tak obrovské změny na trzích a v životním stylu obyvatel jako
ta letošní. Kvůli antikoronavirovým restriktivním opatřením se masově zvýšil počet lidí
pracujících z domova. Díky tomu se v roce 2020 extrémně dařilo technologickým
společnostem, jako je Zoom či Netflix. Mnoho jiných sektorů, například letecký průmysl,
cestovní ruch nebo těžba fosilních paliv, naopak prochází obdobím těžkého finančního
úpadku.

10

Závod o vakcínu
Koronavirová pandemie rozpoutala také souboj mezi největšími farmaceutickými
společnostmi světa o to, kdo jako první vyvine účinnou vakcínu proti nemoci COVID-19.
Zapojily se do něj například americká Johnson & Johnson, čínský Sinovac či britsko-švédská
AstraZeneca. Zatím v daném závodě vítězí americká firma Pfizer spolu s německým
BioNTechem. Jejich očkovací látka se již začala používat v USA, Velké Británii, Švýcarsku,
Singapuru i ve státech Evropské unie.

ZDROJ: https://www.e15.cz/zahranicni/rok-2020-v-zajeti-pandemie-rekordnich-pozaru-nebo
americkych-prezidentskych-voleb-1376604
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Obecní záležitosti
Zastupitelstvo obce
Starosta

Ing. Radek Vocílka

Místostarosta

Ing. Jan Vybíral

Členové zastupitelstva

Mgr. Alena Fukalová
Mgr. Dana Hasprová
Šárka Částková
Jan Kupka
Pavel Stehlík

Výbor finanční
Předsedkyně

Šárka Částková

Členové

Mgr. Alena Fukalová
Jan Kupka

Výbor kontrolní
Předsedkyně

Mgr. Dana Hasprová

Členové

Jan Kupka
Pavel Stehlík
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Výbor kulturní
Předsedkyně

Mgr. Alena Fukalová

Členové

Mgr. Dana Hasprová
Šárka Částková
Jan Kupka
Pavel Stehlík

Inventarizační komise
Předseda

Ing. Jan Vybíral

Členové

Jan Kupka
Pavel Stehlík

Výpisy ze zastupitelstva
Vše, co zastupitelstvo obce v průběhu roku projednávalo, si můžete přečíst v příloze
této kroniky.

Obecní úřad
Budova obecního úřadu se nachází na čísle popisném 56 a účetní obce Bc. Darina
Štrombachová se stará o chod úřadu.

Vyřizuje:
-

agendu evidence obyvatel v návaznosti na využívání údajů z Registru obyvatel

-

volební seznamy

-

agendu účetnictví

-

agendu finančních zdrojů a úvěrovou agendu
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-

agendu pokladny

-

agendu personální evidence a mezd

-

agendu majetku

-

agendu rozpočtu včetně rozpočtových změn

-

agendu spisové služby

-

agendu sběru statistických dat a údajů

-

agendu archivace dokladů

-

agendu administrativní, korespondenci obce a úřadu

-

agendu vydaných obecně závazných vyhlášek obce

-

agendu vydaných směrnic obce

-

agendu smluv, zápisů a rozhodnutí obce

-

obsluhuje CZECH point

-

vystavuje výpisy z katastru nemovitostí a rejstříku trestů

-

provádí konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby

-

obsluhuje webové stránky obce s elektronickou úřední deskou

-

provádí evidenci a vyvěšování dokumentů na klasickou úřední desku, sleduje
dobu jejich vyvěšení a sejmutí

-

odesílá dokumenty

-

obsluhuje datovou schránku obce, dokumenty stahuje a zapisuje do
spisové agendy

-

zajišťuje vidimaci listin a legalizaci podpisů a vede jejich evidenci

Úřední hodiny
Pondělí

8:00 – 12:00

Středa

16:00 – 18:00

Od 2.11. 2020 si nařízení vlády vyžádalo změnu úředních hodin pro veřejnost, a to pouze ve
středu od 8-12 hodin.
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Pracovníci veřejně prospěšných prací
Během roku obec zaměstnala dva pracovníky. Byla podepsána Dohoda o vytvoření pracovní
příležitosti s Úřadem práce ve Znojmě pro pracovnici pí Růženu Strohovou od 1.5. 2020 do
31.10. 2020 a následně také Dodatek týkající se prodloužení výše uvedené dohody od 1.11.
2020 do 30.4. 2021.
Druhým zmiňovaným pracovníkem byl p. Jan Kejda, se kterým byla podepsána Dohoda
z Programu 50 PLUS z Jihomoravského kraje na období 1.7. 2020 až 31.12. 2020.
Pracovníci vykonávali veřejně prospěšné práce, kterými udržovali vzhled a čistotu naší obce.
Náplň jejich práce:

-

zametání ulic a chodníků

-

pravidelná údržba okolí vodní nádrže a úklid přilehlého sociálního zařízení

-

čištění kanálů a roštů

-

výsyp odpadkových košů

-

sečení trávy na dětském a fotbalovém hřišti

-

sečení trávy v parku na návsi

-

pravidelné sečení ostatních travnatých ploch v obci a jejím bezprostředním okolí

-

montáž a demontáž pódia, dovoz a odvoz stolů a lavic, svoz a úschova laviček před
zimou

-

úklid v budově bývalé MŠ, mytí oken, úklid školního dvora

-

zalévání stromků a truhlíků s květinami

-

úklid veřejných prostranství

-

stříhání keřů a odvoz větví

-

postřik chodníků proti plevelům

O květinové záhony a okrasné keře a dřeviny se odborně starala pí Libuše Štrombachová, která
pracovala na Dohodu o provedení práce od 1.8. 2020 do 30.11. 2020.
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Volby do Senátu Parlamentu České
republiky konané 2. - 3. října 2020 a druhé
kolo ve dnech 9. - 10. října 2020
Prezident republiky vyhlásil termín voleb do krajských zastupitelstev České republiky na 2. a
3. říjen 2020. Krajské volby se konají každé čtyři roky ve 13 krajích. Nevolí se pouze v hlavním
městě Praha, protože zastupitelstvo města má obdobné pravomoci jako zastupitelstvo kraje.
Společně s krajskými volbami se koná i první kolo voleb do Senátu.
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR byla zvolena okrsková volební komise ve složení:
Předseda:

Roman Auer

Místopředsedkyně: Lucie Candrová
Zapisovatelka:

Irena Kabelková

Členové:

Šárka Částková a Bc. Darina Štrombachová

K volbám se dostavilo celkem 105 voličů z celkového počtu 222 osob z naší obce (tj. 47%
účast). Voliči dali svůj hlas celkem 7 stranám. Ze 105 odevzdaných hlasů byl 1 hlas neplatný,
zbývajících 104 hlasů bylo rozděleno mezi níže uvedené strany, a to následovně:

Výsledky voleb v naší obci
Pořadí
1.kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2. kolo
1.
2.

Jméno kandidáta

Počet hlasů

Jan Grois
Mgr. Tomáš Třetina
Mudr. Martin Pavlík
Ing. Pavel Kováčik
Mgr. Růžena Šalomonová
PhDr. Vladimír Železný
Bohumila Beranová

43
24
19
9
5
3
1

Jan Grois
Mgr. Tomáš Třetina

35
21
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Volby do zastupitelstev krajů
konané ve dnech 2.-3. října 2020
Výsledky voleb v naší obci
Pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje byla zvolena okrsková volební komise ve
složení:
Předseda:

Roman Auer

Místopředsedkyně: Lucie Candrová
Zapisovatelka:

Irena Kabelková

Členové:

Šárka Částková a Bc. Darina Štrombachová

K volbám se dostavilo celkem 105 voličů z celkového počtu 222 osob z naší obce (tj. 47%
účast). Voliči dali svůj hlas celkem 10 stranám. Ze 105 odevzdaných hlasů byly 3 hlasy
neplatné, zbývajících 102 hlasů bylo rozděleno mezi níže uvedené strany, a to následovně:

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Název strany
ANO 2011
KDU-ČSL
ODS + Svobodní + Starostové pro Moravu
Česká pirátská strana
KSČM
Spolu pro Moravu
ČSSD
Trikolora hnutí občanů
SPD
Starostové pro Jižní Moravu
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Počet hlasů
40
19
11
10
8
5
4
2
2
1

Obecní knihovna
Od 1.1. 2020 funguje knihovna v budově Obecního úřadu čp. 56. V průběhu měsíce prosince
2019 sem byly přestěhovány veškeré knihy a časopisy z bývalé knihovny, která se po mnoho
let nacházela v budově bývalé mateřské školy čp. 31.
Knihovnicí i nadále zůstává pí Marie Kabelková, která se stará nejen o vypůjčování knih a
časopisů, ale zařizuje také výpůjčky knih z Výměnného fondu Knihovny Znojmo.
V průběhu roku byla možnost půjčování knih veřejnosti omezena z důvodu výskytu
onemocnění Covid-19.

OZNÁMENÍ OBČANŮM
KNIHOVNA
OTEVŘENA OD PÁTKU 8. KVĚTNA 2020

Aktuálně je nutné v knihovně dodržovat následující pravidla:
• Vstup do knihovny je povolen pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (tj. nos, ústa) jako
respirátor, rouška, ústenka, šátek či šál.
• Před vstupem do knihovny je nutné použít dezinfekci, která je umístěna u vstupu do budovy.
• Do knihovny je možné vstupovat pouze v omezeném počtu, tedy vždy max. 2 osoby do oddělení
pro dospělé a max. 2 osoby do oddělení pro děti.
• Návštěvníci knihovny musí dodržovat vzájemné odstupy min. 2m. Stejné pravidlo platí pro čekající
osoby před knihovnou.
• Pobyt uživatelů knihovny je omezen na nezbytně nutnou dobu. Nezdržujte se, prosím, v knihovně
déle, než je nezbytně nutné.
Děkujeme vám za pochopení a trpělivost.
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Zpravodaj obce
V letošním roce opět pokračovalo vydávání obecního zpravodaje, jehož účelem je podávat
informace o záměrech vedení obce, činnosti místních spolků a sdružení či o společenském,
kulturním a sportovním dění v obci.
Zpravodaj vychází nově dvakrát ročně a každé vydání je k dispozici jak v tištěné, tak i
elektronické podobě. Obě čísla roku 2020 naleznete jako přílohu této kroniky.

Obecně závazné vyhlášky obce
V roce 2020 nebyly vydány žádné obecně závazné vyhlášky.
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Rybářský řád vydaný OÚ Žerůtky na rok 2020
1. Zahájení rybolovu dne 2.4. 2020.
2. Ukončení rybářské sezony k 31.12. 2020.
3. Lov ryb je povolen ve dnech: úterý, čtvrtek, sobota, neděle a státem uznané svátky v době od 5.00 do 22.00
hodin.
4. Lov ryb je povolen na jeden prut, není dovoleno chytat na povolenku jiného člena ani zapůjčit jiné osobě.
5. Ponechané úlovky se zapisují ihned po vytažení z vody. Později zapsaná ryba bude posuzována jako
nezapsaná. Ponechaný úlovek nesmí být vrácen do vody.
6. Každý člen RS může lovit pouze za přítomnosti druhého člena. V mimořádných případech, kdy není přítomen
další člen, je člen oprávněn chytat ale s podmínkou, že vyčká příchodu dalšího člena a to i v případě, že uloví
mírový úlovek. Pokud si člen hodlá ponechat mírový úlovek je povinen před jeho odnesením naměřenou
délku odsouhlasit jiným členem a za jeho účasti úlovek zapsat do záznamu o úlovcích. V případě, že se tito
dva členové nedohodnou na délce chycené ryby, rozhodne osoba pověřená kontrolou lovu ryb.
7. Při lovu je člen RS povinen dodržovat vzdálenost od jiného člena min. 2 m, při výběru místa nesmí být člen
nijak omezován, rezervace místa chytání je nepřípustná. Člen je povinen umožnit jinému členu vytažení
chycené ryby na břeh zejména tím způsobem, že stáhne prut, který má nahozen v bezprostřední blízkosti
úlovku.
8. Člen musí být vybaven podběrákem, peanem, metrem a povolenkou.
9. Povolenky budou prodávány na obecním úřadě od 2.4. 2020.
Cena povolenek: Sezónní pro dospělé = 800 Kč a členský příspěvek = 100 Kč
Sezónní dětská (8-15 let) = 300 Kč a členský příspěvek = 100 Kč
Jednorázová víkendová pro dospělého = 100 Kč / den
Jednorázová víkendová pro dítě = 50 Kč / den.
Děti do 8 let mají sezónní povolenku zdarma (tj. 5 kusů ušlechtilých ryb), ale musí si ji vyzvednout na
obecním úřadě. Tyto děti musí chytat ryby za doprovodu rodičů. Pokud si budou chtít ušlechtilou mírovou
rybu ponechat, musí ji zapsat do povolenky a lov ukončit.
Každý člen RS je oprávněn ponechat si na jednu povolenku nejvíce 12 ks ušlechtilých ryb. Člen RS si může
zakoupit pouze dvě celé povolenky.
10. Držitel povolenky může v průběhu jednoho lovného dne odlovit 1 ks ušlechtilé ryby (kapr, amur), přičemž
musí být dodržena minimální míra, která činí: kapr = 45-65 cm, nad 65 cm je hájený a musí se vrátit, amur =
60 cm, lín = 25 cm (lov celoročně).
11. Každý člen je povinen vrátit vydanou povolenku (i v případě, že neměl žádný úlovek) do konce běžného
roku na obecní úřad.
12. Každý člen je povinen ukázat povolenku při kontrole členům RS pověřeným kontrolou lovu ryb.
13. Kontrolou lovu ryb pro rok 2020 byli pověřeni Rudolf Bečka a Antonín Kabelka. Dále mohou kontrolu
provádět členové zastupitelstva obce Žerůtky.
Postihy za nedodržení zásad rybářského spolku v Žerůtkách:
- odebrání povolenky na 1 měsíc: za nešetrné zacházení s rybou, vytahování bez podběráku,
zanechání nepořádku u vody, nevybavení potřebnými pomůckami, nenahlášení přestupků jiného
člena
- odebrání povolenky na 1 rok: ponechání si podměrečné ryby, chytání na dva a více prutů, nezapsání
úlovku, chytání po odlovení 1 ks denně, lov ryb mimo stanovenou dobu, odnesení úlovku bez přítomnosti
jiného člena RS
- všechny přestupky se počítají od data odebrání povolenky
- neznalost stanov RS neomlouvá
V Žerůtkách dne 2.4. 2020

………………………
Ing. Radek Vocílka
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Provozní řád Lomu u Žerůtek 2020
1.

Tento provozní řád se vztahuje na vyčleněný prostor lomu, jehož provozovatelem je Obec Žerůtky.

2.

Prostor lomu si může pronajmout pouze občan Žerůtek, který se řádně přihlásí na Obecním úřadě v Žerůtkách,
předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za pronájem.

3.

Objednávku, která byla provozovatelem potvrzena, může objednatel zrušit nebo změnit bez stornopoplatku, a to
nejméně 10 dnů před oznámeným dnem příchodu. Zrušení objednávky z důvodu nepříznivého počasí lze provést i
později.

4.

Užívání lomu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními
nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

5.

Objednatel platí za pronájem předem. Při platbě je seznámen s provozním řádem, jehož dodržování stvrzuje svým
podpisem. Zároveň se zavazuje seznámit s ním všechny účastníky akce.

6.

Objednatel souhlasí s poskytnutím osobních údajů nutných k evidenci pronájmu a prohlašuje, že tyto údaje poskytl
dobrovolně.

7.

Objednatel si zajistí a zařídí konání akce tak, aby se od 18:00 hod. již neužívala příjezdová cesta do lomu přes obec
Žerůtky. Na tuto komunikaci bude vjezd motorovým vozidlům od 18:00 hod. zakázán, a to včetně parkování. Vstup
do areálu lomu bude/je opatřen závorou, která musí být v 18:00 hod. objednavatelem uzavřena. Hosté jsou povinni
z areálu lomu odjíždět po komunikaci směrem na Olbramkostel, tj. napojit se na silnici I/38 (státní silnice E59).

8.

Po ukončení pobytu v prostorách lomu je objednatel povinen uvést celý pronajatý prostor do původního stavu, ve
kterém jej přebíral od provozovatele.

9.

Hosté jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Pohybovat se a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu
vyčleněných.

10. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není
dovoleno v celém areálu jinam ukládat.
11. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. je nutno dodržovat noční klid.
12. V době konání společenských akcí soukromého charakteru v tomto prostoru obec upravuje dobu nočního klidu od
23:00 hod. do 6:00 hod., přičemž hudba v tomto čase musí být ztlumena dle limitů daných hygienickou stanicí.
13. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem lomu.
14. Za škody způsobené na majetku pronajímatele odpovídá objednatel podle obecně závazných předpisů.
15. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v prostorách lomu.
16. Psi a jiná zvířata mají vstup do prostoru lomu povolen pouze za doprovodu svého majitele, který přebírá za jejich
chování veškerou odpovědnost.
17. Provozovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci ponechané v areálu lomu.
18. Každý host bere na vědomí, že areál lomu bude/je monitorován kamerovým systémem provozovatele, a tudíž každý
host tímto bere na vědomí, že může být monitorován tímto kamerovým systémem, přičemž s tímto souhlasí.
19. Každá osoba, která poruší Provozní řád lomu, bude z areálu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení
zařízení pronajímatele bude po této osobě vymáhána náhrada škody dle skutečné výše.

Obec Žerůtky

Platnost od 29.7. 2020

KONTAKTY:
Kancelář obce: tel. 515 255 267, starosta obce: tel. 604 215 445
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Hospodaření obce
Rozpočet obce 2020
Název
Daňové příjmy

Schválený

Rozpočet po

Výsledek na

rozpočet (v Kč)

změnách

konci roku

3 549 900

3 952 700

3 559 547,41

160 400

814 900

665 679,85

-

13 200

13 200,00

98 100

1 120 000

2 181 958.00

PŘÍJMY CELKEM

3 808 400

5 900 800

6 420 385,26

Běžné výdaje

3 037 400

4 911 600

5 743 222,33

50 000

268 200

248 050,34

3 087 400

5 179 800

5 991 272,67

Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy-pozemek
Přijaté transfery

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
POKLADNA
STAV NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH

10 822

13 482,00

k 1. 1. 2020

k 31. 12. 2020

297 899,56

3 728,15

Oprava obecní zvoničky – Cena: 771 207 Kč
Ve výběrovém řízení na opravu obecní zvoničky zvítězila firma POZEMNÍ STAVBY Znojmo,
s.r.o. Oprava započala v měsíci březnu. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněnou
stavbu, opravy probíhaly za dohledu zástupců Odboru památkové péče.
Výčet konkrétních oprav na zvonici: venkovní a vnitřní omítky, nová střešní krytina (typ
bobrovka), výměna poškozených prvků krovu, nová stropní konstrukce, nové dřevěné vstupní
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dveře (dubové), okna opatřená žaluziemi z dubového dřeva, instalace nového automatického
motorového zvonění, repase kříže.
Opravné práce byly dokončeny v srpnu 2020. Zvonička byla slavnostně požehnána při mši
svaté dne 13.9 2020 farářem Markem Dundou z římskokatolické farnosti Olbramkostel. Tuto
rozsáhlou renovaci obecní zvoničky bude již navždy připomínat pravidelné zvonění z jejích
útrob, které je možné slyšet každý den ve 12:00 a 18:00 hodin.
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Akce započaté v roce 2019 a nedokončené
• Rekonstrukce budovy obecního úřadu - 637 223,59 Kč
V červnu 2019 započala rekonstrukce budovy obecního úřadu. Součástí celkové rekonstrukce
úřadu bylo vybudovat i nové prostory pro obecní knihovnu. Zbudována zde byla také nová
kuchyňka.
• Rekonstrukce budovy bývalé mateřské školy - 80 965,00 Kč
V září 2019 byl pořízen projekt „Demolice a Stavební úpravy s přístavbou a změnou na
kulturní dům“, který provedla firma STABO MB s.r.o., Moravské Budějovice.

Akce započaté v roce 2020 a nedokončené
• Oprava fasády a vybudování bezbariérového vstupu do budovy obecního
úřadu - 206 690,34 Kč
Oprava započala v září 2020. Práce prováděla firma Miroslav Plaček Kuchařovice a firma
SEKA s.r.o Znojmo. Na tuto akci byla podána žádost o poskytnutí dotace Jihomoravského kraje
z programu Podpora rozvoje venkova.

• Zvonice – 13 310,00 Kč
Firma Pozemní stavby Znojmo s.r.o. instalovala nové automatické zařízení k pohonu zvonu ve
zvoničce včetně digitálních hodin. Doposud je vše ve zkušebním provozu.

Nedokončené akce celkem

938 188,93 Kč
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Přijaté dotace a příspěvky v roce 2020
4111 Neinv. přij. transfery ze SR - volby do Zastup. krajů a Senátu 47 000 Kč
4111 Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 dle zákona

341 250 Kč

4112 Neinv. přij. transfery ze SR - Souhrnný dotační vztah pro obec 68 100 Kč
4116 Ostatní neinv. přij. transf. SR - Podpora kulturních památek

200 000 Kč

(Oprava obecní zvoničky)

4116 Ostatní neinv. přij. transfery ze SR - Veřejně prospěšné práce 184 268 Kč
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů - Finanční podpora JMK

50 000 Kč

(Oprava havarijního stavu podlahy v zasedací místnosti obecního úřadu)

4122 Neinv. přijaté transfery od krajů - Podpora rozv. venkova

110 000 Kč

(Oprava fasády budovy obecního úřadu)

4122 Neinv. přijaté transfery od krajů - Podpora venk. prodejen

25 000 Kč

(Oprava prodejny potravin v obci)

4222 Investiční přijaté transfery od krajů - Podpora rozvoje venkova 48 000 Kč
(Vybudování bezbariérového vstupu do budovy obecního úřadu)

Dotace celkem

1 073 618 Kč

Vydané finanční prostředky v roce 2020
3639 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům –
Jednota Moravský Krumlov - Oprava prodejny potravin v obci
(25 000 Kč dotace neinvestiční z JmK + 25 000 Kč z rozpočtu obce)
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50 000 Kč

Stav majetku obce k 31.12. 2020
018 Dlouhodobý nehmotný majetek

14 521,00 Kč

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 Budovy, ostatní stavby, komunikace

210 000,00 Kč
18 360 945,01 Kč

022 Samostatné movité věci

622 806,00 Kč

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

882 754,62 Kč
3 741 988,62 Kč

031 Pozemky v souladu s katastrem

MAJETEK CELKEM:

___
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23 830 015,25 Kč

Odpadové hospodářství
Všechny domácnosti v obci obdržely již v roce 2018 nádoby na tříděný odpad (papír, plast a
bioodpad). K tomu každý rok dostávají i harmonogram s termíny svozu odpadů.
V roce 2019 byla pořízena nádoba na likvidaci použitého kuchyňského oleje a tuku, která je
umístěna v zázemí pro velkoobjemové kontejnery. Občané do ní mohou odkládat olej
v uzavřených plastových nádobách. Odvoz oleje zajišťuje firma Fritex s.r.o., Vladislav.

Přehled sběrových dnů v roce 2020
Nebezpečný odpad

6.6. 2020

Železný šrot

12.6. - 26.6. 2020

Velkoobjemový odpad

17. - 21.4. 2020 a 15.7. 2020

Dne 24.11. 2020 byl do obce na náves dovezen kompost od firmy FCC Únanov pro vlastní
využití občanů. I nadále bylo možné ukládat tříděný odpad do velkoobjemových kontejnerů
ve vybudovaném zázemí umístěném v ulici za obchodem, kde jsou k dispozici kontejnery na
kov, oděvy, papír, plast či sklo (bílé / barevné). Velký kontejner na bioodpad se nachází u
bývalé požární zbrojnice v obci.

Přehled svozu odpadu za rok 2020 v číslech
(dle firmy FCC Znojmo a FCC Únanov)
Název odpadu
Plasty
Papír
Oděvy
Kovy
Velkoobjemový odpad
Pneumatiky
Nebezpečný odpad
Sklo
Směsný komunální odpad

Výdaje
4,6284 t
4,3649 t
0,8454 t
0,1776 t
6,5800 t 16 765 Kč
0,1280 t
0,3360 t
6 941 Kč
2,2888 t
58,4149 t 169 102 Kč

Bioodpad
CELKEM

124 214 Kč
317 022 Kč

Obec doplatila ze svého rozpočtu

134 866 Kč
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Příjmy
Třídění odpadu 41 258 Kč
Železný šrot
144 Kč
+další část bude vyúčtována
v příštím roce

140 754 Kč
Poplatek (550 Kč/osoba)
182 156 Kč

Veřejný život v obci
Kulturní a jiné akce
Tříkrálová sbírka
Dne 11. ledna 2020 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka zajišťovaná Oblastní charitou
Znojmo. Její výtěžek v naší obci činil 9 915 Kč.

Tvořívá dílnička č. 1 - Vlna
Dne 19. ledna 2020 se uskutečnila první tvořivá dílnička v letošním roce v naší obci pod
vedením paní Aleny Fukalové. Zúčastnilo se jí celkem 6 dětí, které si zde za přítomnosti rodičů
mohly z vlny vytvořit valentýnské srdíčko, dekorační čepičku, ptáčky, dekorační koule nebo i
chobotničku na hraní. Jejich výtvory je možné si prohlédnout v obrazové kronice.

Tvořivá dílnička č. 2 – Fimo hmota
Dne 9. února 2020 se konala druhá tvořivá dílnička pro děti, tentokrát pod vedením paní Šárky
Částkové. Děti si mohly vyrobit originální korálky či brože, přívěsky na klíče, vykrojit srdíčka
na ozdobu hrníčků, ozdobit si rukojeti čajových lžiček, vymodelovat sluníčko, zvířátka aj.
Dílničky se zúčastnilo celkem 14 dětí se svými maminkami.

Žerůtky v pohybu
Od 24. února 2020 po krátké odmlce pokračovalo cvičení v naší obci určené především ženám.
Probíhalo v prostorách bývalé mateřské školy, a to každé pondělí a středu v čase 18:00 – 19:00.
Tyto pohybové lekce vedly střídavě dvě lektorky, které své hodiny obohacovaly o používání
nejrůznějších cvičebních pomůcek (např. gymnastické míče, bosu, overbally, balanční
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podložky, koberečky aj.). Cvičení se pravidelně zúčastňovalo cca 10 - 16 cvičenek, z nichž
některé dojížděly i z okolních vesnic (např. Olbramkostel, Milíčovice aj.).

Dětský maškarní karneval
Dne 1. března 2020 se v budově bývalé MŠ konal Dětský karneval. Děti soutěžily o sladké
odměny, které získaly za účast v nejrozmanitějších soutěžích, které pro ně připravily Mgr. Dana
Hasprová ve spolupráci s Alenou Fukalovou a Šárkou Částkovou. Akce se zúčastnilo okolo 30
dětí v maskách kašpárků, princezen, berušek, čmeláků, čarodějnic, pirátů, hasičů, sportovců aj.
Byla připravena také bohatá tombola, v níž vyhrával téměř každý zakoupený los (á 10 Kč).
Sešlo se více než 120 cen. Nechybělo ani občerstvení (minerálka, brambůrky, křupky, popcorn,
sušenky) doplněné domácími dobrotami, které přinesly ochotné maminky.

Dezinfekce do domácností
Po vyhlášení prvních vládních protiepidemických opatření v měsíci březnu nakoupila obec
celkem 180 l dezinfekčních prostředků v prodejně Daros ve Znojmě, které rozlila do 200 ks
plastových lahví a rozvezla dne 28.3. 2020 zdarma občanům přímo do jejich domácností.
Každá rodina tak obdržela 1 litr dezinfekce a 0,5 litru tekutého mýdla. Cílem bylo usnadnit
přístup k těmto v té době nezbytně nutným, avšak hůře dostupným čisticím prostředkům
zejména starším obyvatelům naší obce. Celková pořizovací cena činila 13.484 Kč a byla
zafinancována z krizového fondu obce.

Velikonoční výzdoba návsi
Dne 11. dubna 2020 spolek místních žen již tradičně vyzdobil kraslicemi náves naší obce.
Příprava na tuto akci započala už začátkem měsíce února, kdy tyto ženy začaly malovat, třídit,
navazovat a zdobit kraslice mozaikovou technikou. Novinkou v tomto roce bylo také ozdobení
železné konstrukce velkého vajíčka umístěného pro tuto příležitost na studni uprostřed návsi.
Malovaná vajíčka nechyběla ani na blízké kašně či okrasných stromech lemujících náves.
Celkem bylo použito 1400 ks malovaných kraslic.
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Nákup kaprů a zarybnění rybníka
Dne 23.4. 2020 a dále 25.8. 2020 bylo do obecního rybníku zakoupeno celkem 350 kg kaprů I.
třídy za cenu 23 345 Kč z Rybářství Pohořelice. Nově byl dne 2.10. 2020 zakoupen od firmy
Libor Bulawa, Horní Lomná, druh ryby jeseter ruský a sibiřský celkem za 6 000 Kč. Rybník se
tím postupně zarybnil a náruživým rybářům z naší obce tak zde vzniklo příjemné místo k
rybaření i odpočinku.

Dovoz minigolfu
Dne 25.4. 2020 bylo na zahradě bývalé mateřské školy rozloženo celkem 9 minigolfových drah,
které obci věnovalo obchodní centrum Černý Most v Praze. Akci zprostředkoval rodák z obce
pan Zbyněk Bořecký. K tomu obec dokoupila 6 ks golfových holí (pro dospělé, dospívající i
nejmenší děti) a 10 míčků, jež bylo možné si zapůjčit ve stánku s občerstvením ve sportovním
areálu nebo u pí Aleny Fukalové.

Osázení květinových truhlíků
Dne 25. května 2020 byly na zábradlí u rybníka zavěšeny truhlíky osázené květinami, a to
především převislými muškáty.

Rybářské závody pro děti
V sobotu dne 4. července 2020 a následně 29. srpna 2020 se na místním rybníku od 8:30 do
11:00 hodin konaly každoroční rybářské závody pro děti. Zúčastnilo se jich celkem 10 malých
rybářů v doprovodu svých rodičů či prarodičů. Děti byly za své úlovky odměněny hodnotnými
cenami.

Volejbalový turnaj
V sobotu dne 8. srpna 2020 se konal volejbalový turnaj smíšených družstev a to od 10:00 hodin
na hřišti ve sportovním areálu. Zúčastnila se ho celkem 4 smíšená družstva, z toho dvě místní
a další ze sousedních obcí.
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Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje
Dne 14. srpna 2020 zavítal do naší obce hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Miroslav
Šimek. Byl přivítán vedením obce a dalšími členy obecního zastupitelstva v budově obecního
úřadu, konkr. v nových prostorách knihovny. Zastupitelé hejtmana informovali o současných
aktivitách obce a dalších probíhajících či plánovaných projektech. Poté proběhla krátká exkurze
obcí, která byla zakončena krátkým posezením a občerstvením v novém sportovním areálu.

Tradiční posvícení
Poslední prázdninový víkend 21. – 23. srpna 2020 se v naší obci konalo tradiční posvícení.
Večerní hudební produkci zajistily kapely Vicomt a Šohaji. V neděli ráno pak proběhla
v altánku za budovou bývalé mateřské školy v obci mše svatá. Po ní se vydala místní omladina
za doprovodu kapely pana Miroslava Kubáka zavádět po vsi a pozvat její obyvatele na
odpolední posezení a taneček na návsi. Pro děti zde byl postaven skákací hrad.

Den věnovaný dětem
V sobotu dne 29. června 2020 se uskutečnila v naší obci oslava Dne dětí.
Dopoledne se na místním rybníku konaly Dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo
celkem 16 dětí. První místo obsadila Magdaléna Vybíralová, 2. místo získal Tadeáš Vocílka a
na 3. místě se umístil Filip Nahodil. Po ukončení závodů bylo pro děti přichystáno malé
občerstvení ve stánku na sportovišti.
Odpoledne téhož dne pak byl pro děti přichystaný bohatý sportovně-zábavný program s
nejrůznějšími soutěžemi. Nechyběl ani oblíbený skákací hrad. Na jednotlivých stanovištích si
děti mohly vyzkoušet shazování plechovek, přeskakování žebříku, kotoul, skákání v pytli,
kroužení kruhem v pase, prolézání plátěné roury, rozpoznávání předmětů se šátkem na očích,
kopání míče do branky, chůzi na závěsných plastových květináčích, posun míčku pálkou k cíli,
házení míčků do bazénku, minigolf, skákání do dálky aj. Za své výkony byly děti na závěr
odměněny nejrůznějšími sladkostmi (např. zmrzlina, nanuky, bonbony). Dostaly i omalovánky,
pexesa, samolepky atd. Pro všechny účastníky byla připravena také jízda v kočáře taženým
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koňmi. Atrakci, která se těšila největší přízni, však připravili pro děti hasiči z Lesné, kteří
vytvořili na travnaté ploše na sportovišti pěnu, v níž si děti mohly zaskotačit.
Díky slunečnému počasí se akce zúčastnilo cca 40 dětí.

Žehnání kaple
Dne 13. září 2020 se konala v naší obci mimořádná událost. Nově opravená kaple na
návsi byla požehnána farářem Markem Dundou při mši svaté, která se konala před kaplí.
Slavnosti se zúčastnila téměř stovka místních obyvatel i příchozivších z okolních obcí. Po
ukončení slavnosti byli všichni přítomní pozváni na malé pohoštění.
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Letní kulinářské akce ve sportovním areálu
Akce č. 1
Dne 4.7. 2020 se ve stánku s občerstvením na místním sportovišti konala akce s názvem
Řízko párty. Pro účastníky byly připraveny kuřecí s vepřové řízky s chlebem a sterilovanou
paprikou či okurkou.

Akce č. 2
Ve dnech 10. - 11.7. 2020 se ve stánku s občerstvením na místním sportovišti konala akce
s názvem Guláš mánie. Účastníci obdrželi porci guláše s pečivem a cibulí. Prodalo se cca 30
porcí.
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Akce č. 3
Ve dnech 17. - 18.7. 2020 se ve stánku s občerstvením na místním sportovišti konala akce
s názvem Špízy na grilu. Účastníci si mohli zakoupit kuřecí špízy s klobásou, zeleninou,
pečivem a vybraným dresinkem.

Akce č. 4
Dne 24.7. 2020 se ve stánku s občerstvením na místním sportovišti konala akce s názvem
Burger párty I. Zájemci si mohli vybrat ze tří druhů hamburgerů. O tuto akci byl velký zájem
ze strany občanů. Prodalo se 105 ks hamburgerů.
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Akce č. 5
Dne 31.7. 2020 se ve stánku s občerstvením na místním sportovišti konala akce s názvem
Kuřecí křidélka na grilu. Porce se skládala z 5 ks křidélek, chleba a dresingu dle výběru.

Akce č. 6
Dne 14.8. 2020 se ve stánku s občerstvením na místním sportovišti konala akce s názvem
Steaky na grilu s pečivem a zeleninovou oblohou a vařená kukuřice .
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Akce č. 7
Dne 4.9. 2020 se ve stánku s občerstvením na místním sportovišti konala akce s názvem
Burger párty II. Akce se pro velký zájem občanů konala opakovaně. Na výběr bylo opět ze tří
druhů hamburgerů.
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Akce č. 8
Dne 19.9. 2020 se ve stánku s občerstvením na místním sportovišti konala akce s názvem
Obecní vinobraní. Pro občany bylo připraveno posezení s hudbou a bohatým občerstvením
v podobě živáňské pečeně, grilované kukuřice, klobásy a jiné. Dále byl k dispozici burčák ze
Znovínu Znojmo. Someliér p. Zdeněk Hujňák, který zastupoval Spolek Dobšických vinařů,
představil 10 druhů vína, které si mohli občané ochutnat i zakoupit. Pro děti byly připraveny
dvě skákací atrakce.
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Přírodní památka Lom u Žerůtek - regulace porostu
V průběhu listopadu 2020 probíhaly v lokalitě Lom u Žerůtek práce na zregulování porostu.
Byl prořezán náletový porost dřevin a také prohloubena tůň, ve které bylo již bylo málo vody
v důsledku zanesení bahnem a zarůstání travinami. Rovněž bylo provedeno její odborné
vyčištění od nežádoucích předmětů. Vše samozřejmě s ohledem na výskyt vzácných živočichů,
jež se tu nachází, jako je např. čolek pravý či vážka. Práce byly prováděny odbornou firmou za
dohledu pracovníka Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje pana
Krále.

Vánoční strom a adventní věnec
Dne 29. listopadu 2020 byl na návsi před kaplí ozdoben a postaven vánoční strom, který
darovala rodina Františka Vybírala. Vedle něj byl umístěn adventní věnec ozdobený mašlemi a
svíčkami, jehož věnovala paní Ludmila Grossová. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za
účasti občanů se však v tento rok nekonalo z důvodu pandemie koronaviru.

Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 5. prosince 2020 Mikuláš se svým čertovským doprovodem navštívil cca 30 školou
povinných dětí z naší obce a za krátkou básničku či písničku jim předal balíčky se sladkostmi.
Některým dětem ale nadělil také kousky uhlí.
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Pohyb obyvatelstva
a
statistika
Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci k 1.1. 2020

273

Počet přihlášených k trvalému pobytu

7

Počet odhlášených z trvalého pobytu

7

Počet narozených dětí

3

Počet zemřelých

2

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci k 31.12. 2020
(z toho 147 mužů a 127 žen)

Věkové složení obyvatelstva
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Jubilanti v roce 2020 nad 80 let věku
Příjmení a jméno

Věk

Brantomová Helena

96

Guričová Anna

89

Podsedníková Růžena

87

Kružík Josef

81

Drozd Vladimír

81

Stehlíková Hedvika

80

Jeden z oslavenců si nepřeje být jmenován.

-

Zemřelí v roce 2020
Příjmení a jméno

Věk

Veselá Marie

89

Zahradník Roman

44

41

Závěr
Letošní rok se navždy zapíše do vědomí nás všech díky pandemii koronaviru, která ovlivnila
náš každodenní život. Téměř ze dne na den se zastavil v celé naší zemi nejen kulturní život, ale
značně omezil i život v dalších důležitých oblastech našeho života jako bylo obchodování,
cestování, vzdělávání či zdravotní péče.
V průběhu roku 2020 tak nemohly být realizovány některé akce, které byly původně plánovány.
Jedna z akcí, která se však podařila uskutečnit, byla oprava zvoničky na návsi. Pokračovalo se
také v opravě budovy obecního úřadu, zejm. ve vybodování jeho bezbariérového vstupu.
Co se kulturního života a dění v naší obci týká, byla zrušena většina tradičních akcí, na kterých
jsme byli zvyklí se pravidelně setkávat. Patřily mezi ně například tvořivé dílny, velikonoční
hrkání, zájezdy do divadel a na výstavy, vítání občánků, kulinářské akce či předvánoční setkání
seniorů.
A co dodat na závěr? Snad jen přání, aby koronavirus odešel tak rychle, jak přišel.

………………………………...
Podpis kronikářky

V Žerůtkách dne 10. března 2021

…………………………………
Podpis starosty
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Přílohy
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Výpisy usnesení
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Plakáty
Zveme vás
na

TVOŘENÍ z VLNY
s Alčou
KDY?

Neděle 19.1. 2020 v 14:00 – 16:00

KDE?

Nová knihovna na OÚ

CENA? 30 Kč / osoba / na materiál
Můžete si odnést až 4 různé výrobky:
• Valentýnské SRDÍČKO
(vhodné pro nejmenší děti ve spolupráci s maminkami)

• Dekorační ČEPIČKU (na láhev či panenku Barbie)
• Dekorační KOULE (na výzdobu bytu)
• CHOBOTNIČKU (na hraní)
Těšíme se na vás
63

Zveme vás
na

Tvoření z FIMO hmoty
se Šárkou
KDY?

Neděle 9. února v 14:00 – 16:00

KDE?

Nová knihovna na OÚ

CENA? 50Kč / osoba / na materiál

Přijďte si vyrobit:

- originální korálky či brože
- přívěsek (na klíče)
- ozdobit svůj hrníček či rukojeť čajové
lžičky

Těšíme se na vás!
64

Zveme Vás
na

V neděli 1. března 2020 od 14:00
PROGRAM: Soutěže, hry,
písničky, přehlídka masek,
diskotéka a LOSOVÁNÍ O CENY!

Nealko nápoje
a
odměny zajištěny!

Talířek něčeho dobrého s sebou na zub VÍTÁN!
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Obec Žerůtky
pořádá

SBĚR prázdných
SKOŘÁPEK z VAJÍČEK

na velikonoční výzdobu návsi
v obci
Vyfouknutá vajíčka můžete nosit paní Marii
Kabelkové nebo na obecní úřad.
Děkujeme za spolupráci!
66

Občerstvení

Na Sportovišti
v Žerůtkách

OTEVÍRÁME v sobotu 30. května 2020
ve 14:00
OTEVÍRACÍ DOBA - ČERVEN 2020

Den

Čas

PONDĚLÍ

16:00 – 19:00

ÚTERÝ

16:00 – 19:00

STŘEDA

17:00 – 19:00

ČTVRTEK

16:00 – 19:00

PÁTEK

16:00 – 21:00

SOBOTA

16:00 – 21:00

NEDĚLE

16:00 – 19:00

V případě deštivého počasí
ZAVŘENO!!!
67

Občerstvení

Na Sportovišti
Provovozovatel: Obec Žerůtky
Žerůtky 56
IČ 00225606
Tel.: 515 255 267
Odpovědná osoba: Ing. Radek Vocílka
Tel.: 604 215 445

OTEVÍRACÍ DOBA – ČERVENEC/SRPEN 2020

Den

Čas

PONDĚLÍ

15:00 – 20:00

ÚTERÝ

15:00 – 20:00

STŘEDA

15:00 – 20:00

ČTVRTEK

15:00 – 20:00

PÁTEK

15:00 – 21:00

SOBOTA

13:00 – 21:00

NEDĚLE

13:00 – 20:00

V případě vytrvalého deště
ZAVŘENO!!!
68

pro děti
KDY? Sobota 4.7. 2020
9:00 – 11:00
(Registrace v 8:30)

KDE? Rybník v Žerůtkách

ŘÍZKO párty
Téhož dne 16:00 – 19:30
Kde? Sportovní areál
v Žerůtkách

Vepřový či kuřecí řízek
1 porce = 50 Kč
69
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Napsali o nás
V Žerůtkách šijí ze srdíček, i ze srdce
Duben 1 středa 2020 | By Redakce | Category: Regionální zprávy

V nejrůznějších barvách a vzorech jsou roušky, které zdarma šiji ženy
v Žerůtkách pro místní obyvatele, pro znojemskou Charitu a nemocnici.
Roušky jsou pestré, protože lidé si přinesli svoje látky, materiál dodala i
Charita. Iniciátorkou šití roušek se stala Štěpánka Musilová. Po vyhlášení
stavu nouze musela odejít z práce a zůstat doma. Protože má šicí stroj a
umí šít, hned se pustila do šití roušek a k této práci vyzvala i další
dobrovolnice. „Po obci jsme roznesli sedmdesát pět roušek, které jsou buď
skládané, nebo tvarované na obličej. Velký dík za jejich ušití patří
Štěpánce Musilové, Lucii Candrové, Růženě Strohové, Petře Ježkové a
dalším ženám,“ vyjmenovala zastupitelka Žerůtek Alena Fukalová.
Zprávu a foto najdete také v 14. čísle Znojemského týdne, který je k
dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na
www.alza.cz v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.
72

Zdroj:
http://www.znoj-tyden.cz/v-zerutkach-siji-ze-srdicek-i-ze-srdce/
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V Žerůtkách hlídají fontánu zajíci
14.4.2020 Dub 14th, 2020 | By Redakce | Category: Regionální zprávy č. 16/2020

Tak hezky barevně sladili velikonoční výzdobu na návsi v Žerůtkách, kterou před dvěma až třemi roky nechala obec
zrekonstruovat a nově upravit. Snímky pořídila Ludmila Grossová. Text a foto najdete také v 16. čísle Znojemského
týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a
zábava, časopisy, noviny regionální.

Zdroj:
http://www.znoj-tyden.cz/v-zerutkach-hlidaji-fontanu-zajici/
74

Nemocnice Znojmo 31.3.2020
Rouškobraní v Nemocnici Znojmo je za námi a další před námi, protože roušky stále
přicházejí a právě se sterilizuje nová várka :-). Za roušky, které již skrývají úsměv a
chrání děkujeme:
Maminkám ze Žerůtek
Dobrovolníkům z Olbramovic pod záštitou Městyse Olbramovice
Martině Zelinkové

Zdroj:
https://www.facebook.com/nemocniceznojmo/?__tn__=kC-R&eid=ARABkzpYae3B6xioND4b0Qo0ytdD5glUX1yTjKXKvB-PO75

Námořník ze Žerůtek: Zažil bouře v oceánech i na
Vranovské přehradě
Srp 10th, 2020 | By Redakce | Category: Regionální zprávy, Rozhovory, Zpravodajství
Znojemský týden

▪

Ve vodách Tichého, Atlantského, Indického i Severního ledového oceánu byl jako
doma. Se zámořskými parníky i říčními loděmi připlouval do 120 přístavů všech pěti
kontinentů. Mnohokrát míjel polární kruh i rovník. Za kormidly a ve strojovnách
vodních kolosů strávil bezmála 40 let námořník ze Žerůtek – 71 letý Jan Kupka.
Neodpočívá ani na penzi. Dnes je kapitánem Lodní dopravy Vranov a s loděmi
Poseidon, Viktorie a Valentýna brázdí vody Vranovské přehrady. O tom, jak se z
kluka z malé suchozemské vísky stal „ostřílený mořský vlk“, je rozhovor, který se
dočtete v 33. čísle Znojemského týdne. Noviny jsou k dostání na novinových
stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava,
časopisy, noviny regionální. Jsou zde i snímky ze života na našich zámořských lodích
z archivu Jana Kupky.

Zdroj:
http://www.znoj-tyden.cz/namornik-ze-zerutek-zazil-boure-v-oceanech-i-na-vranovskeprehrade/
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Obecní zpravodaj
Žerůtek
Milí spoluobčané,
právě před sebou otevíráte
první číslo zpravodaje naší obce roku
2020. Ohlédneme se v něm nejen za
rokem předcházejícím, ale naznačíme
také, jakým směrem se naše obec
vydá v roce letošním.

číslem,
zasílat
Pouze

občanům,

způsob

kteří

tento

1
0
5

Počet k 1.1. 2020

276

(Průměrný věk obyvatel
= 41 let)

• Jubilanti roku 2019

Jak
jsme
již
avizovali
v předchozím (tj. listopadovém) vydání,
budeme, počínaje tímto
většině z vás zpravodaj
v elektronické
podobě.

Sňatky
Úmrtí
Odhlášení z pobytu

V loňském roce oslavilo svá úctyhodná
jubilea celkem
sedm obyvatel naší obce, a to:
p. Josef Kružík (80 let)
p. Vladimír Drozd (80 let)

komunikace nemají zřízený, bude
zpravodaj i nadále docházet do

pí Marie Veselá (88 let)

domovních schránek. Účelem této
změny je nejen snížit náklady spojené

pí Anna Guričová (88 let)

s jeho vydáváním, ale také usnadnit a
zrychlit jeho distribuci.

pí Helena Brantomová (95 let)

pí Růžena Podsedníková (86 let)

Jeden z oslavenců si nepřeje být
jmenován.

Věříme, že tato drobná změna
vás neodradí zůstat našimi věrnými
čtenáři!

• Smuteční rubrika roku 2019

Statistika obyvatel v roce
2019
Přihlášení k pobytu
Narození

V uplynulém roce jsme se
bohužel museli rozloučit s pí
Stanislavou Černíkovou (59
let).

9
4
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• ODPADOVÉ hospodaření
obce v roce 2019

• Zpráva Policie ČR za rok
2019

(přehled v porovnání s rokem 2018)
VÝDAJE
Druh odpadu
KOMUNÁLNÍ
NEBEZPEČNÝ
KOVOVÝ
BIO

Celkem:

2018

2019

187 500
Kč
3 349
Kč
20 492
Kč
84 101
Kč

206 035 Kč
5 460 Kč
19 600 Kč
88 558 Kč

295.
319. 654
442 Kč
Kč

Městský úřad Znojmo –
přestupková
komise
projednával
na
základě
veřejnoprávní
smlouvy
o
spolupráci při zabezpečování
místních záležitostí veřejného
pořádku s Policií ČR v roce 2019
na území naší obce celkem 5
přestupků (tj. proti veřejnému
pořádku,

občanskému

majetku).

záležitosti
15.000 Kč.

soužití

a

Obec za tyto
zaplatila celkem

• Nová fotoalba na RAJČETI
Navštivte

PŘÍJMY
Druh odpadu

2018

2019

KOMUNÁLNÍ
(poplatky
od
občanů)
TŘÍDĚNÍ

138 238
Kč

139 023
Kč

35 260
Kč
9 600 Kč

40 255
Kč
10 347
Kč

183.
098 Kč

189.
625 Kč

KOV

Celkem:

veřejnou

internetovou
fotogalerii
naší
obce
na
obeczerutky.rajce.idnes.cz
prohlédněte si např. alba
občanů 60+, Mikulášská

a
Setkání
nadílka,

Vánoční výzdoba domů, Tříkrálová
sbírka 2020, První sníh v Žerůtkách,
Tvořivé dílničky či Dětský maškarní
karneval.
Fotogalerii pro vás pravidelně
upravujeme a rozšiřujeme.

Rok 2020
První článek související s děním v naší
obci v letošním roce je věnován
80

největší investiční akci, kterou jsme
na tento rok naplánovali, abychom tak
pokračovali v nezbytných opravách

řízení vyhlášeného na konci měsíce
ledna.
Odhadovaná cena oprav činí 750.000
Kč. K zafinancování akce jsme se

obecního majetku, k nimž jsme se
(vám) v minulosti zavázali.
náročné

rozhodli využít možnosti dotací
Města Znojma z programu Podpora

rekonstrukci budovy obecního úřadu,
včetně zbudování nové knihovny, tak
přichází na řadu dominanta naší obce,

obnovy památkově nechráněných
nemovitostí na území Městské
památkové rezervace Znojmo a v

jíž je malebná zvonička umístěná

jejím ochranném pásmu v roce 2020.

Po

poměrně

přímo v jejím centru.
Čeho všeho se bude její oprava týkat,

Zažádali jsme zde o částku
cca 600.000 Kč (tj. 80% z celkové ceny).

kdo ji bude opravovat a jaký rozpočet

Tato žádost je stále ve stavu

byl na tuto akci stanoven, se dočtete
dále.

vyřizování, čekáme na vyrozumění od
příslušného orgánu.

• Oprava obecní zvoničky

Výčet konkrétních oprav na zvonici:
-

Jaro letošního roku bude
spojeno
s rozsáhlou

-

bobrovka)

opravou místní zvoničky,

-

která je umístěna v samotném srdci
naší obce a v současné době se

-

nachází ve velice znepokojivém stavu.
Rekonstrukce
této
cenné
kulturní památky bude provedena jako
věrohodná KOPIE původních prvků, a
to včetně
stavby.

tvarového

venkovní a vnitřní omítky
nová střešní krytina (typ

provedení

výměna poškozených prvků
krovu
nová stropní konstrukce

-

nové dřevěné vstupní dveře
(dubové)

-

okna opatřená žaluziemi
z dubového dřeva
instalace nového

-

automatického motorového
zvonění

Opravy bude provádět firma

-

POZEMNÍ
STAVBY
s.r.o.
(ve
spolupráci a s dohledem zástupců
Odboru památkové péče), která

repase kříže

Upozornění: Opravné práce mohou
být spojeny s krátkodobým zvýšením
hladiny hluku aj., kterým nejsme
schopni zabránit. Proto vás žádáme o

vzešla vítězně z řádného výběrového
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velkou míru trpělivosti a shovívavosti.
Děkujeme!

•
Obsluha
s občerstvením

• Použitý rostlinný olej a tuk
Jedna
z povinností
obcí
vyžadovaná Ministerstvem životního
prostředí je zajistit svým občanům

stánku

přístupné místo pro shromažďování
použitých jedlých olejů a tuků. V naší
obci je k tomu určená černá 120l
plastová nádoba umístěná v zázemí
pro
kontejnery
za
prodejnou

Od letošního roku bude
stánek
s občerstvením,
vybudovaný v loňském roce
v areálu
místního
sportoviště,
provozován naší obcí.

smíšeného zboží.

Hledáme do něj proto na nastávající
sezonu celkem 3 brigádníky s platným
zdravotním
průkazem,
kterým
nabízíme odměnu ve výši 100 Kč / 1
hodina. Pokud to počasí a především
současná situace v zemi dovolí, stánek
bude otevřen od 1. června do 30.
září 2020. A můžete se těšit na
opravdu pestrou nabídku, kterou pro
vás právě připravujeme!

Tuky je nutné do nádoby vhazovat
pouze v pečlivě uzavřených PET

Zájemci mohou podávat své žádosti
písemně na obecní úřad, a to
nejpozději do 30. dubna 2020.

vylití. Vyčištění nádoby pak zbytečně
stojí nemalé peníze.

PATŘÍ

Oleje a tuky Technické oleje,
z domácnosti:
maziva
a
kapaliny:
• fritovací oleje
• motorový
• ztužené tuky
• silikonový

lahvích, aby se tak předešlo jejich

Upotřebené

dne

Tříkrálová

Znojmo. Její letošní výtěžek v naší

POZN.

obci činil 9.915 Kč.
letos

v obcích

tuky

Poplatek za svoz použitého oleje za
rok činí 605 Kč.

sbírka zajišťovaná Oblastní charitou

se

a

Sběr olejů v naší obci zajišťuje
firma Fritex s.r.o. z Vladislavi,
která obci vyplácí částku 1 Kč / 1 l.

v naší obci

Celkem

oleje

(ucpávají potrubí aj.).

11.

ledna 2020 proběhla
tradiční

jedlé

rozhodně nepatří do kanalizace.
Způsobují tam problémy při čištění

• Tříkrálová sbírka 2020
V sobotu

NEPATŘÍ

Použité jedlé oleje a tuky jsou

kvalitní surovinou, která po zpracování může

na

sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku

Znojemsku vybralo 2 519 850 Kč.

k pohonným hmotám nebo může být využity

82

např.

v

chemickém,

gumárenském

• Finanční příspěvek IDS JmK
na rok 2020

či

dřevařském průmyslu.

Stejně jako v předchozích

• Finanční podpora pro Jednotu

letech i letos naše obec
přispěla
na
provoz
Integrovaného dopravního

V naší obci provozuje již
několik let prodejnu

systému Jihomoravského kraje, který
řada
našich
obyvatel
využívá

smíšeného zboží firma
spotřební
družstvo,

Jednota,

k přepravě do škol či zaměstnání,
jednorázovou částkou ve výši 13.200

Moravský Krumlov. Provoz této
prodejny je dle vedení společnosti již
několik

let

opakovaně

Kč (tj. 50 Kč / 1 obyvatel / rok). Uvedená

ztrátový

částka zůstává nezměněna již od roku
2016.

(v loňském roce se například jednalo o ztrátu
50.000 Kč).

V zájmu naší obce je prodejnu udržet,
a to zejména kvůli potřebám našich
nejstarších občanů. Snažíme se ji
proto všemožně podporovat, např.

• KULTURNÍ a SPORTOVNÍ
akce 2020
Níže uvádíme přehled akcí, které
bychom rádi v průběhu letošního roku
uskutečnili, pokud to situace v zemi
dovolí. Přesné termíny jejich konání
vám proto sdělíme, až to bude možné.

příspěvkem do výdajů na energie či
nákupem potravin a jiného zboží na
nejrůznější akce pořádané v obci.
V měsíci únoru letošního roku jsme se
navíc rozhodli využít možnosti dotace
poskytované Jihomoravským krajem

Název

právě
na
podporu
provozu
venkovských prodejen v této oblasti a
zažádali o částku 25.000 Kč. Přidáme-

Den otevřených dveří
na OÚ
Dětský den
Posvícení
Kulinářské odpoledne:
Zázraky z listového
těsta
Tvořivé dílny
Muzikál Mamma Mia
(Brno)
Mikulášská nadílka +
Setkání seniorů 60+

li ještě stejnou částku z obecního
rozpočtu, což je jedna z podmínek
poskytovatele této dotace, zamezíme
tak ztrátovosti prodejny v letošním
roce.
Výše zmíněná žádost o dotaci je zatím
ve stavu vyřizování, čekáme
vyrozumění od příslušného úřadu.

na
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Přibližný termín
konec května
20. června
21. – 23. srpna
září / říjen

listopad - prosinec
podzim
prosinec

POZN.

Nejbližší kulturní akce, jako je

velikonoční

hrkání,

pálení

čarodějnic

či

Obecní zpravodaj Žerůtek, č. 1/2020
(vyšlo v březnu 2020), povoleno
Ministerstvem kultury ČR pod
evidenčním číslem MK ČR E 22028,
vydavatel Obec Žerůtky, 671 51,
Žerůtky 56, IČ: 00225606, odp. vedoucí
Mgr. Alena Fukalová, místo vydání OÚ
Žerůtky, tel.: 515 255 267, e-mail:
obeczerutky@tiscali.cz, www.obeczerutky.cz; Vychází 2x za rok.

zájezd na výstavu JARO v Kroměříži jsou
z důvodu

vyhlášení

nařízených

nouzového

mimořádných

stavu

a

opatření

ZRUŠENY!!!

• Znečišťování vody v potoku
V měsíci

únoru

provedena
kontrola

byla

namátková
kvality
vody

v potoku protékajícím naší obcí, při
níž bylo zjištěno, že jsou do ní
vypouštěny blíže nespecifikované
chemikálie, které rapidně snižují
kvalitu vody i veškerého života v ní.
Žádáme tímto viníky, aby se takového
jednání již více nedopouštěli, provedli
okamžitou nápravu a zajistili vše
potřebné k tomu, aby se to už
neopakovalo. Berte prosím ohled na
přírodu a své sousedy!
Do potoka je
kanalizace naší

svedena dešťová
obce, do které

rozhodně NEPATŘÍ: hnojiva, barviva,
silážní šťávy, ropné látky, jedy,
žíraviny,
pesticidy,
organická
rozpouštědla, léky, oleje, tuky,
mazadla, biologicky nerozložitelné
odpady, barvy, ředidla, lepidla,
kyseliny, zbytky čisticích prostředků
aj.
Dodržujte tato pravidla a
neznečišťujte zbytečně naše
bezprostřední životní prostředí!
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velikonoční hrkání, oblíbené zájezdy
do divadel a na výstavy, vítání
občánků, předvánoční setkání seniorů

Obecní
zpravodaj
Žerůtek

aj.
Covid-19
také
ovlivnil
některé
investiční akce, které jsme si pro rok
2020 naplánovali. Týkalo se to
především
projektů
z dotačních
titulů, které byly finančně významně
pokráceny. Museli jsme proto více
čerpat z vlastních zdrojů.

Milí spoluobčané,
letošní

rok

se

Navzdory

dozajista

opatření v letních měsících podařilo
některé akce uskutečnit. Opravili

koronaviru, která nás postihla a
značně tak ovlivnila náš každodenní
život. Téměř ze dne na den se zastavil

jsme například obecní zvoničku,
pokračovali
v opravách
budovy
obecního úřadu, zorganizovali tradiční
posvícení či převzali provoz stánku
s občerstvením
na
místním

nejen společensko-kulturní život
v celé naší zemi, ale s omezeními jsme
se potýkali (a vlastně stále ještě

sportovišti.

i
v dalších důležitých
mezi něž patří např.

obchodování, vzdělávání,
ruch či zdravotnická péče.

nepříjemné

situaci se nám po částečném uvolnění

neodmyslitelně a navždy zapíše do
vědomí nás všech díky pandemii

potýkáme)
oblastech,

této

Více se ke zmíněným akcím
dočtete níže v tomto čísle, jehož

cestovní

hlavním cílem je bilancovat rok 2020.
-----------------------------------------

Když v březnu letošního roku
vláda zavedla první opatření proti
šíření tohoto onemocnění, nikdo z nás
jistě netušil, že se bude jednat o ,,běh

• Dezinfekce do domácností
Po

vyhlášení prvních
protiepidemických
opatření vládou v měsíci
březnu jsme nakoupili
celkem
180
l
dezinfekčních
prostředků v prodejně Daros ve
Znojmě, rozlili je do 200 ks
plastových lahví a roznesli zdarma
vám, občanům, přímo do domácností, a
to v množství 1 rodina = 1 l dezinfekce

na tak dlouhou trať.“
Co se života a dění v naší obci
týká, byli jsme nuceni zrušit většinu
tradičních kulturních akcí, na kterých
jsme byli zvyklí se pravidelně
setkávat. Pomyslnou ,,stopku“ tak
dostaly např. tvořivé dílny, tradiční
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a 0,5 l tekutého mýdla. Cílem bylo
usnadnit přístup k těmto v té době
nezbytně
nutným,
avšak
hůře
dostupným čisticím prostředkům
zejména starším obyvatelům naší
obce.

a darovali nástroj nezbytný k výkonu
jejich práce, a to proudnici v hodnotě
5.796 Kč.

• DOTACE 2020

Celková pořizovací cena činila
13.484 Kč a byla zafinancována z
Krizového fondu obce.

V letošním roce jsme
podali žádosti celkem na
pět dotačních titulů, abychom tak
pokračovali
v opravách
a
rekonstrukcích souvisejících s dalším

• Příspěvek MŠ a ZŠ Kravsko

zvelebováním naší obce. Čtyři z nich
se nám podařilo úspěšně vyřídit:

pro rok 2020
Stejně jako každý rok, tak
i letos naše obec poskytla
ze
svého
rozpočtu
finanční dar škole v Kravsku určený
na její rozvoj, a to v celkové výši
26 000 Kč (tj. 1000 Kč na jednoho žáka
z naší obce).

1) Dotace
Města
Znojma
z programu Podpora obnovy
památkově
nechráněných
nemovitostí na území Městské
památkové rezervace Znojmo a
v jejím ochranném pásmu – zde
jsme zažádali o částku cca

• Příspěvek na financování soc.
služeb pro rok 2020

600.000 Kč (tj. 80% celkových
nákladů) na opravu obecní
zvoničky. Naše žádost byla sice

Obec schválila a zaslala
příspěvek na financování
sociálních služeb Znojmo ve
výši 12.357 Kč.

kladně
vyřízena,
avšak
schválena byla pouze částka
200.000 Kč. Zbytek ceny
oprav jsme tedy museli uhradit
z rozpočtu obce.
Celková cena opravy zvoničky
činila 771.207 Kč. Mírné

• Dar pro SDH Lesná
Jak jsme již informovali
v jednom

navýšení ceny oproti předložení

z předchozích

rozpočtu firmy zvítězivší ve
výběrovém řízení vyhlášeném

zpravodajů,
požární
ochranu
naší
obce
zajišťuje od poloviny loňského roku

na jaře zapříčinila nutnost
výměny střešního krovu, s níž

Sbor dobrovolných hasičů z Lesné.
Sboru jsme v letošním roce zakoupili

se původně nepočítalo.
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2) Dotace Jihomoravského kraje
z programu Podpora rozvoje
venkova – zde jsme žádali o

využíván nejen vámi – našimi občany ale i obyvateli okolních obcí. Je možné
si zde zahrát tenis či fotbal,
odpočinout si v blízkosti opravené
vodní nádrže nebo se osvěžit
v přilehlém stánku s občerstvením.
Areál se proto snažíme pravidelně
udržovat.

poskytnutí dotace na opravu
fasády
a
vybudování
bezbariérového vstupu do
budovy
obecního
úřadu.
Vyřízená dotace pokryla 50%
nákladů (konkr. 158.000 Kč).
3) Dotace Jihomoravského kraje

Údržba však není snadná, a to zejm.
z finančního
hlediska.
Nejvyšší
položkou je každý rok nákup chemie
nezbytné k udržení správného pH
vody v nádrži. Letos tato částka činila
57.984 Kč. Mezi další nemalé výdaje
je nutné započítat také náklady na
mzdu pracovníků, kteří areál po dobu
sezony udržují. (Ty však přesně vyčíslit

z programu Finanční podpora
rozpočtu JmK - zde jsme
získali 100% dotaci ve výši
50.000
Kč
na
opravu
havarijního
stavu
podlahy
v zasedací místnosti obecního
úřadu.
4) Dotace Jihomoravského kraje

nelze, protože péče o tento areál není jejich
jedinou pracovní povinností).

z programu Podpora provozu
venkovských prodejen – zde
jsme získali dotaci ve výši 50%

V letošním roce se na snížení výše
uvedených nákladů podílel nově i výnos
z provozu stánku s občerstvením,
který obec převzala ,,pod svá křídla“.
Jeho celkový obrat za období červen
– září 2020 činil 535.361 Kč (z toho
výdaje 353.208 Kč).

z celkového rozpočtu (tj.
25.000
Kč)
na
opravu
prodejny
potravin
v obci.
Zbývající polovina byla opět
uhrazena z rozpočtu obce.
Naší páté žádosti o dotaci, která se
týkala dovybavení místní knihovny,
vyhověno nebylo, a to z důvodu snížení
objemu peněžních prostředků v
souvislosti s pandemii COVID-1.

• Nabídka BRIGÁDY – obsluha
stánku
s občerstvením
pro
sezonu 2021
Pro období červen – září
2021 hledáme 4 brigádníky
s platným
zdravotním

• Údržba sportovního areálu
2020 v číslech

průkazem na pozici obsluhy stánku
s občerstvením v areálu místního

Sportovní areál v naší
obci
je
každoročně
(především v období léta)
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sportoviště. Nabízíme odměnu ve výši
150 Kč / 1 hodina hrubé mzdy.

1. Starší kroniky, které jsou
psané ručně, je možné si
individuálně
po
předchozí

Zájemci z naší obce mohou podávat
své žádosti písemně na obecní úřad, a

domluvě
prohlédnout
v zasedací místnosti obecního

to nejpozději do 28. února 2021. Po
uplynutí tohoto termínu bude nabídka

úřadu.
2. Novější kroniky, které jsou
k dispozici v tištěné podobě,

postoupena zájemcům z jiných obcí.

je možné si na určitou dobu
zapůjčit domů. Je potřeba

• Kroniky naší obce

pouze podepsat zápůjční list

Zákonnou povinností
každé obce v naší

níž

se

na obecním úřadě.

zemi je vést si
písemnou kroniku, do
zaznamenávají zprávy o

• PODĚKOVÁNÍ
V
dnešní
nelehké
a
komplikované
době
není
zrovna
samozřejmostí,
abychom se setkávali s ochotou a
obětavostí. Proto je milou povinností
nás všech si připomenout a zpětně se
poohlédnout po velice záslužném činu,
jímž byla záchrana lidského života
našeho občana.

důležitých
a
pamětihodných
událostech, jež se v obci v daném
kalendářním roce uskuteční.
Naše obec v tomto není výjimkou. I
my si pečlivě, pravidelně každý rok
zaznamenáváme veškeré dění v naší
obci do podoby obecní kroniky, kterou
jsme navíc obohatili ještě o další
objemné svazky obrazových kronik,
jež jsou mezi vámi – občany – velice
oblíbené.
Každý

rok

se

vám

je

V neděli 23.8.2020 se panu Jaromíru
Kabelkovi během procházky obcí
udělalo špatně, selhalo mu srdce a
upadl do bezvědomí. Nebýt pana Karla
Fukala, který ho našel, poskytl první
pomoc a do příjezdu záchranné služby
udržoval srdeční masáží jeho život,
mohla být tato neděle v černé barvě.

snažíme

připomenout
a
zároveň
s tím
představit ty nejnovější na jejich
veřejné prezentaci. V letošním roce
se tato akce bohužel z důvodu šíření
koronaviru a s ním spjatých vládních

Za záchranu života, odvahu a
pohotovost vyslovuje Obecní úřad
Žerůtky panu Karlu Fukalovi velké
poděkování a daruje věcný dar.

opatření uskutečnit nepodařila, proto
bychom vám rádi nabídli jejich
prohlídku jiným způsobem.
88

Obecní úřad Žerůtky dále děkuje
Mgr. Miroslavě Peškové, Mgr. Robertu
Peškovi a paní Daně Vocílkové, kteří se
na záchraně života také podíleli.

Darování
Rodina Luboše
zahradního grilu Ammerlinga
do stánku
Vánoční strom
Rodina
Františka
Vybírala

(napsala Mgr. Dana Hasprová)

Další poděkování patří také občanům,
kteří se v průběhu roku zcela nezištně
a dobrovolně podíleli na zvelebování
naší obce. Většina z nich se sama
přihlásila a pomohla s její údržbou či
něco darovala. Níže si dovolujeme
některé z nich jmenovat:
Činnost

• Nová fotoalba na RAJČETI
Nezapomeňte
veřejnou

navštívit
internetovou

fotogalerii naší obce na
obeczerutky.rajce.idnes.cz
a
prohlédněte si např. alba Kvetoucí
Žerůtky, Posvícení, Dětské odpoledne,

Jména občanů

Štěpánka
Musilová, Lucie
Šití roušek pro Candrová,
občany
Růžena
Strohová, Petra
Ježková, Kamila
Ammerlingová
Marie
Kabelková,
Velikonoční
Ludmila
výzdoba návsi
Grossová, Šárka
Částková, Dana
Hasprová, Jitka
Kupková
Vyčištění
František
tenisového kurtu Duhajský
Darování lavičky Vítězslav
na sportoviště
Bořecký nejml.
Zapůjčení
Rodina Ibiši
příslušenství pro
provoz stánku
Zapůjčení
Lucie Beňo
výrobníku ledu
do stánku

Slavnostní žehnání opravené kaple,
Návštěva hejtmana JmK, Podzim
v Žerůtkách, První sníh v Žerůtkách,
Mikulášská nadílka, Vánoční výzdoba
domů aj.
Fotogalerii pro vás pravidelně
upravujeme a rozšiřujeme.

Přejeme vám do nového roku
mnoho dobrých lidí po vašem boku.
Štěstí, zdraví, pohodu a klid,
starosti za hlavu,
zkrátka ať už je nám všem líp!
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Počasí v ČR
Česko zažívá největší období sucha za posledních
500 let, tvrdí vědci
ČTK

SEZNAM ZPRÁVY 27.4.2020 V 18:07 HOD.

Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961-2010 k 26. 4. 2020 podle stránek
projektu Intersucho.
Nedostatek vody trápí jak tradičně sušší části republiky, jako je jižní Morava,
tak jsou dopady patrné i v horských oblastech. A tato chybějící voda pak chybí
i v zalesněných oblastech, varují vědci z projektu Intersucho.
Současná suchá epizoda, kterou Česko prochází od roku 2015 a stále nekončí, je
nejhorší za posledních 500 let, vyplývá z údajů shromážděných týmem vědců
z projektu Intersucho.
Pro názornou ukázku rozsahu nedostatku vody vědci odhadli klimatologickou vodní
bilanci, tedy rozdíl mezi úhrnem srážek a výparem, takzvanou evapotranspirací.
Nejhůře vychází v nejsušších oblastech Česka, tedy na jižní Moravě a
v severozápadních Čechách.
Zároveň tuto bilanci projekt Intersucho porovnal s dlouhodobým průměrem mezi
lety 1961 až 2000. Vědci dospěli k závěru, že voda posledních pět let chybí v tomto
srovnání především v horských a podhorských oblastech, přestože na horách je vodní
bilance stále pozitivní.
„Ještě v roce 2018 jsme si mohli říkat, že na tom se suchem nejsme tak špatně jako
v 90. letech, kdy se dovážela voda do řady obcí v cisternách. Nyní už je sucho horší
než tehdy, jen se zatím neprojevuje tak extrémně, protože od té doby klesla denní
spotřeba na osobu ze zhruba 140 na 90 litrů,“ řekl za vědecký tým Intersucha
Miroslav Trnka.

Odpařuje se více vody
Vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a Mendelovy univerzity v Brně
zahrnuli do výpočtů nejen úhrn srážek, který je za posledních pět let také deficitní,
ale i výpar. I kdyby totiž padaly průměrné srážky, kvůli vyšším průměrným teplotám
než v minulosti se více vody z krajiny odpaří.
Průměrný deficit srážek se za pět let, od roku 2015 do konce dubna 2020, pohybuje
celostátně na úrovni zhruba 400 milimetrů. Aby však byla vodní bilance stejná jako
v období 1961-2000, byl by jich potřeba dvojnásobek.
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Na jihu jižní Moravy, jedné z nejsušších oblastí Česka, chybí za pět let až 1700 litrů
na metr čtvereční do vyrovnané bilance a 600 litrů do obvyklého stavu. Podobně
špatně jsou na tom severozápadní Čechy a zbytek jižní Moravy.
„Posun vodní bilance proti průměru však není v těchto regionech až tak velký,
protože se jedná o už tak relativně suché oblasti, kde ročně naprší kolem
450 milimetrů. Zjednodušeně už se nedá s deficitem jít o moc níže. Mnohem větší
rozdíl proti průměru je na horách. Vodní bilance je zde sice i nadále pozitivní, ale
dříve zde přebývala voda o stovky litrů na metr čtvereční ročně. To znamená, že
vody, která odtud odtekla do níže položených částí republiky, už není tolik. Takto
jsou velmi postižené pramenné a zalesněné oblasti, například Českomoravská
vrchovina,“ uvedl Trnka.

Měnící se klima
Okresy, v nichž je bilance posledních pěti let nejvíce odlišná od průměrné, jsou
Jablonec nad Nisou, Semily a Trutnov. K průměrné bilanci zde za pět let chybí kolem
1300 milimetrů srážek.
Miroslav Trnka také zdůrazňuje, že za takové sucho nemohou čeští zemědělci, jejich
nakládání s půdou a podoba naší krajiny, ač není zdaleka v ideálním stavu.
Připomněl tak názor často zmiňovaný ve veřejné diskusi.
„Sucho momentálně panuje ve velké části střední Evropy. Důvodem je klimatická
změna, která mění cirkulaci v atmosféře,“ řekl Trnka.
Mnohem častěji se objevují situace, které brání průniku vlhkého oceánského
vzduchu ze západu. „Epizody sucha ve střední Evropě měly dosud vždy naštěstí
i svůj konec, nicméně měnící se klima zčásti vysvětluje, proč tato epizoda neskončila
po třetím či čtvrtém roce jako v minulosti,“ uvedl Trnka.

Zdroj:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-zaziva-nejvetsi-obdobi-sucha-za-poslednich500-let-tvrdivedci102769?dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&seq_no=7&so
urce=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
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Sucho už se zase hlásí, v řekách je málo vody
14. 4. 2020, 12:38

Novinky, ČTK
Suché jaro a teplá zima chudá na sněhové srážky se již naplno začínají projevovat na
řekách. Na jihu Čech jsou některé toky již na hranici hydrologického sucha a lepší
situace není ani v dalších regionech. Průtoky jsou podle Českého
hydrometeorologického ústavu nejčastěji mezi 15 až 50 procenty průměrných
měsíčních průtoků.
Ilustrační foto. Foto: Milan Vojtek, Právo
„Rezerva vody v půdě je na dny, maximálně týdny,“ uvedl hydrolog Tomáš Vlasák
z českobudějovické pobočky ČHMÚ.
Z pohledu řek je situace nejhorší na Lužnici. Například stanice u jezu Pilař na
Jindřichohradecku ukazuje momentální průtok vody 0,8 krychlového metru za
vteřinu. Je to pouze sedm procent v porovnání s dlouhodobým průměrem.
„Na Lužnici jsou průtoky menší než sezonní historická minima,“ komentuje suše
ČHMÚ aktuální hydrologickou situaci.
Také na Moravě a ve Slezsku v povodích Dyje, Odry, Moravy či Bečvy jsou průtoky
výrazně pod dlouhodobými dubnovými průměry. Změnu nezajistí ani
pondělní srážky.
O trochu lepší je situace v povodí horního Labe, kam spadají i toky odvodňující
horské oblasti s tajícím sněhem.
V půdě voda zatím je
„Srážek na jaře bylo zatím velmi málo. Zima byla teplá, což zapříčinilo další úbytek
vody. Zatímco jindy je v lednu krajina pod sněhem nebo mrzne, letos byly teploty
relativně vysoké a kvůli tomu docházelo k výparu vody,“ uvedl Vlasák.
Podle něj je v půdě momentálně zatím dost vody pro rostliny a stromy. Ovšem
nemusí to platit dlouho. „Vzhledem k současné situaci je tu velký potenciál na ještě
větší problémy než ty, které jsme se suchem zaznamenali v minulých letech,“ uvedl
Vlasák.
„V minulých letech bylo už běžné, že lidem v červenci nebo v srpnu zmizela voda
ze studní. Letos už tam voda nemusí být nyní,“ uvedl hydrolog.
Vlasák dodal, že současná situace ještě nemusí automaticky znamenat, že zákonitě
nastane suché léto. „Pokud bude v květnu nebo v červnu vydatně pršet, může se to
ještě změnit,“ řekl.
Zdroj:
https://www.novinky.cz/pocasi/clanek/sucho-uz-se-zase-hlasi-v-rekach-je-malo-vody40320396
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Fakta: V Česku chybí až rok deště. Tady jsou
důvody, proč se voda ztrácí
JIŘÍ BURÝŠEK , PETR JUNA

SEZNAM ZPRÁVY.CZ 7.6.2020 V 5.59 HOD.

Jak vypadá současná situace ohledně sucha? Co jsou jeho hlavní příčiny?
Podívejte se na fakta o suchu v České republice.
Dobré vědět
- Sucho v České republice je podle odborníků nejhorší za posledních 500 let.
- S přibývajícím suchem se zvyšuje i intenzita eroze půdy. Ta nejen snižuje
schopnost půdy nasytit se dešťovou vodou, ale je také zdravotním rizikem.
- Půda má povrchovou a hlubší vrstvu. Povrchová se nachází 0-40 cm pod povrchem,
hlubší pak 40-100 cm. Nasycení obou vrstev vláhou je různé.
- Po tom, co se v posledním měsíci situace zlepšila, je v ČR sucho momentálně na
65 % území.
- Ve všech krajích je za posledních 5 let srážkový deficit.
Je málo deště, půda vodu nedokáže dobře vsakovat a kvůli vysokým teplotám se jí
více odpařuje. V České republice probíhá nepřerušená epizoda sucha už od roku
2015. Podle odborníků z projektu Intersucho jde o nejhorší epizodu za posledních
500 let.
Srážky jsou v ČR dlouhodobě pod normálem. To by samo o sobě nebylo problémem,
podle odborníků jsou totiž takové výkyvy relativně přirozené. Není to ale jediným
faktorem způsobujícím sucho na území České republiky.
Za sucho nemůže jen malé množství dešťových srážek, ale také fakt, že vyšší
průměrné teploty způsobují jejich častější odpařování. I pokud by pršelo stejně jako
v minulosti, vody by se jednoduše i v takovém případě vsáklo méně.
Momentálně je ale ve srovnání se starým normálem napadané množství vláhy menší
a menší množství se také vsákne. Průměrná teplota v České republice posledních
padesát let celkem stabilně roste. Za poslední skoro rok a půl padla průměrná měsíční
teplota pod starý normál pouze jednou.
Půda má také kvůli erozi čím dál horší schopnost vodu vsáknout, takže další
množství jednoduše po povrchu odteče. Velké množství srážek se tak v nasycení
půdy může minout účinkem, pokud přichází v návalech mezi suchými obdobími.
Co je to eroze?
Eroze je přírodní proces, během kterého dochází k rozrušování půdního povrchu.
Voda nebo vítr přesouvají po krajině částice půdy a tím mění její vlastnosti. Dělí se
na geologickou (přirozenou) a zrychlenou (ta vzniká působením člověka). Rostoucí
větrná eroze je podle portálu eAgri nejvíce patrná u stanic v teplých, suchých
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oblastech. Erozní škody by v roce 2030 mohly dosahovat až dvojnásobku ve
srovnání se současným stavem.
Sucho spolu s dalšími faktory způsobuje také rychlou větrnou erozi. V České
republice se týká zhruba 10 % veškeré zemědělské půdy. Jde o proces, kdy
vysušenou půdu rozfouká do ovzduší mechanická síla větru. Nejškodlivější je hlavně
na jaře a zvlášť po suché zimě.
Problém je ale i vodní eroze. K té dochází, když intenzita srážek je vyšší než
schopnost půdy vodu vsáknout. Voda poté jednoduše odplaví tu nejúrodnější část
půdy-takzvanou ornici. Tím se navíc dále snižuje její retenční a infiltrační schopnost.
Jde tedy v podstatě o koloběh, kdy půda se špatnou schopností vsáknout vodu ještě
dále přichází o schopnost vláhu zadržovat.
Kam se voda poděla?
Už je jasné, že nedostatek srážek je jedním z mnoha důvodů intenzivní epizody sucha
v Česku. Jednou z otázek je, kam se voda ztrácí.
„Příčin menších srážkových úhrnů nad naším územím za poslední roky (cca od 2015)
je více a vzhledem ke kratšímu období se hůře statisticky prokazují. Zdá se, že
poměrně velký vliv má zvyšující se teplota na změnu cirkulačních poměrů
projevujících se zvyšujícím se poměrem tlakových výší vůči nížím. Obdobně se
testují hypotézy, že na množství a rozložení srážek má vliv vyšší absorpce vodní páry
teplejším vzduchem, případně jako vyšší zahřátí zemského povrchu jako příčina
zesílení konvektivních (vzestupných) vzdušných proudů,“ řekl pro Seznam Zprávy
profesor Zdeněk Žalud.
To, že současná epizoda sucha od 2015 je nejhorší za posledních 500 let víme, ale
tento dopočet vodní bilance (srážky-výpar) stejně vyrazil dech. Změny jsou největší
v oblastech s lesy, a to je hlavní důvod útoku kůrovce. V nížinách už to špatné bylo,
moc zhoršit se to ani nemohlo.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu se za posledních pět let nahromadil
ve všech krajích srážkový deficit. Minimálně ve srovnání se starým normálem z let
1981-2010. V roce 2017 se sice deficit v některých krajích nepatrně snížil, jinak ale
stabilně roste. V Libereckém kraji dokonce převyšuje 900 mm, přitom normál
ročního srážkového úhrnu je v kraji 893 mm. Na severu Čech tak v podstatě chybí
více než jeden celý rok deště.
Jak ukazuje pohyblivý graf, meteorologické sucho je v Česku viditelné i na
srážkovém deficitu. Ve všech krajích v České republice chybí za posledních pět let
nějaké množství deště.
Jednou z nejčastěji skloňovaných plodin v souvislosti se zemědělským suchem je
řepka a její nekonečné žluté lány. Podle profesora Žaluda sice řepka je plodinou
náročnou na vodu a živiny, je ale také protierozní a zanechává po sobě v půdě hodně
organických zbytků.
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Jak se dělí sucho?
Meteorologické – záporná odchylka srážek od normálu během určitého časového
období
Zemědělské – půdní sucho, nedostatek vláhy pro plodiny
Hydrologické – významné snížení hladin vodních toků
Socioekonomické – dopady sucha na kvalitu života
Samotná plodina tak za zemědělské sucho nemůže. Její nadměrné pěstování je ale
podle Žaluda i tak problém. Momentálně roste na zhruba 17 % zemědělské půdy
v Česku. Ideální stav by měl být pod 10 %.
„Budeme si muset říci, jestli chceme produkční krajinu a levné potraviny, anebo
trošku dražší potraviny a krajinu, která plní i jiné funkce–půdo ochrannou, vodo
ochrannou a bio-diverzitní,“ řekl loni bioklimatolog pro server iRozhlas.
Aktuální stav podle portálu Intersucho
Týden od 24. května do 1. června přinesl vlhčí vzduch a časté přeháňky. Na většině
území to bylo mezi 10 a 25 milimetry za týden. Nejvíce napršelo na severovýchodě
republiky, kde spadlo i přes 100 mm, naopak nejméně hlásily nižší polohy.
Následkem toho se snížila intenzita sucha v povrchové i hlubší vrstvě půdy. Do
40 centimetrů se situace zlepšila natolik, že drobná suchá území hlásí pouze
Krušnohoří. Optimistický posun zaznamenala i hlubší vrstva půdy. Přesto je
přibližně na polovině území v hlubší vrstvě začínající sucho, některé oblasti hlásí
dokonce sucho výrazné až extrémní.www.intersucho.cz
Sucho v podpovrchové vrstvě (horní řádek) jak minulý, tak tento týden je OK, ale
koukněte na vývoj spodního řádku! Na mnoha místech se srážková voda z posledních
dní dostala i do hloubky. Jen připomínáme, bílá a žlutá je v pohodě a čím červenější
tím více chybí vláha.
Celkově je sucho zhruba na 65 %, extrémní pak na 1 % území. Problematická je
hlavně zmíněná hlubší vrstva, a to zejména v severních a jižních Čechách. Ani
předpověď na příští dva měsíce zatím nenaznačuje, že by se situace měla zlepšit.

Zdroj:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-v-cesku-chybi-az-rok-deste-tady-jsou-duvodyproc-se-voda-ztraci108356#seq_no=2&source=hp&dop_ab_variant=344700&dop_req_id=tfZ02mKkXV6202006070653&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&
utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=
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Celé září bude krásně teplé
11.9.2020 v 18:47 hod. Novinky.cz

Následující zářijový týden se výrazně oteplí a na toto období vysoké teploty setrvají
až do konce měsíce. Nijak zásadně se neochladí ani v říjnu. Slibuje to měsíční výhled
Českého hydrometeorologického ústavu.
Teploty samozřejmě půjdou s podzimem dolů a nelze příliš očekávat koncem září
teploty nad 25 stupňů, ovšem od 14. září do 11. října by měly být teploty spíše v
nadprůměrných hodnotách, než je pro toho období obvyklé.
„S největší pravděpodobností bude nejteplejším, v absolutní hodnotě i vůči
dlouhodobému průměru, první předpovědní týden od 14. září," uvedli
meteorologové.
Co se srážek týče, bude období spíše průměrné, nejméně bude pršet první týden,
podle předpovědi téměř vůbec, nadprůměrně pak na přelomu září a října a první
říjnový týden.
Září patří obvykle spíše k sušším měsícům. Průměrně za období 14. 9. až 11. 10.
spadne 41 mm srážek.

Zdroj:
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cele-zari-bude-krasne-teple-40336098
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Vichřice dál trápí Česko: Popadané stromy,
utržené střechy, domácnosti bez proudu
EuroZprávy.cz, ČTK
27.12.2020-28.12.2020
Kvůli spadlým kmenům je stále uzavřena silnice II/337 v úseku Padrťský Mlýn - Bojanov na
Chrudimsku. Podobně brání stromy provozu mezi Vortovou v témže okrese a Herálcem.
Hasiči také odklízeli dva telefonní sloupy spadlé na osobní automobil v Holetíně. V Dolním
Újezdu a Chlumu - Hlinsku museli odstranit a provizorně upevnit utržené plechy nebo
lepenku ze střech. Na Chrudimsku bylo zásahů nejvíce, celkem 75.
Časně ráno rovněž likvidovali požár seníku v Kamenci u Holic na Pardubicku. Zásah
komplikoval silný vítr, na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů, profesionální z Holic a
dobrovolní z Holic, Ostřetína a Dolní Rovně.
Vítr také v Pardubickém kraji způsobil deset poruch na vedení vysokého napětí. Podle
mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové bylo přes 3000
domácností bez energie. "Naši technici byli v terénu celou noc a jsou i nyní a poruchy
odstraňují a situace se výrazně zlepšila. Poruchové čety pracují na obnovení dodávek
elektřiny, předpokládáme obnovení dodávek ještě během dneška," uvedla Lapáčková
Beránková.
Hasiče na Olomoucku stále zaměstnává silný vítr
Od nedělního odpoledne do dnešního rána hasiči již mají na kontě pět desítek výjezdů.
Odstraňují především stromy popadané na komunikace i dráty elektrického vedení. Na
Zlatohorsku spadl strom na projíždějící auto a na silnici kvůli popadaným stromům uvízly i
dva autobusy. Výstraha kvůli silnému větru pro Šumpersko a Jesenicko stále platí, uvedla
mluvčí hasičů Lucie Balážová. Kvůli odstraňování následků silného větru je stále uzavřena
silnice mezi Horním Údolím a Rejvízem.
Podle policie napáchal silný vítr nejvíce škod především v okolí Zlatých Hor, na Javornicku
a Jesenicku. Největší komplikace působil v dopravě. "Kvůli popadaným stromům a velmi
nebezpečné situaci museli policisté uzavřít hned několik komunikací, úplně odříznutý tak
zůstal například Rejvíz a Ondřejovice nebo silnice z Uhelné na Nové Vilémovice. Popadané
stromy doslova ochromily dopravu," uvedla policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.
Na silnici kvůli popadaným stromům uvízly i dva linkové autobusy, v jednom případě
zajistili náhradní dopravu hasiči. V úseku mezi Dolním Údolím a Zlatými Horami spadl v
neděli vpodvečer na projíždějící octavii smrk. "Zraněnou spolujezdkyni převezli kvůli
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nebezpečné situaci na místě k sanitnímu vozu policisté," uvedla Vybíhalová. Vítr působil
škody i na budovách, odnášel plechy, způsobil škody na zaparkovaných vozech i drátech
elektrického vedení.
Hasiči například v noci v Šumperku sundávali billboard hrozící pádem. Brzy ráno
odstraňovali stromy ležící přes železniční trať v Žulové, Tomíkovicích a Horní Lipové, uvedla
jejich mluvčí Lucie Balážová. Zajišťovali také střechu na budově jídelny základní školy ve
Zlatých Horách, ve Vápenné odstraňovali kusy střechy z komunikace i mostu.
Popadané stromy také na řadě míst zastavily dnes časně ráno železniční dopravu. Vlaky
nejezdily mezi Horní Lipovou a Lipovou-Lázněmi, Horní Lipovou a Ostružnou a v úseku
mezi Velkou Kraší a Žulovou, výluka je však již ve všech případech ukončena, uvedly České
dráhy.
Hasiči i policisté s ohledem na platící výstrahu pro okres Jeseník a Šumperk apelují, aby lidé
nechodili do lesa a při jízdě automobilem snížili rychlost a byli obezřetnější.
Kvůli větru byly tisíce domácností na jihu Moravy bez elektřiny
Několik tisíc domácností na jižní Moravě se dnes muselo obejít bez elektrické energie. Z
ranních 4200 jich kolem 11:00 zůstávalo ještě asi 1500. Výpadky způsobil silný vítr, který
shazoval větve a stromy na elektrické vedení. Energetici pracují na opravách, informovala
ČTK mluvčí společnosti E.ON Božena Herodesová.
Kolem 11:00 společnost E.ON evidovala v kraji 12 poruch. Nejvíc domácností bez proudu
zůstávalo Tasovicích, Vysočanech a Štěchově na Blanensku, v Újezdě na Znojemsku, ve
Velké nad Veličkou, Suchově a Nové Lhotě na Hodonínsku a také v některých obcích na
Vyškovsku a Brněnsku.
Silný vítr zaměstnával také jihomoravské hasiče. Ráno vyjížděli do Želešic na Brněnsku
k požáru spadlého stromu. V noci na řadě míst odstraňovali stromy a větve ze silnic,
konkrétně zasahovali v Mašovicích a Žerůtkách na Znojemsku nebo v Louce a Kunčině
Vsi na Blanensku.
Na distribučním území E.ON, které zahrnuje také další kraje, momentálně evidují 37 poruch
na vedení vysokého napětí. "Vymezením poruch, následnou manipulací a opravami se nám
podařilo snížit počet domácnosti bez dodávek elektrické energie na 5041 z původních
12.000," uvedla Herodesová.
Na Vysočině jsou zavřené některé silnice
Na Vysočině byly v noci na dnešek kvůli popadaným stromům zavřené některé silnice,
neprůjezdné úseky byly podle policie dnes ráno stále i na trase II/353 mezi Žďárem nad
Sázavou a Jihlavou. Na vedení vysokého napětí firmy ČEZ v kraji bylo pět poruch, nejvíc na
Havlíčkobrodsku, kde bylo bez elektřiny asi 1000 domácností. ČTK to řekla mluvčí firmy
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ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. V distribučním území firmy E.ON na Vysočině se výpadky
dnes ráno týkaly 1260 domácností.
"Poruchové čety pracují na obnovení dodávek elektřiny, předpokládáme obnovení
dodávek ještě dnes," uvedla mluvčí firmy ČEZ. Firma E.ON na Vysočině eviduje poruchy na
elektrickém vedení v okresech Jihlava, Třebíč i Žďár nad Sázavou. Uvedla to její mluvčí
Božena Herodesová v 09:30.
Hasiči na Vysočině zasahovali od nedělního poledne kvůli počasí přibližně u 250 událostí.
Nejčastěji odstraňovali stromy a větve ze silnic na Havlíčkobrodsku a Žďársku. Na několika
místech narazila do spadlých stromů auta, při těchto nehodách podle mluvčí hasičů Petry
Musilové nebyli do 06:00 zranění lidé. Strženou plechovou střechu na domě hasiči
dopoledne opravují na domě v jihlavské ulici Nad Plovárnou.
Uzavřené byly v noci na dnešek úseky silnice II/353 od sjezdu z dálnice D1 na 119 kilometru
k Rytířsku a mezi obcemi Zhoř a Stáj. Neprůjezdné byly také silnice II. třídy mezi Českou
Bělou a Chotěboří na Havlíčkobrodsku, Humpolcem a Krasoňovem na Pelhřimovsku a
komunikace III. třídy z Českého Herálce na Žďársku do Vortové na Pardubicku. Další
informace jsou na policejním webu.
Výstraha meteorologů před silným větrem platí od nedělního odpoledne do dnešních
20:00, týká se hlavně Havlíčkobrodska a Žďárska.
Silný vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku
Uvedli to dnes zástupci horské služby a lanové dráhy. Mimo provoz byl horní úsek i o
víkendu. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. "Předpokládáme, že
horní úsek nepojede kvůli silnému větru ještě asi dva dny. Lyžařské areály tak opět musely
uzavřít. Netýká se to ale městských systémů a lanovek, které jsou v provozu v létě, takže
my, pokud to počasí dovolí, jedeme," řekl dnes ČTK náčelník lanové dráhy Jiří Martinec.
Od neděle 27. prosince v Česku platí pátý nejpřísnější stupeň protiepidemického systému
(PES). V Krkonoších přesto mohou turisté využívat nadále některé lanovky. Ve SkiResortu
Černá hora - Pec je v provozu kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu a
sedačková lanovka Zahrádky v Peci pod Sněžkou, a to pro pěší a až připadne sníh tak i pro
běžkaře, uvedli dnes zástupci SkiResortu.
Podle meteorologů má být dnes v Krkonoších zataženo až oblačno, později odpoledne a
večer na většině území sněžení. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus třemi stupni
Celsia až nulou. Vítr může i dnes dosahovat v nárazech rychlosti až 90 km/h, na hřebenech
až 110 km/h, k večeru má slábnout.
Podle sdělení polské horské služby dosahoval dnes ráno vítr na Sněžce v nárazech rychlosti
až 108 km/h, teplota byla okolo minus sedmi stupňů Celsia.
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Podle meteorologů Sněžka charakteristická svým jehlanovitým tvarem je z hlediska počasí
extrém a nelze ji brát jako reprezentativní místo toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka
ční do volné atmosféry a klima je tam navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a
velehorské. Roční průměrná teplota na Sněžce je 0,2 stupně Celsia.
U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů byla ráno mlha, šest stupňů pod
nulou, vítr v nárazech dosahoval rychlosti přes 70 km/h a v okolí leželo asi 20 centimetrů
sněhu.

Zdroj:
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/dom-c-/vich%C5%99ice-se-prohnalapardubick%C3%BDm-krajem-padaly-stromy-hasi%C4%8Di-u%C5%BE-m%C4%9Bli-131z%C3%A1sah%C5%AF/ar-BB1chrSW?ocid=ems.msn.dl.LibertyBellMountain
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Rok 2020 byl hodně mokrý a teplotně tak akorát
31.12.2020

Srážkově byl nejdeštivější od roku 2010
Končí nám rok 2020, který se z meteorologického pohledu na našem území zapíše
jako rok velmi bohatý na srážky, kterých bylo nejvíce za posledních 10 let, o čemž
jsme už v průběhu prosince informovali. Deštivé byly především únor, červen a říjen,
vyskytovaly se i menší povodňové události. Všechny tyto tři měsíce byly dokonce
rekordní za dobu pozorování počasí v Česku, a to je skutečně rarita, aby v jednom
roce hned tři měsíce překonaly rekord. Vůbec nejvíc abnormální byl říjen.
Současně však platí, že leden, duben, listopad a podle předběžných údajů i prosinec
patřily mezi měsíce naopak mimořádně suché. Z toho vyplývá, že ačkoliv srážek
bylo na českém území letos opravdu hodně, byly časově dost nerovnoměrné. V
dubnu nás tak trápila sucha, naopak zejména na konci října byla krajina vodou
nasáklá opravdu mimořádně a komplikovala například sklizeň některých plodin,
které e sklízí pozdě, jako je třeba cukrová řepa nebo brambory.
Teplotně rok 2020 nebyl až tak zajímavý-v tomto směru nepřinesl mnoho extrémů.
Výjimku představoval únor, který byl rekordně teplý s odchylkou +4,6 °C od
normálů. Zbylé měsíce roku se od normálu až tak neodchýlily, za zmínku stojí ještě
studený květen. Šlo mimochodem o druhý studený květen za sebou, ten letošní byl
jen o chlup teplejší než loňský. Léto bylo poměrně mírné a jako celek skončí rok
2020 s odchylkou cca +1,1 °C. Je to sice výrazný nadprůměr, ale v kontextu
posledního desetiletí jde o teplotu normální. Byl znatelně chladnější než předchozí
roky 2018 a 2019, současně však teplejší než roky 2016 a 2017.
V rámci jednotlivých dnů roku nebyly zaznamenány extrémně vysoké ani nízké
teploty. Nejvyšší letní dosažená teplota 35,6 °C zdaleka nebyla taková, jakou jsme
měli v jiných letech, kde se maxima v létě šplhala i ke čtyřicítkám. O nejnižší zimní
teplotě, která činila -19,9 °C, platí to samé. V předchozích zimách bývaly
zaznamenány zimní mrazy mnohem silnější. Aspoň tedy z teplotního hlediska byl
rok 2020 relativně poklidný.

Zdroj:
https://www.meteocentrum.cz/aktuality/prubeh-pocasi/20123100/rok-2020-byl-hodnemokry-a-teplotne-tak-akorat
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Koronavirus v Žerůtkách v roce 2020
Obec má 273 osob.
Den

Nárůst

Vyléčených Aktuálně nemocných

21.10.

1

1

22.10.

1

2

23.10.-29.12.

2

30.10.

1

1

31.10.

1

0

1.11.

0

2-4.11.

0

5.11.

1

1

6.-13.11.

1

14.11.

1

0

15-30.11.

0

1-2.12.

0

3.12.

1

1

4.12.

1

2

5.-9.12.
10.12.

2
1

3

11.12.

3

12.12.

1

2

13.12.

2

14.12.
15.12.

1

1

3

4

16.-18.12.
19.12.
20.12.

4
1

5
1

4
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21.12.-23.12.

4

24.12.

2

2

25.12.

1

1

26.-27.12.

1

28.12.
29.12.

1

0

1

1

30.-31.12

1

Data byla převzata od Ministerstva zdravotnictví, konkrétně od ÚZIS. Jsou aktualizována 2x
denně a jsou úředníky upravována i zpětně.
Soubor s daty je volně ke stažení z webu ÚZIS https://share.uzis.cz/s/dCZBiARJ27ayeoS.

ZDROJ:
https://obce.nery.cz/jihomoravsky-kraj/znojmo/zerutky-znojmo/
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KORONAVIRUS v ČESKÉ REPUBLICE
březen - prosinec 2020
ČASOVÁ OSA
Radek Bartoníček, Lukáš Valášek, Denis Chripák, jkr, Pavel Švec
20. 10. 2020 16:40-30.12.2020

Aktuálně.cz přináší detailní časovou osu 12 měsíců, které rozhodly o tom, že
se Česko ocitlo kvůli šíření koronaviru v kritické situaci. Je zřejmé, že Andrej
Babiš a další členové vlády měli dlouho informace, že stát není dostatečně
připravený na to, aby epidemii zbrzdil. Přesto vláda přijímala opatření.

Březen
Na začátku měsíce testy v Česku odhalily první případy nákazy. Vláda o necelé dva
týdny později vyhlásila nouzový stav, zavřela divadla, restaurace, stadiony...
Uzavřely se hranice. Platí omezení volného pohybu. Povinné jsou roušky. Na konci
měsíce je celkem 3314 potvrzených případů ...

1. března Testy v Česku odhalily první tři případy nákazy, všichni nakažení přicestovali z Itálie.
12. března Počet nakažených překročil stovku, vláda vyhlašuje nouzový stav, zakazují se
kulturní, sportovní, společenské či náboženské akce nad 30 lidí.

14. března Zavírají se některé obchody a restaurace.
16. března Uzavírají se hranice Česka, začíná platit omezení volného pohybu, výjimku mají
cesty za rodinou, do práce a na nákup.

Duben
Vláda prodloužila nouzový stav. Zavedená omezení platí. Nejvyšší měsíční počet
potvrzených případů covid-19 je něco přes 300. Jinak se zpravidla drží pod stovkou.
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Hranice se postupně zase otevřely alespoň do některých států. Na konci měsíce
je celkem 7695 potvrzených případů od začátku pandemie ...

7. dubna Počet případů nákazy překročil 5000, vláda prodlužuje nouzový stav.
8. dubna Hospitalizovaných lidí s covidem -19 bylo 422, což byl jarní rekord, počet zemřelých,
u nichž se prokázal koronavirus, přesáhl 100.

10. dubna Počet zotavených přesáhl hranici 1000.
21. dubna Počet zemřelých, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, přesáhl hranici 200.
23. dubna Je možné znovu cestovat do zahraničí.
28. dubna Nouzový stav opět prodloužen.

Květen
Ve druhém týdnu se otevřela nákupní centra a zahrádky restaurací. V polovině
měsíce skončil nouzový stav. Ke konci měsíce otevřely i restaurace a k začátku června
už není povinné nosit roušky. Na konci měsíce je celkem 9285 potvrzených případů
od začátku pandemie ...

1. května Počet vyléčených překročil 5000.
11. května Otevírají se nákupní centra a zahrádky restaurací.
17. května Končí nouzový stav.
19. května Počet lidí, kteří zemřeli s nákazou covid -19, přesáhl hranici 300.

Červen
Premiér Andrej Babiš ujišťuje, že na druhou vlnu je Česko připraveno, plošná
opatření už se zavádět nebudou. Na konci měsíce je celkem 11 972
potvrzených případů od začátku pandemie ...

5. červen = 4 173 testů 35 prokázaných 60 v nemocnici 9 v těžkém stavu 0 mrtví
Po jednání vlády premiér Andrej Babiš ujišťuje, že je Česká republika připravena na případný
opětovný nárůst případů nemocných s covidem-19.

20. červen = 1 699 testů

42 prokázaných 80 v nemocnici 9 v těžkém stavu 1 mrtví
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Druhá vlna šíření nákazy covidem-19 nejspíše přijde, zásadní je, jestli se potom podaří udržet denní
přírůstek počtu nakažených v řádu stovek, nebo bude ještě hůře. V Interview ČT24 to řekl tehdejší
vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Červenec
Vládní koalice torpéduje snahu části opozice vládu donutit představit strategii boje s pandemií
na další měsíce. Premiér Andrej Babiš (ANO) se staví do čela Rady pro zdravotní rizika,
která má s virem bojovat. Na konci měsíce je celkem 16 560 potvrzených případů od začátku
pandemie ...

9. červenec = 4 682 testů 105 prokázaných 72 v nemocnici 15 v těžkém stavu 1 mrtví
Zasedá Poslanecká sněmovna a věnuje se důkladně vyhodnocení toho, jak země zvládla první vlnu
a jak je připravena na případnou druhou. Samotný ministr Vojtěch v dlouhé debatě uznal, že ne
všechno funguje, jak by mělo, ale podle něj jde spíše o výjimky.

11. červenec = 2 321 testů 53 prokázaných 63 v nemocnici 14 v těžkém stavu 0 mrtví
Na párty v pražském klubu Techtle Mechtle se covidem nakazilo téměř 200 lidí. Hygienici
jednotlivé případy stopují dalších 14 dnů. Ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová účastníky
původně kritizovala s tím, že měli mít roušky. Pak se ale opravila. Na bary se povinnost
nevztahovala.

17. červenec = 4 727 testů 128 prokázaných 74 v nemocnici 20 v těžkém stavu 2 mrtví
Vláda ze dne na den zavádí plošná opatření v celém Moravskoslezském kraji, který je v té době
regionem nejhůře zasaženým koronavirem v Česku. Lidé tak musí v celém kraji nosit roušky v
hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Akcí se může účastnit nejvíc 100 lidí. Bary a restaurace
jsou v noci zavřené. Ohnisko covidu-19 původně vzniklo v dolech na Karvinsku společnosti OKD,
kterou vlastní stát. Odtud se rozšířilo. Na konci května se důl Darkov sice uzavřel, ale šíření nemoci
to nezmírnilo.
V Ostravě v reakci na opatření protestují na dva tisíce lidí. Je to jedna z největších demonstrací ve
městě od roku 1989. Vláda a jí podřízené orgány podle organizátorů demonstrace při řešení
koronavirové situace reagují zmatečně, chaoticky a opožděně informují občany.
Podle ministra za to může šéfka moravskoslezské hygieny Pavla Svrčinová. Starostové na
Karvinsku si ovšem stěžují, že chytrá karanténa absolutně nefunguje. Hygienu za to kritizují i
samotní horníci.
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22. červenec = 6 609 testů 245 prokázaných 75 v nemocnici 9 v těžkém stavu 1 mrtví
Premiér Andrej Babiš po jednání vlády slíbil problémy řešit a prohlašoval, že se nesmí stát, aby Česko
mělo 2 tisíce nakažených za den. Budeme muset konat rychle. Je důležité, aby stát budoval vlastní
kapacity laboratoří i vlastní kapacity odběrových míst a aby skutečně tu chytrou karanténu realizoval.

27. červenec = 6 527 testů 194 prokázaných 108 v nemocnici 17 v těžkém stavu 1 mrtví
Premiér Andrej Babiš na první náznaky nedobrého trendu reagoval tím, že vytvořil Radu vlády pro
zdravotní riziko, do jejíhož čela se postavil. Velkou odpovědnost převzali také dva členové vlády,
místopředsedy rady se stali ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch (ANO). Tato rada bude mít na starosti vše, co se týká vládní připravenosti na boj proti
epidemii koronaviru jako odběrová místa, laboratoře, technologie.
,,Rouška je úplně základ nějaké ochrany před komunitním šířením. Lidé by neměli podceňovat to, že
virus je stále velmi infekční. To vidíme ostatně na číslech,“ uvedl Vojtěch a odkázal na známý případ
nočního klubu Techtle Mechtle, kde jedna dívka nakazila více jak sto hostů.

30. červenec = 7 610 testů

253 prokázaných 118 v nemocnici 20 v těžkém stavu 1 mrtví

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) uspořádal velkou tiskovou konferenci, na které představil
národní strategii testování na nemoc covid-19. „Česká republika má jasnou strategii, jak bude
přistupovat k testování, jak budou rozloženy a řízeny testovací kapacity, jak by měl fungovat proces od
odběru vzorku po sdělení výsledku, koho budeme testovat.“

Srpen
Ústav zdravotnických informací v údajích pro vládu odhaduje reprodukční číslo viru v
hodnotě 1,26. To značí nebezpečný nárůst počtu nakažených v následujících měsících.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) nařizuje nošení roušek ve vnitřních
prostorech. Na konci měsíce je celkem 24 614 potvrzených případů od začátku
pandemie ...

1. srpen = 4 701 testů 123 prokázaných 116 v nemocnici 19 v těžkém stavu 2 mrtví
2. srpen = 2 647 testů 101 prokázaných 110 v nemocnici 19 v těžkém stavu 2 mrtví
3. srpen = 7 719 testů 208 prokázaných 114 v nemocnici 16 v těžkém stavu 2 mrtví
5. srpen = 6 926 testů 240 prokázaných 124 v nemocnici 15 v těžkém stavu 1 mrtví
Ministerstvo zdravotnictví až po tlaku obcí začíná poprvé od začátku pandemie poskytovat obcím
informace o tom, kolik mají nakažených. V minulých měsících to tajilo s odkazem na to, že by to mohlo
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způsobit paniku. Starostové si ale stěžovali na nedostatek informací, na základě kterých by mohli dělat
opatření. Ministerstvo tají informace o počtu nakažených v obcích. ,,Musíme uklidňovat situaci,“
tvrdí. Ministerstvo nakonec data začalo zveřejňovat až v polovině října.

17. srpen = 7 192 testů 191 prokázaných 115 v nemocnici 28 v těžkém stavu 4 mrtví
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) po jednání Rady pro zdravotní rizika, které předsedá
premiér, avizuje, že od 1. září zavede povinné nošení roušek v MHD a vnitřních prostorách jako
jsou obchody, pošty, úřady. Opatření má bránit šíření viru po zahájení školního roku, který s sebou
přináší častější kontakty mezi lidmi i cestování.

19. srpen = 7 546 testů 313 prokázaných 110 v nemocnici 25 v těžkém stavu 3 mrtví
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) oznamuje, že od 1. září pod hrozbou až třímilionové pokuty
nařizuje nosit roušky ve všech vnitřních prostorách v Česku. „Budou to všechny prodejny, obchodní
centra, úřady, restaurace, pošty, kadeřnictví, pedikúra a manikúra. Také kostely, divadla, kina a MHD,
včetně taxislužby, sociální zařízení, nemocnice,“ oznámil Vojtěch.

20. srpen = 8 218 testů 246 prokázaných 117 v nemocnici 24 v těžkém stavu 3 mrtví
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na tiskové konferenci oznamuje, že v restauracích,
nákupních centrech či školách se roušky nakonec nosit nebudou. Činí tak po schůzce s premiérem.

21. srpen = 9 682 testů 504 prokázaných 119 v nemocnici 23 v těžkém stavu 3 mrtví
Poprvé se stalo, že počet nakažených překročil za jeden den hranici 500 lidí. Dosavadní vrchol byl 27.
března, kdy to bylo 377 lidí. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale tvrdí, že vir zeslábl. Zároveň odmítá, že
by nefungovala chytrá karanténa. „Není to pravda. Chytrá karanténa funguje. Trasuje se. Funguje a
neustále se vylepšuje,“ tvrdí.

22. srpen = 5 113 testů 234 prokázaných 119 v nemocnici 26 v těžkém stavu 0 mrtví
Premiér Babiš označil rozhodnutí ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha znovu zavádějící nošení
roušek v rozhovoru pro Právo za zbytečné. Za případné následky přijal osobní odpovědnost. „V
minulosti jsme do toho epidemiologům zásadním způsobem nemluvili. Ale jsme ve fázi, kdy musíme
ochránit lidi a současně udělat maximum pro návrat do normální situace. Nechceme paralyzovat
společenský, kulturní, sportovní a ekonomický život,“ uvedl. Naší prioritou je ochránit zdraví lidí, ale
zároveň totálně nezničit společenský, kulturní i sportovní život. Musíme vnímat i realitu, že vir se mění
a dnes je slabší, než byl na jaře. Takže opatření, která byla učiněna, jsou dostatečná a dobrá. Už to není
jako na jaře, kdy jsme udělali vše, co epidemiologové řekli. Při rozvolňování jsme si pak dovolili mít
jiné názory, koukat na to víc z ekonomického pohledu a tak je to i dneska,“ uvedl Babiš.
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24. srpen = 7396 testů 259 prokázaných 125 v nemocnici 31 v těžkém stavu 1 mrtví
V Česku je podle týmu chytré karantény 106 ohnisek covidu-19. Lidé se nejčastěji nakazí v rodině,
nákazu si přinesou například z dětského tábora, večírku, ale i chmelové brigády. V poslední době souvisí
případy také s fotbalovými kluby nebo svatbami. Stále se vyskytují také ve zdravotnických zařízeních
nebo zařízeních sociálních služeb.
Epidemiolog Rastislav Maďar na vlastní žádost skončil jako člen pracovní skupiny ministra
zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření. Mluvil o podpásových útocích ze strany vlády. K
odchodu Maďara podle ministra přispělo také to, že přesunul fungování všech pracovních skupin pod
Centrální řídící tým vedený hlavní hygieničkou. Problémy podle něj plodilo, když měly pracovní
skupiny odlišné názory.

26. srpen =

8 854 testů 394 prokázaných 134 v nemocnici 34 v těžkém stavu 0 mrtví

Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) Ladislava Duška se Česko dostalo do bodu, kdy by
mělo začít koronavirus vnímat jen jako běžnou respirační chorobu a nevěnovat mu zbytečně mnoho
pozornosti. Řekl to v rozhovoru pro Aktuálně.cz. "Chování české společnosti teď už není normální,"
tvrdil Dušek. Tvrdí, že před černým americkým scénářem nás mimo jiné zachránil český systém
zdravotního pojištění.

28. srpen = 10 790 testů 485 prokázaných 158 v nemocnici 37 v těžkém stavu 0 mrtví
Zdeňka Jágrová, ředitelka pražské hygieny, přiznává, že Praha nedokáže asi u 25 či 30 procent
nakažených určit zdroj nákazy. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) to potvrzuje. Zároveň
v Praze i jinde odmítá zavedení razantnějších opatření.

Září
Hroutí se systém trasování nakažených. Světová zdravotnická organizace (WHO)
varuje, že je to klíčový nástroj boje proti viru. Dohledat všechny rizikové kontakty je
pro hygieniky už nemožné. Vláda odmítá zavést výraznější opatření. Počet úmrtí v
souvislosti s nemocí covid-19 překročil 600 a poprvé bylo kvůli covidu-19 v
nemocnicích přes tisíc lidí. Na konci měsíce je celkem 70 758 potvrzených případů od
začátku pandemie ...

1. září = 11 125 testů 499 prokázaných 172 v nemocnici 40 v těžkém stavu 1 mrtví
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) společně s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou
novinářům představuje druhou verzi aplikace eRouška. První verze, která měla podle politiků
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zásadně pomoci v boji proti koronaviru, se ukázala jako málo účinná. Rážová se následně účastní
dvouhodinového jednání s premiérem Babišem i ministrem Vojtěchem.

2. září = 11 789 testů 645 prokázaných 177 v nemocnici 40 v těžkém stavu 0 mrtví
Hlavní hygieničce Jarmile Rážové testy odhalily koronavirus. Ministr Vojtěch i další zaměstnanci
ministerstva zdravotnictví míří do karantény. Premiér Babiš izolaci odmítl. 14 dnů před krajskými
volbami vrcholí horká fáze volební kampaně.

3. září = 1 573 testů

676 prokázaných 190 v nemocnici 44 v těžkém stavu 3 mrtví

Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum Roman Prymula prohlašuje, že situace je pod kontrolou. „Zatím
nejsou nárůsty exponenciální a dají se odhadovat, jsou téměř lineární. Denní procento nárůstu je někde
kolem 1,8 procenta. V tuhle chvíli se ale školí medici a systém bude výrazně a průběžně posilován.
Nicméně samotný systém je dobře nastaven, ale dochází tam k určitým problémům.“ A za chybu označil
to, že právě chybí lidé a roli hraje „faktor lidské lenosti“. Upozorňoval na šíření viru na školách.

4. září = 13 610 testů 797 prokázaných 197 v nemocnici 50 v těžkém stavu 3 mrtví
Pražská hlavní hygienička Zdeňka Jágrová přiznává, že její podřízení nejsou schopni trasovat mnoho
lidí, s nimiž se nakažení setkali. „My se velmi omlouváme, ale nejsme prostě schopni to zvládat,“ řekla
Jágrová s tím, že na jednoho nakaženého je i třicet kontaktů. Její podřízení prý tak musí obvolávat
desítky tisíc lidí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) tvrdí, že se na zlepšení pracuje. S
hygienami, které nestíhají, je prý ministerstvo v kontaktu. „Děláme maximum pro personální i technické
posílení kapacit hygienických stanic. Krajské hygienické stanice posilujeme novými zaměstnanci i
externími zdroji. Hygienikům pomáhají medici lékařských fakult, armádní medici a budou také další
posily z řad nelékařských zdravotnických pracovníků.

8. září = 16 095 testů 1 161 prokázaných 244 v nemocnici 57 v těžkém stavu 5 mrtví
Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje před situací v Česku. Podle Babiše jsme na tom
velmi dobře. „Situace v České republice je nyní znepokojivá. Data ukazují zvýšenou a rostoucí
úroveň šíření infekce napříč mnoha kraji a okresy,“ uvedla WHO. Zároveň varovala, že kvalitně
fungující trasování nakažených je zásadní součástí boje proti viru. „Také lidé bez příznaků nemoci
mohou přenášet virus. I když se jedinec stává nakažlivějším, jakmile se u něj projeví symptomy,
všichni nakažení mají schopnost přenášet tuto infekci. Toto je důvodem, proč je tak důležité
všechny pozitivní a jejich blízké kontakty včas diagnostikovat/identifikovat, izolovat a poskytnout
jim zdravotní péči, pokud ji potřebují.
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9. září = 15 474 testů 1 158 prokázaných 249 v nemocnici 64 v těžkém stavu 3 mrtví
Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nabízí k trasování dát k dispozici policisty. Premiér Andrej Babiš
(ANO) to ale odmítá. Podle něj hygienici svou roli zvládají. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO)
se ale s premiérem Babišem shodli, že to není třeba. „Já jsem poděkoval panu vicepremiérovi
Hamáčkovi za nabídku, v tuto chvíli jsme se rozhodli, že tu situaci budeme řešit skrze kapacity studentů
zdravotnických oborů,“ řekl Vojtěch. Situace se dál zhoršuje. Přibývá nakažených, stejně jako vážně
nemocných – ze všeho nejvíce ale stát nestíhá vyhledávat nakažené.

10. září = 16 298 testů 1 382 prokázaných 264 v nemocnici 65 v těžkém stavu 5 mrtví
Začíná platit nařízení, že ve všech vnitřních prostorech je nutné nosit roušky. Počet nakažených za
jeden den překročil tisícovku, raketově přibývá škol, ve kterých se vir objevil. Začaly se tvořit
fronty, protože lidí, kteří mají zájem se nechat otestovat, je stále větší množství.

12. září = 13 057 testů 1 537 prokázaných 305 v nemocnici 70 v těžkém stavu 6 mrtví
Ředitel jedné z největší českých nemocnic Motol Miloslav Ludvík tvrdí, že osobně je proti rouškám a
situaci v nemocnicích nepovažuje za vážnou. Hospitalizovaných v Praze není ani šest desítek lidí, zátěž
zdravotnického systému je minimální. Nechci zpochybňovat vládní politiku, ale já se přiznám, že nejsem
příznivec nošení roušek, řekl Ludvík 12. září Právu.

14. září = 17 493 testů 1 028 prokázaných 333 v nemocnici 78 v těžkém stavu 6 mrtví
Na tiskové konferenci po jednání Rady vlády pro zdravotní rizika premiér mluví o nutnosti snížit počet
nakažených. Kapacity nemocnic podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) mají velkou
rezervu. „Kapacity v nemocnicích v tuto chvíli mají stále velkou rezervu, jsou dostačující pro aktuální
vývoj nákazy nemocí covid-19 v České republice a nemocnice jsou připraveny zvládnout násobně vyšší
počty hospitalizovaných pacientů i s těžkým průběhem, než je ten aktuální počet,‟ prohlašuje Vojtěch a
věří, že se počet nakažených začne snižovat. „Doufejme, že opatření, která zavádíme, zejména povinnost
nošení roušek, případně uzavírání nočních barů a podobně, povedou, řekněme, k oploštění té
epidemiologické křivky tak, aby nedocházelo k nějaké zásadní eskalaci,‟ doufal.

15. září = 20 303 testů 1 673 prokázaných 338 v nemocnici

81 v těžkém stavu 10 mrtví

,,Stále se za pochodu učíme. Pohledy na roušky nejsou jednotné a celá věc je neobyčejně komplikovaná.
Ale neříkal bych, že došlo k chybě, opatření se teď budou upravovat,“ řekl místopředseda sněmovního
zdravotního výboru Špičák.

16. září = 20 460 testů 2 133 prokázaných 413 v nemocnici 91 v těžkém stavu 7 mrtví
Opoziční poslanci neprosadili ve sněmovně kritiku Babiše a Vojtěcha za jejich přístup k opatřením na
zamezení šíření koronaviru ani apel, aby vláda zřídila Ústřední krizový štáb. Ministr Vojtěch však
přiznal vážnost situace. ,,Situace není určitě dobrá, to je nesporný fakt, není třeba to zakrývat, počet
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pozitivních je velmi výrazný a bude narůstat,“ prohlásil. Aniž to kdokoliv tušil, byla to jeho vůbec
poslední slova v parlamentu ve funkci ministra. V tento den bylo v nemocnicích 413 lidí s covidem v
lehčím stavu a 91 v těžkém.

17. září = 23 428 testů 3 125 prokázaných 480 v nemocnici 93 v těžkém stavu 7 mrtví
Andrej Babiš (ANO) dorazil na interpelace do sněmovny. Asociace krajů vyzvala ve čtvrtek na
jednání se zástupci vlády k obnovení Ústředního krizového štábu kvůli koronaviru. Podle premiéra
Andreje Babiše (ANO) to ale není na stole. ČSSD na tom, že ministr vnitra Hamáček na jaře krizový
štáb „v červeném svetru‟ vedl, postavila kampaň do říjnových krajských voleb.

18. září = 21 570 testů 2 108 prokázaných 561 v nemocnici 94 v těžkém stavu 12 mrtví
Stát zpřísnil opatření, všichni učitelé a studenti druhého stupně škol přes střední školy a vysoké
musí mít během výuky na ústech roušky. Hospody a kluby musely zavřít nejpozději o půlnoci a
otevřít nejdříve v šest ráno.

20. září = 10 179 testů 985 prokázaných 535 v nemocnici 110 v těžkém stavu 6 mrtví
Podle analytika Kantar CZ Pavla Ranochy přišlo hnutí ANO od června o voliče pocházející zejména
ze střední generace a spíš s vyšším a středním vzděláním. Jako důvody změny názoru na hnutí ANO
uvádějí buď obecnou ztrátu důvěry v něj, příliš velké zadlužení, ke kterému přistoupila vláda pod
vedením hnutí, nebo příliš častá a chaotická opatření v boji proti koronaviru.

21. září = 19 405 testů 1 476 prokázaných 581 v nemocnici 115 v těžkém stavu 15 mrtví
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) překvapivě rezignoval. O několik hodin později jej
nahrazuje dosavadní vládní zmocněnec pro vědu a výzkum Roman Prymula. Vojtěch v rezignačním
projevu řekl, že chce vytvořit prostor pro řešení epidemie koronaviru. „Na ministerstvo zdravotnictví
jsem přišel s tím, abych prosadil určité koncepční změny. Nicméně epidemie koronaviru mi je
neumožňuje dokončit. Pro zdravotnictví jsem pracoval na maximum. Snažil jsem se udělat vše pro to,
aby se zdravotnictví posunulo dopředu. Funkci ministra zdravotnictví jsem dělal srdcem a ze všech sil,“
prohlásil Vojtěch. Andrej Babiš souhlasí se vznikem Ústředního krizového štábu. Požadovali ho sociální
demokraté, hejtmani i část opozice. V jeho čele stane ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Předtím boj
proti epidemii koordinovala jen ústřední zdravotnická komise vedená Babišem. Zodpovědný Ústav
zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a jeho ředitele Ladislava Duška už na jaře kritizovali
odborníci na informatiku nebo někteří politici, že neposkytuje například odborné veřejnosti dost
informací. Sám ředitel informatiků Dušek několikrát připustil určitou neochotu publikovat všechna data,
aby podle něj nedocházelo k šíření „poplašných zpráv“ neodbornou veřejností. ÚZIS nesouhlasí s tím,
že jde o systém, který obsahuje data až na úroveň jednotlivých nemocnic a krajů.
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Andrej Babiš pronáší projev. „Po hezkém létě začíná podzim a my se opět nacházíme ve velmi
složité situaci. Čísla nákazy závratně rostou,“ řekl v televizi. Přiznal, že polevit přes léto v
opatřeních byla chyba. Všechny vyzval k soudržnosti a dodržování pravidel.

22. září = 22 381 testů 2 388 prokázaných 976 v nemocnici 120 v těžkém stavu 10 mrtví
23. září = 22 373 testů 2 307 prokázaných 670 v nemocnici 131 v těžkém stavu 21 mrtví
Ministr zdravotnictví Roman Prymula na neveřejném zasedání zdravotnického výboru upozorňuje,
že kdyby přibývalo nových případů covidu-19 několik týdnů stejně jako nyní, bude problém
s nedostatkem lůžek s ventilátory. Ventilátory CoroVent, které na jaře narychlo vyvinuli čeští vědci
a na jejichž výrobu se složilo na 8 tisíc Čechů, zůstávají ve skladu. Ministerstvo o ně zájem nejeví.

25. září = 23 124 testů 2 847 prokázaných 809 v nemocnici 168 v těžkém stavu 10 mrtví
Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula přidává první zprávu na sociální síť Twitter. Apeluje
na lidi, aby o prodlouženém víkendu zůstali doma.

29. září = 18 303 testů 1 963 prokázaných 976 v nemocnici 202 v těžkém stavu 20 mrtví
Ještě 1. září bylo v Česku covidem-19 nakaženo pouze 27 lékařů. O devatenáct dnů později už 259.
Čísla dál rostou. Podobně dramatický vzestup statistici evidují u sester a dalšího zdravotnického
personálu. Tento měsíc s nemocí covid-19 zemřel i první lékař. Česká lékařská komora varuje, že větší
rozšíření může zásadně oslabit schopnost nemocnic léčit další nakažené. Nakažených lékařů přibývá.
Nejde udělat víc než jim dát respirátor, tvrdí nemocnice.

30. září = 21 080 testů 2 926 prokázaných 1 028 v nemocnici 198 v těžkém stavu 15 mrtví
Vláda rozhodla o vyhlášení druhého nouzového stavu na 30 dnů. Omezila výuku na středních školách a
učitelům poslala respirátory. ,,Jsem přesvědčen, že tuto krizi společně zvládneme, že se nám podaří
zploštit tu křivku nárůstu epidemie bez toho, abychom dělali ta opatření jako během jara,“ uvedl premiér
Babiš.

Říjen
2. říjen = 23 630 testů 3 794 prokázaných 1 198 v nemocnici 245 v těžkém stavu 21 mrtví
Začínají krajské a senátní volby. Koaliční ANO i ČSSD v generálce na parlamentní volby za rok mají
ambici uspět. Vládní politici mluví o tom, jak věří ve zlepšení situace a výrazné omezení pohybu lidí
nebo činnost podniků a firem nepovažují za nutné. Optimistický byl Roman Prymula. „Musíme přijmout
opatření na dva týdny a pokusit se srazit vysoká čísla nakažených co nejníž. Poté by se přijala už pouze
podstatně mírnější, udržovací opatření,“ řekl Prymula.
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3. říjen = 7 766 testů 2 555 prokázaných 1 242 v nemocnici 265 v těžkém stavu 32 mrtví
Skončily krajské a senátní volby. V krajských volbách dali voliči nejvíce hlasů hnutí ANO Andreje
Babiše, to ale doteď získalo jen 3 hejtmany. V mnohých krajích se ostatní strany spojují proti
Babišovi. Hnutí propadlo i v senátních volbách. Získalo jediného senátora.

4. říjen = 7 766 testů 1 840 prokázaných 1 242 v nemocnici 265 v těžkém stavu 32 mrtví
5. říjen = 17 716 testů 3 118 prokázaných 1 387 v nemocnici 32 v těžkém stavu 27 mrtví
6. říjen = 22 986 testů 4 460 prokázaných 1 563 v nemocnici 354 v těžkém stavu 30 mrtví
Lékaři a sestry, kteří se přímo starají o pacienty nakažené koronavirem, zveřejnili otevřený dopis,
v němž mimo jiné apelují na vládu, aby se nerozhodovala podle marketingových poradců.

7. říjen = 23 964 testů 5 339 prokázaných 1 741 v nemocnici 366 v těžkém stavu 46 mrtví
Itálie zařadila Českou republiku mezi rizikové země. Je tam možné cestovat pouze s negativním
testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin. 7. října je Česko v kumulativním počtu nakažených
na sto tisíc obyvatel za 14 dnů nejhorší v Evropě. Předstihlo i Španělsko.

8. říjen = 25 051 testů 5 394 prokázaných 1 893 v nemocnici 412 v těžkém stavu 25 mrtví
Vláda na mimořádném jednání schválila restriktivní opatření, která před volbami označovala za
nepotřebná. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezila a úplně zakázala mimo jiné sportovní,
kulturní a další volnočasové akce, omezila činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Ministr
zdravotnictví Roman Prymula se omlouvá s tím, že zvolil po nástupu do funkce chybnou strategii
mírnějších opatření, od kterých si mylně sliboval zlepšení.
Ministr zdravotnictví Roman Prymula (ANO) oznamuje, že chce udělat plošné testování alespoň 6
milionů lidí za pomoci rychlotestů, které testují přítomnost protilátek proti viru covid-19 v krvi.
Proti návrhu se ohradili lékaři, kteří by měli testy provádět, epidemiologové i statistici. Návrh
označili za nereálný i riskantní.

9. říjen = 27 553 testů 8 617 prokázaných 2 085 v nemocnici 408 v těžkém stavu 55 mrtví
Andrej Babiš svolává narychlo tiskovou konferenci. Vyzval, aby lidé nosili roušky a chodili na testy.
Zároveň nevyloučil lockdown.
Aktuálně.cz informuje, že ministr zdravotnictví Roman Prymula sice slavnostně převzal 50 plicních
ventilátorů CoroVent od finanční skupiny PPF Petra Kellnera. 182 zařízení shodného typu, která
nemocným pomáhají dýchat, ale už měsíce leží ve skladu. Na jejich výrobu se ve sbírce složily tisíce
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Čechů během jednoho dne. Ventilátory si ale ministerstvo dosud nepřevzalo. CoroVent totiž nemá
nezbytné povolení k provozu. Ministerstvo zdravotnictví na dotazy nereaguje.
Narůstá počet krajů, ve kterých se nedaří trasovat možné nakažené. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo
třetí stupeň pohotovosti, který znamená komunitní přenos ve Středočeském, Jihomoravském, Zlínském
a Královéhradeckém kraji. Už dříve platil tento stupeň pro Prahu.
„Epidemiologická situace v rámci České republiky není dobrá. I nadále se potýkáme s vysokým počtem
nárůstu, který má i exponenciální charakter. Žádám všechny občany, aby respektovali opatření, která
jsme zavedli nebo zavádět budeme. Oproti minulému týdnu došlo k rozšíření krajů, které se nově řádí
do červeného stupně pohotovosti. Zároveň apelujeme na všechny ve státní i soukromé sféře, aby v
maximální míře využívali home office,“ řekl Prymula.

10. říjen = 17 976 testů 4 635 prokázaných 2 106 v nemocnici 438 v těžkém stavu 49 mrtví
Ministr zdravotnictví Roman Prymula na Twitteru oznamuje, že dvě stovky ventilátorů, na které se
složili Češi, stát využije. Stalo se tak potom, co dva dny ministerstvo ani Prymula nereagovali na
dotazy.
Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro MF Dnes tvrdí, že ruku nyní natahují i podnikatelé, kteří
by zkrachovali i bez koronaviru. Také se nechal slyšet, že „umělci vytvořili svá nejkrásnější díla
tehdy, když byli hladoví.“

12. říjen = 21 918 testů 4 310 prokázaných 2 503 v nemocnici 467 v těžkém stavu 58 mrtví
Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády v reakci na dotaz reportéra
Aktuálně.cz nepřipouští, že by v posledních měsících něco udělal špatně.
Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na stejné tiskové konferenci varuje, že situace je vůbec
nejvážnější, jaká kdy byla. „Kdybychom neudělali nic, tak nám hrozí nekontrolovatelné šíření viru
a velmi rychlé dosažení kritických čísel pro naše zdravotnictví. Teď jde o život a o zdraví.“
Podobně varuje ministr zdravotnictví Roman Prymula: „My tato opatření musíme udělat, protože
už nemáme další šanci. Jsme nuceni přijmout taková opatření, která by během dvou, maximálně tří
týdnů obrátila ten trend, který tady máme, jinak by logicky došlo k přetečení kapacity nemocnic.“
Lékaři se děsí uzavření prvních stupňů základních škol. Pokud vláda rozhodne uzavřít i první stupně
základních škol kvůli koronaviru, bude to podle vedoucího lékaře z Kliniky anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny VFN v Praze Martina Balíka znamenat, že nemocnice přijde o
třicet procent kvalifikovaných zaměstnanců.
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Vláda ten den jednala dlouho do večera. Vyhlašuje přísná omezení. Uzavírají se základní školy i
restaurace. Vysokoškolští studenti dle vlády musejí do středečního večera opustit koleje. Firmy ale
mohou pracovat dál, stejně jako jsou otevřeny například obchody, fungují služby. Mimo jiné nebude
možné, aby se na jednom místě, venku či uvnitř, setkalo více než šest osob. Školy jsou uzavřeny,
do restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení nebudou smět chodit zákazníci, bude možné
obsloužit je přes výdejní okénko ale jen do osmi večer. Uzavřeny musí být všechny hudební,
taneční, herní a další společenské kluby a diskotéky. Pro děti zdravotníků či pracovníků
bezpečnostních složek chce vláda zřídit speciální zařízení, aby mohli jejich rodiče do práce.

13. říjen = 30 894 testů 8 324 prokázaných 2 678 v nemocnici 519 v těžkém stavu 45 mrtví
Ministr zdravotnictví Roman Prymula vystupuje mimořádně v televizním projevu a kromě jiného
se omlouvá za svoje chyby.
V České republice přibylo podruhé přes 8 tisíc prokázaných případů nemoci covid-19. Konkrétně
8325 případů, nemocných je 68 740 lidí. V nemocnici jich leží s koronavirem přes 2500.
Po panice vysokoškolských studentů vláda koriguje nařízení, že musejí všichni opustit koleje do
středečního večera. Ministr školství Robert Plaga (ANO) po několika hodinách od vyhlášení
opatření na Twitteru oznámil, že studenti, kteří se nemohou vrátit domů, smějí na kolejích setrvat.
Premiér Andrej Babiš (ANO) podle opoziční ODS ztratil schopnost řídit vládu a stát. Předsednictvo
občanských demokratů proto v úterý vyzvalo menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD, aby po
skončení nouzového stavu požádal o důvěru. Jinak bude frakce ODS ve sněmovně hledat podporu
pro vyslovení nedůvěry vládě. Vláda a premiér jsou podle ODS zodpovědní za „fatální
nepřipravenost“ na druhou vlnu epidemie koronaviru, promrhali čas a prostředky, k tomu
opakovaně lhali a nemají dostatek dat, usneslo se předsednictvo.
Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) jedou do Lán prezidentu Miloši
Zemanovi rozmluvit předávání vyznamenání 28. října na Hradě. Ostatní akce jsou kvůli koronaviru
zakázané. Ale neuspěli.

14. říjen = 34 612 testů 9 544 prokázaných 2 920 v nemocnici 543 v těžkém stavu 58 mrtví
Mobilní operátoři druhý den rozesílají v SMS milionům svých zákazníků výzvu k instalaci mobilní
aplikace eRouška. Podepsala ji Jarmila Rážová, hlavní hygienička České republiky. Aplikaci
Rážová ovšem představila už před měsícem a půl. Do této chvíle byl počet jejích uživatelů nízký.
Z tohoto důvodu ji pracovníci hygienických stanic v některých případech ignorovali.

117

Ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček oznamuje, že je naprosto nezbytné
navýšit počet lůžek na 10 tisíc. „Současně musíme mít dostatek personálu, který se bude o pacienty
starat,“ avizuje.
Aktuálně.cz přináší neveřejnou předpověď Ústavu zdravotnických informací a statistik o nejbližším
vývoji situace. Kapacity nemocnic v Česku budou na konci října vyčerpány i v případě, že se vyplní
nejoptimističtější scénář vývoje epidemie koronaviru. „Počet hospitalizovaných bude vysoký ještě
nejméně tři týdny, i kdyby se epidemiologický vývoj zásadně zlepšil,“ stojí ve zprávě.

15. říjen = 33 801 testů

9 728 prokázaných 3 120 v nemocnici 551 v těžkém stavu 50 mrtví

Premiér Andrej Babiš (ANO) označuje situaci za katastrofální. Nařizuje stavbu polní nemocnice pro
500 lidí v pražských Letňanech a chce nakoupit tisíce lůžek. „Nemáme čas, prognóza není dobrá, čísla
jsou katastrofální a skutečně to velice, velice spěchá,“ konstatoval Babiš.
Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) potvrdil, že v případě nouze je Německo dle dohody
připravené nabídnout svá lůžka českým pacientům s koronavirem.
Hasiči požádali o mezinárodní pomoc prostřednictvím mezinárodního systému. Podobnou žádost o
zdravotnický personál tehdy těžce zasažené Itálie před sedmi měsíci vláda Andreje Babiše (ANO)
zamítla.

16. říjen = 38 524 testů 11 105 prokázaných 3 415 v nemocnici

596 v těžkém stavu 67 mrtví

Prezident Miloš Zeman pronáší projev. Tentokrát je výrazně smířlivější než v týden starém
rozhovoru pro MF Dnes. Vyzývá k nošení roušek.
Ani měsíc od schůzky mezi předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), ministrem zahraničí
Tomášem Petříčkem (ČSSD) a ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (ANO) není jasné, kdy v
Česku začne fungovat pět linek, které jsou schopny vyrábět miliony roušek a respirátorů. Česko je
jako dar dostalo při návštěvě Vystrčila na Tchaj-wanu. Politici se ovšem doteď dohadují, kdo a jak
je převezme a bude provozovat. Na jaře muselo Česko stejné pomůcky nakupovat za miliardy z
Číny.

17. říjen = 29 273 testů 8 712 prokázaných 3 519 v nemocnici 587 v těžkém stavu 59 mrtví
Na Staroměstském náměstí v Praze se sešli demonstranti proti vládním opatřením. Policie zadržela
16 lidí, kteří na akci mířili ozbrojení. Dorazili také fotbaloví chuligáni. Organizátoři akci po třetí
hodině oficiálně ukončili.

118

19. říjen
Americká CNN zveřejňuje reportáž o České republice. Dlouhé hodiny visí jako jedna z hlavních
zpráv na titulní straně webu, který pokrývá celý svět. „Roušky udělaly z Česka premianta
Evropy. Teď to zbabrali,“ zní titulek. „Česká republika má na milion obyvatel víc nových
případů než kterákoliv jiná země na planetě,“ praví reportáž. Dále novináři upozorňují, že za
prvních 17 dní října v Česku zemřelo více lidí než za předchozích osm měsíců dohromady.
Premiér Andrej Babiš zřídil Radu vlády pro vládní rizika. Ta podle něj měla jako hlavní čelit
epidemii koronaviru. Postavil se do jejího čela a sám prohlásil, že přebírá veškerou
zodpovědnost za to, co bude následovat - v dobrém i zlém. Bylo to ve chvíli, kdy podle statistik
byl ještě čas připravit zemi na blížící se kalamitu. Končil první měsíc letních prázdnin, v Česku
bylo jen 194 nově nakažených za jeden den oproti osmi tisícům za den v polovině října. V létě
leželo v nemocnici s covidem pouze několik desítek lidí, zatímco 14. října jich bylo 2500 a přes
1100 lidí zemřelo.
Co všechno bude mít tento poradní orgán vlády na starosti. "Všechno, co se týká chytré
karantény, odběrná místa, laboratoře, technologie. To znamená propojování, výměna informací.
Takže všechno budeme řešit," pokračoval. A místopředsedy rady udělal tehdejšího ministra
zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministra vnitra Jana Hamáčka.
Upozornil na to, že pracovníků hygienických stanic je málo a navíc nevyužívají technologie,
které jim měly pomáhat k trasování nakažených. Ani při tomto nevelkém počtu nakažených se
nedařilo mnohdy zjistit, s kým vším se potkali, virus se tak začal šířit nekontrolovaně.

Virus se mění a je slabší, tvrdil Babiš
"Povinnost nošení roušek je naprostým standardem v zahraničí, Česká republika je v tomto
směru anomálií," upozorňoval Vojtěch a varoval: "Podzim pravděpodobně nebude snadný.
Nemoc se bude šířit kvůli sociální interakci mezi lidmi, riziko přenosu bude mnohem vyšší než
přes léto."
Ovšem situace se dál zhoršovala, zejména když v září začal nový školní rok. Ministr Vojtěch
sice rozhodl zavést roušky ve veškeré veřejné dopravě i ve vnitřních prostorech, ale nakažených
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dál přibývalo a hygienické stanice ani odběrová místa nestíhaly. Ministr Hamáček navrhoval
zřízení Ústředního krizového štábu a stejně tak nabízel pomoc policistů s trasováním
nakažených. Až později Babiš kývl na vznik štábu a Vojtěch přijal pomoc policistů. I tak ale
bylo zřejmé, že hygieně chybí až stovky lidí. Ale faktem je, že jsme asi úplně nikdo nečekal,
že to bude takto rychle a že nárůst bude během čtrnácti dnů takto masivní," přiznal Vojtěch 12.
září, kdy už bylo 305 lidí hospitalizovaných a přes 70 pacientů bylo na lůžku v těžkém stavu.
Vojtěch, který o čtyři dny později odmítal kritiku poslanců ve sněmovně a nadále tvrdil, jak
věci dobře fungují a co nefunguje, to se vylepšuje, poté jako ministr skončil. Nastoupil místo
něj Roman Prymula, který na konci září přišel se strategií, která je podle něj nejlevnější a
nejefektivnější. "Jde o krátkodobá opatření, pokud zaberou, tak do čtrnácti dní dojde
k uvolnění."

Situace tak dospěla do kritického bodu, kdy počet nakažených za jediný den už několikrát
překročil osm tisíc a v nemocnicích přibývá tolik lidí, že hrozí kolaps systému. Po jednání vlády
12. října oznámil Babiš výrazné omezení života lidí i ekonomiky.

Listopad
V listopadu v souvislosti s koronavirem umírá rekordní počet lidí. V první polovině měsíce
v Česku zemřelo 2912 osob, což je dohromady více úmrtí než za celý říjen. Ministr
zdravotnictví Jan Blatný představuje nový protiepidemický systém (PES). Vláda ho ale bez
vědomí expertních autorů mění a rozhoduje na základě toho o rozvolnění opatření. Odborníci
to kritizují jako nezodpovědné, obchodníci jsou rádi.

4. listopadu = 45 484 testů 15 725 prokázaných 8 164 v nemocnici 1164 V těžkém stavu
228 mrtví
V Česku byl zaznamenán nejvyšší počet úmrtí pacientů s nemocí covid-19 za den od začátku
epidemie, zemřelo 220 lidí. Nejvyšší za celou dobu epidemie je také počet hospitalizovaných,
kterých je zhruba 8300, z toho 1244 ve vážném stavu.
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Bývalý místopředseda TOP 09 a poslanec Miroslav Kalousek, který opakovaně kritizoval
exministra zdravotnictví Romana Prymulu za to, že v uzavřené restauraci schůzkoval s Jaroslavem
Faltýnkem (ANO), je sám přistižen v jiném podniku.

13. listopadu = 31279 testů 7358 prokázaných 6995 v nemocnici 1051 v těžkém stavu 180
mrtví

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO) představil nový systém PES, který má zajistit
předvídatelnost protiepidemických opatření, jež vláda zavádí. Rozlišuje pět stupňů pohotovosti na
základě skóre od nuly do sta. Ke každému stupni jsou v tabulce přiřazena odpovídající opatření.
Česko se v tu chvíli nachází ve druhém nejvyšším stupni PES.
„Hlavním cílem nového hodnocení PES je především zvýšit čitelnost a predikovatelnost aktuální
epidemiologické situace. Chceme, aby veřejnost měla představu, jaká je situace v jejich kraji a zda se
mají připravit na rozvolňování nebo zpřísňování zavedených opatření. Do skóre budou zabudovány
pouze parametry, které si může každý občan vyhodnotit a spočítat z dostupných dat,“ popisuje nový
systém hodnocení ministr zdravotnictví Jan Blatný.
„Epidemiologické ukazatele a údaje z posledních dvou týdnů nám signalizují, že Česká republika je
pravděpodobně za bodem zlomu epidemie. Rozhodli jsme se proto, že by bylo namístě, aby se žáci 1. a
2. ročníků vrátili 18. listopadu do škol,“ uvedl Blatný.
„Opatření ze dne 19. října postrádá konkrétní, srozumitelné a podložené úvahy, na základě nichž by
soud mohl účinně a odpovědně přezkoumat, zda je skutečně z pohledu dosažení deklarovaného cíle
nezbytné trvat na povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest v aktuálně stanoveném
rozsahu,“ řekla mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Prosinec
Vláda na začátku prosince odmítla i přes silně se zhoršující čísla nakažených
výrazněji zpřísnit opatření, která přes varování expertů před Vánocemi uvolnila. Po
14 dnech ale opět zavřela restaurace. Nedaří se odstartovat kampaň za očkování.
Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) trvá na tom, že stát je na aplikaci milionů
dávek vakcín připraven.
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1. prosince = 23 182 testů 5180 prokázaných 4685 v nemocnici 593 v těžkém stavu
98 mrtví
Marián Hajdúch, který je národním koordinátorem testování na covid-19 a vedoucím laboratorní
skupiny při ministerstvu zdravotnictví, rezignoval. Na protest proti tomu, že vláda podle něj
mnohem více přihlíží k politickým hlediskům než odborným. Společně s ním končí i další člen
laboratorní skupiny Omar Šerý.
V prvním listopadovém týdnu zemřelo v Česku 4135 lidí, více než dvojnásobek ve srovnání s
průměrem pro 45. kalendářní týden z let 2015 až 2019. Od začátku roku do 8. listopadu zemřelo v
Česku 104 481 lidí, o devět procent více než je průměr.

7. prosince = 22 898 testů 4249 prokázaných 4507 v nemocnici 562 v těžkém stavu
88 mrtví
Země sice byla podle interpretace vlády ve stupni tři, jenže pokud by se vláda skutečně držela
systému PES, musela by být země ve stupni čtyři, a v některých krajích dokonce ve stupni pět.
Vláda přesto zpřísnění opatření v době, kdy lidé nakupují na Vánoce, odmítla.
Blatný tvrdil, že skóre PES není až tak zlé, čísla prý stagnují a jsou na hranici mezi stupněm tři a
čtyři. Vláda sice podle svého písemného usnesení lehce zpřísnila některá opatření, rozhodla se
požádat poslance o prodloužení nouzového stavu o celých 30 dnů, ale v zásadě pohyb lidí moc
neomezila. Což se brzy projevilo i přes hygienická opatření na zaplněných náměstích či v
hospodách a restauracích.
Vláda zároveň schvaluje, že restaurace budou muset zavírat už ve 20 hodin místo dosavadních 22
hodin. Je to podle ní reakce na dosavadní nedodržování opatření. Takové nové omezení v
předvánoční době je podle některých provozovatelů stejné jako zavřít úplně.
„Omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb vychází především z aktuální epidemické
situace. V posledních dnech jsme často registrovali porušování opatření, která souvisela například s
prodejem z okének během nočních hodin, s přeplněnými bary nebo s konzumací alkoholu na veřejnosti,“
zdůvodňuje krok vlády mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Vláda také omylem svým usnesením zakázala restauracím prodej piva čepovaného do džbánku
nebo lahve s sebou. Při snaze to opravit o tři dny později zakázala omylem restauracím nápoje
prodávat úplně. Vysvětlovala to tiskovou chybou. V další opravě zakázala prodej kávy či čaje s
sebou. To už je ale prý záměr.
Sporný bod v usneseních vlády a jeho původní znění ze 7. prosince: „Zakazuje se prodej
alkoholických nápojů v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její
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vnitřní prostory (např. výdejové okénko).“ Nové znění z 10. prosince: „Zakazuje se prodávat
rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci.“ Opravené znění z 10.
prosince: „Zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité
konzumaci v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní
prostory (např. výdejové okénko).“
Studenti středních, vyšších odborných škol a konzervatoří se vrací do školy. Bude platit střídavá
prezenční výuka po týdnech. Výjimkou z vysokých škol jsou také studenti prvních ročníků, kteří se
s omezeními do škol také podívají. Toto uvolňování je v rámci přechodu Česka do třetího stupně
systému PES.

9. prosince = 25 253 testů 6413 prokázaných 4485 v nemocnici 541 v těžkém stavu
78 mrtví
Expertní tým opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 připravil vlastní verzi protiepidemického
systému PES. Pro opatření v mírnějších stupních by nebyl třeba nouzový stav. Takzvaný anticovid
tým chce svůj návrh předložit ministru zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO).

10. prosince = 25 570 testů 5869 prokázaných 4563 v nemocnici 562 v těžkém stavu
110 mrtví
Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 23. prosince. Zároveň vláda v tento den probírá
i zpřísnění do stupně čtyři podle systému opatření PES. Ale opět k němu přes nepříznivý vývoj
nepřistoupila. Přednost dostala ekonomika.

16. prosince = 30 804 testů 8245 prokázaných 4769 v nemocnici 615 v těžkém stavu
96 mrtví
Začíná antigenní testování zdarma. Až do 15. ledna se mohou lidé nechat otestovat na koronavirus, testy
platí zdravotní pojišťovny. Výsledek testu je do 15–20 minut. Jedinou podmínkou je, aby se lidé
registrovali on-line. Web na špatně zapamatovatelné adrese crs.uzis.cz ovšem po svém spuštění
kolabuje. Výpadky má i později. „Je snaha postupně navyšovat kapacity tak, abychom se koncem týdne
dostali na požadovanou kapacitu, tj. 60 000 antigenních testů denně. V následujících dnech kapacity
kvůli velkému zájmu lidí na mnoha místech nestačí. Tvoří se fronty.
Německo dokončuje rozsáhlou síť více než 400 vakcinačních center, která jsou připravena na dodání
vakcíny. Ministr zdravotnictví Jan Blatný ale prohlašuje, že Česko nic takového nepotřebuje a distribuci
a aplikaci milionů dávek vakcín zvládne.

Očkovací látka musí být skladována při minus 70 stupních Celsia a bude se dovážet ve větších
baleních, očkovat s ní tak budou centra ve větších nemocnicích, nikoliv lékaři v ordinacích. Jako
první by měli být očkováni senioři, mladší, vážně chronicky nemocní lidé a zdravotníci na
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rizikových pracovištích. V další vlně pak ostatní zdravotníci, zaměstnanci v sociálních službách
nebo kritické státní infrastruktuře.
Česko má přes Evropskou unii objednané vakcíny pro 6,9 milionu lidí. Očkování se bude platit ze
zdravotního pojištění a bude dobrovolné. Vakcína zatím čeká na schválení evropskými úřady. Podle
vládní strategie by nejdřív měla být dostupná nejspíš koncem roku asi pro 400 tisíc lidí, pro milion
dalších pak v prvním čtvrtletí, ve druhém pro 2,6 milionu, ve třetím pro 2,42 milionu a v posledním
pro 382 tisíc osob. Další dávky budou v roce 2022.

17. prosince = 31 168 testů 7614 prokázaných 4774 v nemocnici 604 v těžkém stavu
93 mrtví
V Česku zemřelo od začátku epidemie už více než 10 tisíc lidí. „Průměrně člověk kvůli nemoci
covid ztratil 9,5 roku života, jsou to zbytečná úmrtí, kterým se dalo zabránit, naše země epidemii
nezvládá, nejsme sice jediní, ale jsme jedni z nejhorších, situace nebude příznivá, třetí vlna nás
nemine, říká demografka Dagmar Dzúrová z PřF UK.
Česko se dle rozhodnutí vlády opět vrací do čtvrtého stupně PES. Rozvolnění vydrželo pouhé dva
týdny a jeden den. Zavírají restaurace, od 23. hodiny platí zákaz nočního vycházení. Vláda ovšem
opatření oproti tabulce, která měla zajistit předvídatelnost, upravila. Obchody před Vánoci zůstávají
otevřené. Premiér Andrej Babiš (ANO) slibuje, že provozy, jimž vláda nařídí kvůli koronavirové
epidemii znovu zavřít, dostanou stoprocentní kompenzaci nákladů. Samotná restriktivní opatření
nechal oznámit ministra Blatného.
Na protest proti vládním opatřením se postavily stovky restaurací, hospod a kaváren, které by dle
nového opatření měly opět mít otevřená jen okénka. Řada z nich chce nechat podnik otevřený i přes
zákaz. Majitelé nakoupili po rozvolnění zásoby, které nemají jak udat.

18. prosince = 33 779 testů 8824 prokázaných 4663 v nemocnici 588 v těžkém stavu
78 mrtví
Protiepidemické skóre PES začalo v pátek ukazovat hodnotu, která odpovídá pátému stupni. Ministr
zdravotnictví Jan Blatný si slibuje, že nárůst pozitivních případů by mohlo zbrzdit plošné antigenní
testování, které stát zdarma spustil před Vánoci.
Po kritice expertů i premiéra Andreje Babiše (ANO) ministerstvo zdravotnictví na Twitteru
oznamuje, že ruší připravovanou komunikační kampaň za 50 milionů, která měla mimo jiné
vyvracet nebezpečné bludy o koronaviru a informovat o výhodách očkování. Ministerstvo
argumentuje „změnou celkové strategie“ a tím, že bude spolupracovat s profesními sdruženími. S
těmi se však nikdo nedohodl.
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Kampaň se tak dále zpozdí. „V polovině ledna startovat nemůže, to není možné,“ komentuje to
ředitel Asociace komunikačních agentur Marek Hlavica a dodává, že nejbližší termín spuštění by
mohl být konec ledna. Vyšel tak zatím pouze inzerát v novinách, který měl lidi přimět, aby se
nechali očkovat. Kritizují ho experti na marketingovou komunikaci s tím, že může mít spíše opačný
efekt.
Z průzkumu agentury STEM, který si nechalo udělat ministerstvo zdravotnictví, plyne, že očkovat
proti koronaviru se chce nechat 40 procent lidí, což k vybudování kolektivní imunity zdaleka
nestačí.

20. prosince = 10 715 testů 3364 prokázaných 4398 v nemocnici 588 v těžkém stavu
35 mrtví
Andrej Babiš oznámil, že zmocněncem pro očkování se stane on sám. Stalo se tak v neděli na
Babišově návštěvě nemocnic, kam Úřad vlády pozval jen vybraná média. Pokračuje tak kumulace
pravomocí souvisejících s pandemií do jeho rukou.

21. prosince = 26 025 testů 7860 prokázaných 4728 v nemocnici 602 v těžkém stavu
55 mrtví
Evropská komise schválila použití vakcíny proti covidu-19 společností Pfizer a BioNTech. Už v
neděli 27. prosince by tak v Česku mohli lékaři naočkovat prvního člověka. Do konce roku by první
várku vakcíny mohly dostat nižší desítky tisíc lidí. Odborníci i opozice však vládu kritizují, že
Česku stále chybí detailnější plán, jak bude očkování probíhat. A čekají na něj také nemocnice.
Jako první se mají vakcíny dočkat nejohroženější. Kdo všechno bude patřit mezi prioritní skupiny,
určuje národní očkovací strategie, kterou před časem schválila vláda. Dle expertů je definice příliš
široká. Podle odhadu Centra pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) do
těchto skupin spadají zhruba tři miliony Čechů. Ministerstvo však očekává, že v prvním čtvrtletí
obdrží vakcínu pouze pro zhruba milion lidí. "Není jasné, proč je definice prioritních skupin pro
očkování v Česku mnohem širší než v jiných zemích. Každopádně je ale třeba ji co nejdříve zpřesnit,
kvantifikovat a poté komunikovat těm, kteří budou očkování provádět.“

Zatímco Německo s předstihem zřídilo na čtyři stovky očkovacích center, v Česku vláda počítá s
tím, že očkovat budou nemocnice. Ty ale doteď nemají žádný očkovací plán.

27. prosince = 10 483 testů 3 778 prokázaných 4 952 v nemocnici 732 v těžkém stavu
108 mrtví
V Česku začíná platit pátý, nejpřísnější stupeň pohotovosti protiepidemického systému PES. Vláda jeho
zavedením reaguje na prudký nárůst případů během vánočních svátků.
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Tentokrát platí v ještě přísnější verzi – v regálech supermarketů už mohou být jen životně důležité
potřeby. Hračky, oblečení nebo elektronika musí být zakryté plachtou. Zákaz vycházení oproti
předchozím 23:00 začíná už v devět hodin večer. Na začátku zimní sezony zavírají také všechna lyžařská
střediska.
První lidé v Česku dostávají očkování proti covidu. Dávky vakcíny firem Pfizer a BioNTech jako první
obdrželi v pražské Ústřední vojenské nemocnici premiér Andrej Babiš a válečná veteránka Emilie
Řepíková. „Šel jsem příkladem, abych přesvědčil lidi a taky abych vyvrátil nepravdy o vakcíně,“
Premiér Babiš a ministr Blatný také připomněli očkovací plán, podle kterého by měli vakcínu nejdříve
dostat senioři a zdravotníci. Širokou veřejnost plánují zapojit v březnu.
„Vážení a milí spoluobčané, myslím si, že není náhodou, že do Evropské unie i do České republiky
přichází vakcína v době Vánoc. Vánoce jsou dobou spojenou s nadějí a se zvěstováním dobrých zpráv.
Možnost očkování je pro nás pro všechny jednoznačně dobrou zprávou,“ řekl ministr zdravotnictví Jan
Blatný.

30. prosince = 35 441 testů 17 058 prokázaných 6 115 v nemocnici 864 v těžkém stavu
148 mrtví
Pozitivních bylo rekordních 52 procent testů. Index PES stoupl na také rekordních 90 bodů ze 100.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření, kterým zakázalo nemocnicím od 31. prosince přijímat
pacienty na plánovanou odložitelnou péči. Uložilo jim také navyšovat kapacity pro covidové
pacienty.

ZDROJ:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/casova-osa-covid/r~fd4c3f7e0ec511eb9d470cc47ab5f122/
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