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Úvod
Vedení obecní kroniky patří k činnostem, které neodmyslitelně tvoří agendu každé obce. Je to
krásná, ale v mnoha směrech také nevděčná a nedoceněná práce, kterou však musí obec povinně
vykonávat na základě zákona 132/2006 Sb.
Účelem kronik je zachovat místní dějiny pro poučení budoucích generací, neboť poznat
minulost je důležité, a naopak přemýšlet o budoucnosti je nezbytné.
O čem se v kronice naší obce 2021 dočtete? Vedle povinných informací týkajících se
například hospodaření obce či jejího veřejného života připomeneme také ty nejdůležitější
události, kterými žila v uplynulém roce celá naše republika.
Již druhým rokem jsme stresováni nebezpečím koronavirové nákazy ohrožující naše
zdraví a životy. Dětem komplikuje školní učení, omezuje hospodářský, pracovní, kulturní a
společenský život. V závěru roku se zdá, že třetí nákazová vlna způsobená virovou mutací Delta
slábne, ale už se blíží nová hrozba - čtvrtá vlna v podobě varianty Omicron. Jako by to vše
nestačilo, dochází k rozdělení společnosti na ty, kteří se nechali očkovat, a ty, kteří nesouhlasí
s vládními protiepidemickými opatřeními. Je právo každého, aby nakládal se svým zdravím tak,
jak uzná za vhodné.
Rok 2021 si připsal zásadní milník, kolem kterého se točila prakticky celá epidemie. Tím
se stalo očkování proti Covidu-19, díky němuž se podařilo snížit počty úmrtí s tímto
onemocněním. Ovšem o levnou záležitost rozhodně nejde. Za vakcíny proti Covidu-19
ministerstvo zdravotnictví jejich výrobcům zaplatilo od zahájení očkování do konce listopadu
2021 více než šest miliard korun. Od začátku očkování 27. prosince 2020 zdravotníci aplikovali
už více než 15 milionů dávek vakcíny. Téměř stejný počet vakcín by měl dorazit v roce 2022.
Česko tak bude mít s největší pravděpodobností víc vakcín, než využije. Už v roce 2021 jich
část darovalo dalším zemím.
Jak nás covid změnil? Máme za sebou dva roky s koronavirem, dva roky, během nichž
vir pronikl v podstatě do všech oblastí našeho života a změnil nás.
4

Neznámá nákaza se nekontrolovatelně šíří světem. Lockdowny, zahlcené nemocnice,
zavřené školy, noční zákazy vycházení, zákazy sdružování, umrtvený veškerý společenský a
kulturní život. To je realita posledních dvou let. Co se zdálo nemožné, najednou možné je.
Nikdo si nikdy nedokázal představit, že děti budou sedět u počítačů doma místo ve škole a
že všichni budeme nosit roušky. Tyhle dva roky prostě změnily každého, jednotlivce i celou
společnost.
Asi nejvíc narušila nákaza životy dětí. Jen si všimněte, jak se rozšířila slovní zásoba těm
nejmenším. I prvňáčci dnes bez mrknutí oka používají výrazy jako karanténa, negativní,
pozitivní, antigenní. Slova, která by jim za normálních okolností měla znít exoticky, jsou pro
ně stejně přirozená jako lízátko, omalovánky či večerníček.
Testování je pro ně stejná rutina jako ranní čištění zubů, ve třídách to vypadá jako na
kroužku malých chemiků. S testovacími pipetami děti zacházejí stejně obratně jako s
pastelkami.
Změnily se i veškeré společenské styky. Lidé si v podstatě na potkání hlásí informace
o stavu své vakcinace, případně proč se nenaočkují, kdo má za sebou covid nebo kdo byl kdy
na testu, a pyšní se negativním výsledkem.
Velmi těžká je tato doba také pro seniory. Na ty osamělost dolehla pravděpodobně
nejvíce. Jejich děti a vnoučata je navštěvovat buď nemohla (zákazy cest mezi okresy, zákazy
návštěv v nemocnicích a zařízeních sociální péče), nebo za nimi, byť v dobré víře a snaze
uchránit je před nemocí, raději nechodila.
Nabízí se otázka, bude někdy svět stejný jako před pandemií? Ne, nebude takový, jaký
byl před dvěma roky. Ale o tom je vlastně život.
Vstupujeme do dobrodružství dalšího roku, který bude nějak poznamenán covidem,
zatemněn obavami o zdraví vlastní či našich blízkých, naštváním z nekončících
protiepidemických opatření, omezením sociálních kontaktů. Čekají nás věci dobré i ty horší, o
kterých ještě dnes nic netušíme.
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Události v ČR 2021
Výběr nejdůležitějších ekonomických událostí

LEDEN
7. - Vláda rozhodla, že stávající protiepidemická opatření budou prodloužena nejméně do 22.
ledna. Nemohly tak nadále fungovat lanovky a vleky, skiareály zůstaly uzavřené. Vláda pak 28.
ledna rozhodla, že lanovky a vleky už nebudou moci vozit ani pěší, areály budou zavřené.
11. - Vláda rozhodla, že ministerstvo financí plošně odpustí povinnost platit daň z příjmu všem
studentům, kterým byla při nouzovém stavu uložena pracovní povinnost v zařízeních sociálních
a zdravotních služeb.
21. - V Česku se zhruba po roce znovu objevila ptačí chřipka, a to u dvou uhynulých labutí na
Písecku. O den později se potvrdilo první ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže na
Táborsku. Následně bylo v ČR vyhlášeno 37 ohnisek chřipky v chovech drůbeže.

ÚNOR
2. - Ministerstvo financí (MF) informovalo, že ČR loni získala z rozpočtu EU o 85,7 miliardy
korun více, než do něj odvedla. Jde o druhý nejlepší výsledek od vstupu ČR do EU v roce 2004.
13. - Sněmovna schválila navýšení schodku letošního státního rozpočtu z původních 320 na
500 miliard korun. Důvodem této změny je hlavně promítnutí dopadů z daňového balíčku,
například zrušení superhrubé mzdy.
23. - Horníci vyvezli symbolický poslední vozík černého uhlí z karvinského Dolu Darkov.
Společnost OKD v něm ukončila provoz, stejně jako na Dole ČSA, kde horníci vyvezli poslední
vozík 27. února.

BŘEZEN
1. - Vláda schválila rozdělení evropských dotací pro ČR v programovém období 2021 až 2027
mezi operační programy, a to přes odpor koaliční ČSSD. Celkově by v letech 2021 až 2027
mělo být rozděleno mezi většinu operačních programů 18,8 miliardy eur (zhruba 488,5 miliardy
korun).
3. - Ve firmách nad 250 pracovníků začalo povinné antigenní testování zaměstnanců na
koronavirus, později povinnost vláda rozšířila i na menší firmy a některé živnostníky; platilo
do 1. července.
19. - Kolínská automobilka Toyota oznámila, že zastaví od 22. března na 14 dní výrobu
automobilů. Důvodem je nedostatek polovodičů.
27. - Při nehodě vrtulníku na Aljašce zemřel český miliardář Petr Kellner, majitel investiční
skupiny PPF. Správcem pozůstalosti byla jmenována vdova Renáta Kellnerová, řízením PPF
byl pověřen její akcionář Ladislav Bartoníček.
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31. - Česká pošta oznámila, že od dubna zdraží o pět korun doporučená a cenná psaní i
poštovní poukázky, základní doporučené psaní na 52 Kč.

DUBEN
11. - V Česku skončil nouzový stav, platil celkem 254 dní.
12. - České dráhy si objednaly 20 nových dálkových vlaků za 12,5 miliardy korun od konsorcia
Siemens Mobility a Škoda Transportation. Dodávku bude tvořit celkem 180 vozů s nejvyšší
provozní rychlostí 230 km/h.
16. - MF oznámilo, že bude letos potřebovat na financování státního dluhu 728,4 miliardy
korun. To je o 182,1 miliardy korun více, než úřad původně plánoval v prosincové strategii
financování a řízení státního dluhu. Za růstem je především zvýšení schodku státního rozpočtu
z 320 na 500 miliard korun kvůli dopadům pandemie a změnám daní.
29. - Oznámeno, že polský ministr životního prostředí prodloužil provozovateli dolu Turów
povolení k těžbě až do roku 2044. Proti těžbě těsně u hranic protestují české a německé úřady,
stejně jako ekologické organizace.

KVĚTEN
7. - Sněmovna schválila nová pravidla takzvaného kurzarbeitu. Předloha předpokládá, že
zaměstnavatelé by platili pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent jejich
výdělku.
10. - Otevřely se zbývající doposud uzavřené maloobchodní prodejny a provozovny služeb.
17. - Po zhruba pěti měsících mohly otevřít restaurační zahrádky, v první polovině června se
mohly otevřít i interiéry restaurací.
18. - MF oznámilo, že již neprodlouží vyplácení kompenzačního bonusu (v rámci pandemie)
podnikatelům a společníkům malých firem za červen. Zdůvodnilo to tím, že více provozů již
bylo nyní otevřených než zavřených. Pomoc tak měla směřovat jen pro uzavřené provozy.
26. - Sněmovna schválila nový stavební zákon, který má zrychlit a zjednodušit stavební řízení.
Sněmovna zákon schválila proti původnímu vládnímu návrhu tak, že veškeré stavební úřady
přejdou pod stát. Budou spadat pod Nejvyšší stavební úřad a budou organizovány podobně jako
třeba finanční úřady. Senát zákon vetoval začátkem července hlasy všech přítomných senátorů,
Sněmovna poté senátní veto přehlasovala.
31. - MF navrhlo na příští rok státní rozpočet se schodkem 390 miliard korun. Návrh podle
ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) počítá už i s dodatečným navýšením penzí o
300 korun měsíčně, které schválil kabinet.

ČERVEN
7. - Stavbaři zahájili dostavbu 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Je rozdělená
do pěti úseků, stavět se budou všechny najednou. V provozu má být celá D4 v prosinci 2024.
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14. - MF uvolnilo z letošního rozpočtu krajům čtyři miliardy korun na opravy silnic 2. a 3. tříd.
Další dvě miliardy kraje dostanou z evropských peněz.
24. - Automobilka Škoda Auto oznámila, že výrazně omezí ve všech svých českých závodech
výrobu kvůli nedostatku čipů, a to až na dva týdny.
27. - Ministryně financí Alena Schillerová oznámila, že stát připravuje dotace pro podnikatele
na škody po tornádu na jižní Moravě. Dotace dostanou také lidé z postižených obcí.

ČERVENEC
26. - Vláda schválila memorandum mezi státem zastoupeným ministerstvem průmyslu a
obchodu a společností ČEZ o podpoře projektu továrny na baterie pro elektromobily v Česku,
takzvané gigafactory. Očekávaná investice přes 50 miliard korun by měla přinést minimálně
2300 pracovních míst.
29. - MF oznámilo, že ČR v prvním pololetí získala z rozpočtu EU o 38,7 miliardy korun více,
než do něj odvedla. Podle ministerstva od vstupu do EU v květnu 2004 do konce června 2021
zaplatila ČR do rozpočtu EU 709,8 miliardy korun a získala z něj 1,64 bilionu korun.

SRPEN
10. - Severočeské doly ze skupiny ČEZ oznámily, že přestanou těžit hnědé uhlí nejpozději do
roku 2038 místo dříve plánovaného roku 2050.
24. - Automobilka Škoda Auto oznámila, že přestane vyrábět model Fabia ve variantě kombi.
Důvodem jsou přísné emisní limity, kvůli kterým musí vyrábět více elektromobilů.
27. - Společnost Léčebné lázně Jáchymov změnila majitele. Sto procent akcií získal investor ze
Spojených arabských emirátů. Lázně Jáchymov dosud stoprocentně vlastnila společnost Lázně
Luhačovice. Podle údajů z veřejného rejstříku firem se novým majitelem jáchymovských lázní
stal Alí Fardán. V jejich čele zůstal Eduard Bláha a pokračovat by měla i marketingová
spolupráce s Lázněmi Luhačovice.
30. - Na dálnici D6 byl zprovozněn obchvat Lubence na Lounsku.
31. - Plzeňský Prazdroj oznámil, že od října zdraží pivo v průměru o tři procenta. Dotklo se to
většiny produktů, průměrně šlo o 46 haléřů na půllitr. Poprvé po třech letech se změny týkaly
také čepovaných piv.

ZÁŘÍ
6. - Automobilka Toyota v Kolíně po odstávce kvůli nedostatku čipů obnovila výrobu, ale
omezeně. Celozávodní dovolená v Toyotě skončila 15. srpna, tři týdny pak byla výroba zcela
odstavena kvůli nedostatku čipů.
13. - Automobilka Toyota v Kolíně kvůli nedostatku čipů opět zastavila výrobu, a to do 21.
září.
14. - Sněmovna schválila v rámci senátních úprav novelu energetického zákona, která má
rozšířit ochranu zákazníků před nekalými praktikami nepoctivých obchodníků. Dodavatelé
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energií budou muset informovat zákazníky adresně o změnách ceny. Dolní komora o tom
rozhodla navzdory varování velkých dodavatelů elektřiny a plynu, že změna může znamenat
zdražení.
16. - Bylo oznámeno, že čerpací stanice Benzina, lídr českého trhu, se postupně přejmenují na
Orlen. U prvních osmi pump v Česku přikročí polská společnost PKN Orlen ke změně do konce
roku.
17. - Internetový prodejce Amazon oznámil, že buduje v Kojetíně na Přerovsku nové distribuční
centrum, ve kterém vznikne více než 2000 pracovních míst. Stavba logistického centra bude
dokončena příští rok, jeho plné zprovoznění je naplánováno na rok 2023.
24. - Škoda Auto zcela zastavila na týden výrobu ve všech třech svých závodech v Česku.
Důvodem je nedostatek čipů, které se používají v palubní elektronice.
28. - Zhruba po čtyřech měsících se v ČR znovu prokázala ptačí chřipka, a to v malochovu v
obci Trhové Dušníky na Příbramsku. Později se objevila i na dalších místech, např. na farmě v
Rohozné na Jihlavsku muselo být utraceno 5000 kusů drůbeže, hlavně hus.
30. - Průměrná cena benzinu poprvé od prosince 2014 překročila 34 korun za litr. Nafta je
nejdražší od loňského ledna, stojí přes 32 korun.

ŘÍJEN
1. - Skončila devítiletá rekonstrukce dálnice D1, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznilo
poslední opravovaný úsek. Rekonstrukce vyšla na 21,8 miliardy Kč bez DPH, což je proti
původním předpokladům asi o dvě miliardy méně. Dokončení oprav se ovšem zdrželo o tři
roky.
13. - Největší dodavatel plynu v ČR Innogy Energie oznámil, že od 20. listopadu zvýší ceny
plynu, u základního produktu Standard v průměru o 10,6 procenta.
13. - Teplárenské sdružení ČR uvedlo, že očekává největší meziroční zdražení tepla za
posledních 13 let. Růst cen podle něj může být dvouciferný.
13. - Firma Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v ČR,
oznámila, že ukončí činnost. Skupina se zhruba 900.000 odběrných míst se rozhodla ukončit
podnikání a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům společností Bohemia Energy, Comfort
Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Zákazníci firem byly převedeni k tzv.
dodavatelům poslední instance (DPI), za energie platí výrazně vyšší ceny.
14. - Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku se dostaly na nejvyšší ceny za téměř sedm let.
Průměrná cena Naturalu 95 stoupla na 35,47 koruny za litr, nafta stála přes 34 korun.
15. - Konec dodávek elektřiny a plynu oznámili další alternativní dodavatelé - Kolibřík energie
s 28.000 klienty a firma A-PLUS Energie se 150 odběrnými místy.
20. - Pražská plynárenská oznámila, že od 1. listopadu zdraží u části svých zákazníků plyn v
průměru o 24,6 procenta. Zvýšení cen se nedotkne klientů se zafixovanými cenami.
20. - Vláda schválila novelu zákona, která od 1. ledna příštího roku umožní snížit u elektřiny a
plynu sazbu DPH na nulu, a to na celý nadcházející rok.
29. - Exekutorská komora oznámila, že eviduje 711.939 fyzických osob v exekuci, což je
meziroční pokles o 8000. Příznivý trend sleduje i ve snižování počtu nezletilých dlužníků.
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LISTOPAD
3. - ČEZ oznámil, že od Nového roku zvýší cenu elektřiny. Zákazníci si u těch nejběžnějších
sazeb připlatí na faktuře v průměru zhruba o třetinu. Zdražení se netýká zákazníků, kteří mají
cenu smluvně fixovanou.
4. - Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad se s dodavateli poslední
instance dohodly na snížení záloh za energie pro klienty v režimu DPI v listopadu a prosinci o
50, respektive 40 procent z vyměřené částky.
8. - Majitel Bohemia Energy Jiří Písařík oznámil, že skupina v příštím roce ukončí také činnost
dodavatele energií Amper Market. Firma je podle něj ztrátová. Podle dat Operátora trhu s
elektřinou (OTE) dodává firma, která jako jediná přežila říjnový konec skupiny, elektřinu asi
8500 zákazníkům. Písařík uvedl, že společnost dodává energie především zákazníkům typu
nemocnic, škol, tepláren nebo úřadů a svým závazkům dostojí.
16. - Konec dodávek elektřiny a plynu oznámila společnost Ray Energy. Podle OTE dodává
firma energie téměř 3000 zákazníků.
22. - Začala platit povinnost pro zaměstnavatele jednou týdně testovat pracovníky, kteří nejsou
očkovaní proti covidu, ti se testu musejí podrobit. Opatření se týká také živnostníků.
23. - Veterináři zakázali kvůli ptačí chřipce chov drůbeže pod širým nebem, musí se umísťovat
do budov. Výjimku má chov holubů a běžců, jako jsou pštrosi.
23. - Společnost Innogy oznámila, že od ledna zvýší ceny elektřiny a plynu. Cena plynu vzroste
o 15 procent, cena elektřiny naroste o 19 procent. Zákazníků s fixací se zvýšení nedotkne.
25. - Vláda kvůli šíření nákazy koronaviru rozhodla o vyhlášení nouzového stavu, a to od
půlnoci na 30 dní. Následující den začala platit nová omezení - restaurace, bary či kluby musí
mít zavřeno mezi 22:00 a 05:00. Vláda mj. zakázala i vánoční trhy.
29. - Vláda schválila, že firmy s omezením výroby a služeb kvůli epidemii budou moci opět
čerpat příspěvky na náhrady mezd z Antiviru. Znovu budou dostávat 60 procent vyplacené
náhrady mzdy do 29.000 korun, tedy příspěvek s označením B.
30. - Pražská plynárenská oznámila, že na konci roku zvýší cenu plynu v základním ceníku v
průměru o 7,3 procenta.

PROSINEC
1. - Energetický regulační úřad (ERÚ) ohlásil další zdražení elektřiny a plynu v příštím roce.
Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti vzroste v průměru o 3,7 procenta a u plynu
o 2,4 procenta. Za elektřinu si příští rok připlatí i firmy. Zásadní vliv má růst cen na
velkoobchodních burzách.
1. - Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu stoupl na 401,5 miliardy korun z říjnových
335 miliard korun. Jde o nejhorší listopadový výsledek od vzniku ČR. Loni ke konci listopadu
byl schodek 341,5 miliardy korun.
2. - Sněmovna schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu, podle kterého osoby
samostatně výdělečně činné (OSVČ) a společníci malých společností s ručením omezeným
budou moci požádat o příspěvek až 1000 korun denně jako kompenzaci za dopady epidemie
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nemoci covid-19. O příspěvek 500 korun denně budou moci žádat i lidé pracující na základě
dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
14. - Konec dodávek elektřiny a plynu oznámila společnost Microenergy. Podle OTE dodává
firma energie více než 760 zákazníkům. Podle webu Hospodářských novin je mezi nimi i
Energetický regulační úřad.
15. - ŘSD otevřelo úsek dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy na Pardubicku.
Nová část dálnice je dlouhá 12,6 kilometru.
15. - Dodavatel energií E.ON oznámil, že od ledna zvýší ceny. Standardní ceníky u elektřiny
se zvýší v průměru o 17 procent, u plynu o 16 procent.
17. - Prezident Miloš Zeman na zámku v Lánech jmenoval členy nové vlády Petra Fialy (ODS).
Tvoří ji ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a Starostové a nezávislí (STAN).
17. - ŘSD otevřelo nový úsek dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří na Náchodsku v
délce zhruba 22 kilometrů.
17. - Veterináři potvrdili ptačí chřipku u dalších čtyř hejn firmy Rybářství Nové Hrady. Jde o
jediný šlechtitelský chov hus v Česku s padesátiletou tradicí. Veterináři po žádosti firmy vybrali
420 hus z několika linií, jež ušetří, aby zůstal šlechtitelský chov.
22. - Vicepremiér a ministr zemědělství Marian Jurečka odvolal generálního ředitele státního
podniku Lesy ČR Josefa Vojáčka. Zdůvodnil to manažerskými pochybeními a neefektivní
reorganizací firmy.
22. - Podle OTE s dodávkami energií skončila společnost Energie pro Tebe, která dodává plyn
336 zákazníkům.
23. - Podle OTE činnost ukončila společnost Český Energetický Dodavatel. Podle jeho dat
dodává firma elektřinu 4283 zákazníkům a plyn 2933 zákazníkům, jde tak o více než 7000
odběratelů.
23. - Ptačí chřipka zasáhla velkochov nosnic v Libotenicích na Litoměřicku. Přes svátky zde
uhynulo více než 100.000 nosnic. Veterináři utratili i zbylé ze 188.000 kusů drůbeže, zničeno
bylo také 600.000 kusů vajec.
27. - Podle OTE dodavatel energií Františkovy energie ukončil dodávky plynu. Plyn dodávala
firma 2350 zákazníkům, kteří skončili v režimu dodavatele poslední instance (DPI). Elektřinu
dodává firma 2635 zákazníkům, s dodávkami pokračuje.

ZDROJ:

https://www.fxstreet.cz/vyber-hlavnich-ekonomickych-udalosti-v-roce-2021.html
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Události ve světě 2021
Výběr nejdůležitějších ekonomických událostí

LEDEN
5. - Norsko oznámilo, že se stalo první zemí světa, kde se v roce 2020 prodalo více
elektromobilů než aut na benzinový, naftový či hybridní pohon. Volkswagen tam předstihl
Teslu.
7. - Šéf a spoluzakladatel americké společnosti Tesla Elon Musk se stal nejbohatším člověkem
světa. Jeho majetek podle agentury Bloomberg přesáhl 188 miliard dolarů (přes čtyři biliony
Kč). Musk, který stojí i za úspěchem firmy SpaceX, v prvenství předstihl zakladatele
internetového
obchodu
Amazon
Jeffa
Bezose.

ÚNOR
8. - Japonský výrobce čipů Renesas Electronics Corp. oznámil, že koupí za 4,89 miliardy eur
(125,7 miliardy Kč) britsko-německou čipovou firmu Dialog Semiconductor, která je
dodavatelem
firmy
Apple.
10. - Nizozemská společnost Heineken, která je druhým největším výrobcem piva na světě,
oznámila, že v roce 2020 jí klesl provozní zisk o 35,6 procenta na 2,42 miliardy eur (62,4
miliardy Kč). Kvůli úsporám propustí 8000 lidí, což představuje asi devět procent pracovní síly
z
roku
2019.
26. - Oznámeno, že rakouské bankovní skupině Erste Group, která vlastní Českou spořitelnu, v
roce 2020 kvůli pandemii klesl čistý zisk o 46,7 procenta na 783 milionů eur (20,6 miliardy
Kč).

BŘEZEN
1. - Britsko-švédská farmaceutická firma Astra Zeneca prodala svůj podíl 7,7 procenta v
americké biotechnologické společnosti Moderna za více než jednu miliardu USD (21,6 miliardy
Kč).
8. - Papež František odletěl z Iráku a ukončil svou historickou návštěvu tohoto muslimského
státu, v němž před ním žádný jiný papež nebyl. Pobyt se obešel bez bezpečnostních incidentů.
23. - Suezský průplav, kterým prochází přes deset procent světového obchodu včetně sedmi
procent globálních dodávek ropy, zablokovala v jeho jižní části přes 400 metrů dlouhá a 220
000 tun vážící kontejnerová loď Ever Given, která najela na mělčinu. Kontejnerová loď,
registrovaná v Panamě, mířila z Číny do nizozemského přístavu Rotterdam. Loď se podařilo
uvolnit 29. března.

DUBEN
6. - Titul nejbohatšího člověka na světě si podle žebříčku časopisu Forbes už čtvrtý rok po sobě
udržel zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos, těsně následovaný podnikatelem Elonem
Muskem.
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6. - První jaderná elektrárna ve Spojených arabských emirátech, která je současně první
jadernou
elektrárnou
v
arabském
světě,
zahájila
komerční
provoz.
20. - Internetová firma Google spustila v Česku program Google News Showcase, v rámci
kterého platí za zpravodajský obsah médiím. Uzavřela licenční dohody s pěti vydavatelskými
domy. Česko se stalo první zemí střední a východní Evropy, v níž společnost tento produkt
uvedla
na
trh.
22. - Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) oznámila, že
investuje 2,89 miliardy dolarů (62 miliard Kč) do rozšíření kapacit. Firma reagovala na globální
nedostatek čipů, kvůli němuž zejména automobilky musely začít omezovat výrobu.

KVĚTEN
4. - Cena emisních povolenek v EU vystoupila na rekord, poprvé přesáhla 50 eur.

ČERVEN
16. - EK schválila první národní plány obnovy, na jejichž základě budou země EU čerpat peníze
z
mimořádného
pandemického
fondu.
22. - Tržní hodnota softwarové společnosti Microsoft poprvé překonala hranici dvou bilionů
dolarů (42,7 bilionu Kč). Americká softwarová společnost Microsoft oficiálně představila
novou verzi svého operačního systému Windows s označením Windows 11.

ČERVENEC
14. - EK představila dosud největší soubor klimatických návrhů, které mají země EU
nasměrovat ke splnění přísnějších emisních cílů v roce 2030 (návrh bývá označován jako
Zelená dohoda či Green Deal). EK chce v zájmu boje proti oteplování planety mimo jiné
skoncovat s výrobou benzínových a dieselových aut, zpoplatnit emise z dopravy či vytápění
budov
nebo
zvýšit
podíl
obnovitelných
zdrojů
na
spotřebě
energie.
30. - Americký internetový prodejce Amazon dostal od EU pokutu 746 milionů eur (19 miliard
Kč) za předávání osobních údajů v rozporu s pravidly pro jejich ochranu (GDPR).

SRPEN
30. - Cena emisních povolenek v Evropské unii poprvé překročila 60 eur (přes 1500 Kč) za
tunu.

ZÁŘÍ
2. - Provozovatel komunikační aplikace WhatsApp dostal v Irsku rekordní pokutu 225 milionů
eur
(5,7
miliardy
Kč)
za
porušování
práva
na
soukromí.
10. - Šéf ruské státní plynárenské společnosti Gazprom Alexej Miller oznámil, že sporný
plynovod Nord Stream 2, který má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do
Německa, je hotov. Německý regulační úřad ale 16. listopadu oznámil, že projektu, který čelí
kritice ze strany USA a některých evropských zemí, nyní povolení k provozu nedá. Požaduje,
aby provozovatel nejprve upravil svou obchodní strukturu podle německého práva.
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ŘÍJEN
11. - Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali vědci působící v USA David Card, Joshua
Angrist a Guido Imbens. Američan kanadského původu Card byl oceněn za svůj empirický
přínos ekonomii práce, Američan Angrist a americký expert nizozemského původu Imbens byli
vyznamenáni
za
metodologický
přístup
k
analýze
kauzálních
vztahů.
28. - Šéf společnosti Facebook Marc Zuckerberg oznámil, že společnost se přejmenuje na Meta.
Nové jméno, jež bude zastřešovat služby jako Facebook či Instagram, odkazuje na takzvané
metaverzum,
tedy
internetový
svět,
který
společnost
buduje.

LISTOPAD
9. - Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francie znovu zahájí výstavbu
jaderných reaktorů, aby si tak zajistila energetickou nezávislost, dosáhla svých klimatických
cílů
a
udržela
ceny
elektřiny
pod
kontrolou.
15. - Státy EU se v reakci na napjatou migrační situaci u hranic s Běloruskem shodly na dalším
rozšíření sankcí vůči běloruskému režimu.
16. - Cena emisních povolenek v Evropské unii poprvé překročila hranici 70 eur (zhruba 1780
Kč)
za
tunu.
24. - Jihokorejský technologický gigant Samsung si vybral americké město Taylor v Texasu
jako místo pro svou novou továrnu na mikročipy. Do její výstavby hodlá investovat 17 miliard
dolarů (386 miliard Kč).

PROSINEC
8. - Pandemie covidu-19 příští rok skončí a světová ekonomika se zcela zotaví. Ve svém
výhledu na rok 2022 to dnes uvedla americká investiční banka JP Morgan. Nové vakcíny a léky
podle ní povedou k silnému cyklickému oživení, návratu globální mobility a k uvolnění
zadržované
poptávky
ze
strany
spotřebitelů.
9. - Cena emisních povolenek v Evropské unii vystoupila na rekordních více než 90 eur za tunu.

ZDROJ:

https://www.fxstreet.cz/nejdulezitejsi-ekonomicke-udalosti-roku-2021.html
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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 obce, zápisů a rozhodnutí

-

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

18:00 – 20:00

Změnu pracovní doby od 2.11.2020 si vyžádalo nařízení vlády, kdy úřední hodiny pro veřejnost
jsou pouze ve středu od 8-12 hodin, zatím do konce roku 2021.
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Pracovníci veřejně prospěšných prací
Během roku obec zaměstnala tři pracovníky v pracovním poměru. Byla podepsána Dohoda o
vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu s Úřadem práce ve Znojmě
pro pracovnici pí Růženu Strohovou a Dodatek č.1 Dohody od 1.11. 2020 do 31.3. 2021.
Dále obec podepsala Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací s Úřadem práce Znojmo pro dva pracovníky od 1.4. 2021 do 30.9. 2021 a Dodatek č.1
Dohody do 30.11. 2021 pro p. Jana Kejdy a p. Radka Čočkrla od 1.4. 2021 do 30.11. 2021.
Zmínění pracovníci vykonávali veřejně prospěšné práce, kterými udržovali především vzhled
a čistotu naší obce.
O odbornou péči záhonů květin, růží, stříhání okrasných keřů a dřevin se starala pí Libuše
Štrombachová, která pracovala na Dohodu o provedení práce od 1.3. 2021 do 30.11. 2021 dle
potřeb obce.
Náplň jejich práce:

-

zametání ulic a chodníků v obci, postřik chodníků proti plevelům

-

pravidelná údržba okolí vodní nádrže, sečení trávy a úklid sociálního zařízení

-

čištění kanálů a roštů

-

výsyp odpadkových košů v celé obci

-

sečení trávy na dětském a fotbalovém hřišti

-

sečení trávy v parku na návsi

-

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

-

úklid v bývalé MŠ a knihovně: mytí oken, úklid školního dvora

-

pravidelné sečení travnatých ploch v obci a jejím bezprostředním okolí

-

zalévání stromků a truhlíků s květinami

-

úklid veřejných prostranství

-

stříhání keřů a odvoz větví
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Obecní knihovna
Od 1.1.2020 obecní knihovna funguje v budově Obecního úřadu čp. 56. Knihovnicí je pí Marie
Kabelková, která se stará o vypůjčování knih a časopisů. Zařizuje též výpůjčky knih
z Výměnného fondu z Knihovny Znojmo.
Během roku bylo půjčování knih omezeno z důvodu Nařízení vlády kvůli výskytu Covid 19.

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Od pátku 23. dubna 2021 bude KNIHOVNA opět
otevřena.
Možnost zapůjčení knih:
od 16:00 do 18:00

Aktuálně je nutné v knihovně dodržovat tato pravidla:

- Vstup do knihovny je povolen pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako
respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál.
- Před vstupem do knihovny je nutné použít desinfekci, která je umístěna u vstupu do budovy.
- Do knihovny je možné vstupovat pouze v omezeném počtu, tedy vždy maximálně 2 osoby do
oddělení pro dospělé a maximálně 2 osoby do oddělení pro děti.
- Návštěvníci knihovny musí dodržovat vzájemné odstupy minimálně 2 m. 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 dvakrát ročně a každé vydání je k dispozici jak v tištěné, tak i elektronické
podobě. Obě čísla roku 2021 naleznete jako přílohu této kroniky.

Obecně závazné vyhlášky obce
V roce 2021 byla vydána 1 obecně závazná vyhláška týkající se zvýšení poplatku za odpad. Její
přesné znění naleznete v následující části.
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Hospodaření obce
Rozpočet obce 2021 v Kč
Název
Daňové příjmy

Schválený

Rozpočet po

Výsledek na

rozpočet (v Kč)

změnách

konci roku

3 351 100

4 181 200

4 028 248,01

Nedaňové příjmy

691 300

1 247 100

672 876,34

Kapitálové příjmy

10 000

10 000

-

Přijaté transfery

98 100

514 300

1 413 879,46

PŘÍJMY CELKEM

4 150 500

5 962 600

6 115 003,81

Běžné výdaje

3 570 000

5 741 600

5 763 909,48

50 000

121 900

3 620 000

5 863 500

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
POKLADNA Kč
STAV NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH Kč

k 1.1.2021
13 482

5 763 909,48
k 31.12.2021
10 865

k 1.1.2021

k 31.12.2021

3 728,15

258 351,48
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Akce nedokončená v roce 2020
a do roku 2021 převedená
* 0420020 Rekonstrukce budovy obecního úřadu - 637 223,59 Kč
převedena na účet 408 Opravy předcházejících účetních období v roce 2021

Akce nedokončené v roce 2020
a v roce 2021 dokončené
* 0420200 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. Oprava byla v roce 2021 dokončena a převedena do
majetku obce.

* 0420400 Zvonice – 13 310,00 Kč
Firma Pozemní stavby Znojmo, s.r.o. instalovala nové automatické zařízení k pohonu zvonu ve
zvoničce včetně digitálních hodin. Do konce roku 2020 je vše ve zkušebním provozu. V roce
2021 byla akce dokončena a převedena do majetku obce.

Akce nedokončená v roce 2021
• 0420100 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.
Doposud zůstává na účtu akce nedokončené v roce 2021.

Nedokončené akce celkem
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80 965 Kč

Přijaté dotace a příspěvky v roce 2021
4111 Neinv. přij. transfery ze SR - volby do Parlamentu ČR

31 000 Kč

4111 Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2021 dle zákona

50 223 Kč

4112 Neinv. přij. transfery ze SR - Souhrnný dotační vztah pro obec 70 180 Kč
4116 Ostatní neinv. přij. transfery ze SR - Veřejně prospěšné práce 332 156 Kč

Dotace celkem

484 179 Kč

Stav majetku obce k 31.12.2021
018 Dlouhodobý nehmotný majetek

14 521,00 Kč

019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 Budovy, ostatní stavby, komunikace
022 Samostatné movité věci

210 000,00 Kč
18 580 945,35 Kč
622 806,00 Kč

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 063 917,62 Kč

031 Pozemky v souladu s katastrem

3 741 988,62 Kč

Majetek celkem

24 234 178,59 Kč
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Odpadové hospodářství
Všechny domácnosti v obci obdržely již v roce 2018 nádoby na tříděný odpad (papír, plast a
bioodpad) a k tomu každý rok i harmonogram s termíny svozu odpadů.
V roce 2019 byla pořízena nádoba na likvidaci použitého kuchyňského oleje a tuku, která je
umístěna do zázemí pro velkoobjemové kontejnery. Občané do ní mohou odkládat olej
v uzavřených plastových nádobách. Odvoz zajišťuje firma Fritex s.r.o., Vladislav.

Přehled sběrových dnů v roce 2021
Nebezpečný odpad

30.4. 2021

Železný šrot

30.4. - 1.5. 2021

Velkoobjemový odpad

24. - 26.3. 2021 a 4. - 8.11. 2021

Dne 16.7.2021 byl dovezen kompost od firmy FCC Únanov, který si mohli občané volně
odebrat pro využití ve svých zahrádkách.
Tříděný odpad je i nadále možné odevzdávat do velkoobjemových kontejnerů ve vybudovaném
zázemí, které se nachází v ulici za obchodem. Jsou zde k dispozici kontejnery na kov, oděvy,
papír, plast a sklo (bílé i barevné). Velký kontejner na bioodpad je k dispozici na stanovišti u
bývalé požární zbrojnice v obci.

Přehled svozu odpadu za rok 2021 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
4,4487 t
4,7627 t
1,4030 t
0,2330 t
9,6200 t
27 718 Kč
0,0100 t
0,3780 t
42 071 Kč
2,0582 t
60,0264 t 159 649 Kč

Příjmy
Třídění odpadu
Železný šrot

46 371 Kč
12 815 Kč

143 124 Kč
Poplatek (550 Kč/osoba)

Bioodpad
CELKEM
Obec doplatila ze svého rozpočtu

115 680 Kč
345 118 Kč
142 808 Kč
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202 310 Kč
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Konečné výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR konané 8. - 9.10. 2021
Sečteno 100 % (14 ze 14 krajů), Účast 65,43 %

P. Fiala 27,79 %, 1 493 905 hlasů SPOLU = ODS-KDU-ČSL-TOP 09
Počet mandátů 71
A. Babiš 27,12 %, 1 458 140 hlasů ANO 2011
Počet mandátů 72
I. Bartoš 15,62 %, 839 776 hlasů Piráti + STAN = Piráti a starostové
Počet mandátů 37
T. Okamura 9,56 %, 513 910 hlasů SPD
Počet mandátů 20
R. Šlachta 4,68 %, 251 562 hlasů PŘÍSAHA
Počet mandátů 0
J. Hamáček 4,65 %, 250 397 hlasů ČSSD
Počet mandátů 0
V. Filip 3,60 %, 193 817 hlasů KSČM
Počet mandátů 0
Z. Majerová Zahradníková 2,76 %, 148 463 hlasů TSS=Trikolora
Počet mandátů 0
L. Volný 1,33 %, 71 587 hlasů Volný blok
Počet mandátů 0

Zdroj: https://www.novinky.cz/p/vysledky-voleb/2021/parlamentni-volby
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Veřejný život v obci
Kulturní a jiné akce
Tříkrálová sbírka
Dne 21. ledna 2021 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka zajišťovaná Oblastní charitou
Znojmo. Sbírka probíhala jinak než v minulých letech v důsledku šíření nemoci Covid 19.
Charita dodala zapečetěnou pokladničku do místní prodejny smíšeného zboží, kam lidé mohli
odevzdávat své příspěvky. Tímto způsobem se v naší obci vybralo celkem 8 346 Kč.

Velikonoční výzdoba domů a hrkání ,,z okénka“
Jako každý rok si občané vyzdobili dveře svých domů nejrůznějšími velikonočními motivy.
S Velikonocemi je spjata řada tradic, mezi něž již odpradávna patří i tzv. hrkání po vsi, které
tradičně zajišťuje průvod chlapců pocházejících z obce. Z důvodu vládních opatření
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zabraňujících šíření koronaviru je v posledních dvou letech tento scénář bohužel
nemožný. Nikdo z nás si ale určitě nepřeje, aby tato tradice zanikla. Oprašme proto letos
společně všechny řehtačky a hrkačky schované na půdě a nahraďme jimi po dobu Velikonoc
zvuk obecního zvonu!
Ať jsi chlapec nebo děvče, otevři ve čtvrtek 1.4. 2021 a v pátek 2.4. 2021 ve 12 a 18 hodin,
v sobotu 3.4. 2021 pak jen v pravé poledne okno či vrátka svého domu a po dobu 3 min. vypusť
zvuk své hrkačky do nitra naší obce.

Nákup kaprů a zarybnění rybníka
Dne 19. dubna 2021 a dále 2.srpna 2021 bylo do obecního rybníku zakoupeno celkem 500 kg
kaprů I. třídy za cenu 29 325 Kč z Rybářství Pohořelice a Rybářství Lipnice. Rybník se tím
postupně zarybnil a náruživým rybářům z naší obce tak zde vzniklo příjemné místo k rybaření
i odpočinku.

Osázení květinových truhlíků a kontejnerů
Dne 30. dubna 2021 byly na zábradlí u rybníka zavěšeny truhlíky osázené květinami
(především převislými muškáty) a na náves umístěny dva kontejnery osázené letničkami.

Rybářské závody pro děti
V sobotu dne 26. června 2021 se na místním rybníku od 8:30 do 11:00 hodin konaly tradiční
rybářské závody pro děti. Zúčastnilo se jich celkem 21 malých rybářů v doprovodu svých
rodičů či prarodičů. Na prvním místě se umístil Lukáš Minařík, na druhém místě Tadeáš
Vocílka, na třetím místě Štěpán Kyněra. Děti byly odměněny hodnotnými cenami.

Dětský den
V sobotu dne 26.června 2021 odpoledne od 14 hodin pokračovalo zábavné odpoledne pro děti
ve sportovním areálu. Pro děti byl přichystaný bohatý sportovně-zábavný program s
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nejrůznějšími soutěžemi. Nechyběl ani oblíbený skákací hrad. Na jednotlivých stanovištích si
děti mohly vyzkoušet shazování plechovek míčkem, přeskákat žebřík rozložený na zemi,
předvést kotoul na žíněnce, skákat v pytli, prolézat plátěné roury, rozpoznávat předměty se
šátkem na očích, kopnout míč do branky, zatloukat hřebíky do dřeva, srážet kelímky vodní
stříkačkou, rolovat ponožky, skládat kostky se zavázanýma očima, jet slalom autem Tatra,
malovat na silnici, rozpoznávat chutí ovoce a zeleninu či střílet ze vzduchovky na terč. Děti
byly za své výkony na závěr odměněny nejrůznějšími sladkostmi jako nanuky, bonbony,
palačinky aj. Dostaly rovněž i věcné ceny jako omalovánky, pexesa, samolepky aj.
Zúčastnění se také mohli svézt v kočáře taženým koňmi. Atrakci, jež se však těšila největší
přízni, připravili dětem hasiči z Lesné, kteří vytvořili na travnaté ploše sportoviště pěnu, do
které se děti mohly ponořit a zaskotačit si.
Díky příjemnému slunečnému počasí se tato akce, které se zúčastnilo cca 40 dětí, opravdu
vydařila.

Noční rybaření se stanováním
V sobotu dne 30.7. 2021 od 18 hodin se uskutečnilo noční rybaření na obecním rybníku spojené
se stanováním a opékáním špekáčků na zahradě bývalé mateřské školy. Akce se zúčastnilo
celkem 10 dětí se svými rodiči (převážně tatínky).

Volejbalový turnaj
V sobotu dne 15. srpna 2021 se konal volejbalový turnaj smíšených družstev od 10 hodin na
hřišti v sportovním areálu. Zúčastnila se ho 4 družstva, z toho dvě místní a další ze sousedních
obcí.

Tradiční posvícení
Předposlední prázdninový víkend, dne 20. – 22. srpna 2021, se v naší obci konalo tradiční
posvícení. Večerní hudební produkci zajistily kapely Spektrum a Šohaji. Letos poprvé byla
provedena změna v termínu tradičního zavádění, které bylo na přání mládeže přesunuto
z neděle na sobotu.
V sobotu v 9 hodin se vydala omladina za doprovodu kapely pana Miroslava Kubáka zavádět
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po vsi a pozvat obyvatele na večerní posezení a taneček na prostranství před prodejnou
smíšeného zboží.
V neděli v 8:30 hodin ráno pak proběhla v altánku za budovou bývalé mateřské školy již
tradičně mše svatá. Odpoledne od 15 hodin zahrála k tanci a poslechu hudební skupina Duo
Carrie na prostranství před obchodem.
Pro děti byl na návsi postaven skákací hrad, nechyběl ani kolotoč se střelnicí.
(Na pořádání venkovních kulturních akcí byl pořízen party stan 5 x 10 m s ocelovou konstrukcí bílé barvy za cenu
21 680 Kč.)

Zdravotní cvičení
Dne 11.10.2021 se v budově bývalé mateřské školy konalo zdravotní cvičení pro seniory a
osoby s nějakým zdravotním omezením s cvičitelkou Janou Valíčkovou. Důraz při tomto
cvičení byl kladen na individuální přístup a zaměření se na vyrovnání svalových dysbalancí,
které způsobují bolesti, a protahování zatuhlých partií těla.
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Akce ve sportovním areálu v roce 2021
Dne 3.7.2021 se ve stánku s občerstvením na sportovišti konala akce s názvem Guláš mánie.
Pro přítomné byly připraveny porce guláše s přílohou chleba, papriky, cibule a okurky. Bylo
vydáno 36 porcí.

Dne 10.7.2021 se konala akce po názvem Bramborákové variace. Zájemci obdrželi porci
bramboráku se zeleninovou přílohou. Prodalo se celkem 66 porcí.

38

Dne 17.7.2021 se konala akce s názvem Burger párty, která se těšila velkému zájmu občanů.
Prodalo se přes 100 ks hamburgerů.

Dne 24.7.2021 se na sportovišti konala Mexiko párty. Podávala se tortilla s masovozeleninovou náplní. Nechyběla ani Tequila či tradiční mexická pokrývka hlavy – sombrero.

Dne 31.7.2021 se konalo odpolední Posezení seniorů 60+ z naší obce. K tanci a poslechu
hrála živá hudba. Po úvodním přivítání zastupitelkami obce a slovu starosty byli senioři
pozvání k tanci a občerstvení. Podávala se živáňská pečeně s chlebem a zeleninou, kterou
připravil Pavel Stehlík. Dále byla připravena káva s koláčky, pivo, limo a víno. Odpolední
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posezení v novém párty stanu se vydařilo, přispělo i pěkné slunečné počasí a dobrá nálada
všech zúčastněných. Bylo přítomno více než 30 občanů.

Dne 7.8.2021 se konala akce s názvem Špíz párty + Palačinkové variace. Občané si mohli
zakoupit špízy na grilu se zeleninou a pečivem či palačinky s různými druhy náplní.
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Dne 4.9.2021 se konala v prostorách sportovního areálu akce Obecní vinobraní 2021. Pro
občany bylo připraveno posezení s živou hudbou a bohatým občerstvením, jako živáňská
pečeně, vařená kukuřice, klobásy a jiné. Dále byl k dispozici burčák ze Znovínu Znojmo.
Someliér pan Zdeněk Hujňák, který zastupoval Spolek dobšických vinařů, představil 10 druhů
vína, které si mohli občané ochutnat a zakoupit. Pro děti byla k dispozici skákací atrakce.

Zájezd Floria Dušičky 2021
Dne 9.10.2021 se uskutečnil zájezd do Kroměříže na oblíbenou podzimní výstavu spojenou
s prodejem ovocných stromků a keřů, chryzantém, květin a dušičkových věnců. Zúčastnilo se
jí 30 občanů naší obce.

Plavba lodí po Vranovské přehradě
Dne 15.10.2021 byla pro občany naší obce uspořádána plavba lodí po Vranovské přehradě
s kpt. Janem Kupkou. Účastníci se přistaveným autobusem přesunuli ze Žerůtek do Vranova
nad Dyjí, kde se po přestupu na loď konala dvouhodinová plavba lodí POSEIDON po řece Dyji.
Na lodi byl přichystán raut spojený s ochutnávkou vína. Přítomno bylo 40 občanů.
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Advent
Dne 28.11.2021 byl usazen obecní adventní věnec ozdobený mašlemi a svíčkami na stojan před
kapličkou na návsi. Dne 8.12.2021 byl pořízen a ozdoben vánoční strom. Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu za účasti občanů se letos nekonalo kvůli pokračující pandemii koronaviru.
Dne 24.12.2021 v 11 hodin se uskutečnilo první společné vánoční zpívání koled u vánočního
stromu na návsi spojené s požehnáním a rozdáváním Betlémského světla. Bylo zajištěno také
občerstvení v podobě punče a teplého čaje. Zpívání se zúčastnilo více než 30 občanů.

Mikulášská nadílka
V neděli 5. prosince 2021 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. 2021

274

Počet přihlášených k trvalému pobytu

11

Počet odhlášených z trvalého pobytu

4

Počet narozených dětí

2

Počet zemřelých

3

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci k 31.12. 2021
(z toho 149 mužů a 131 žen)
Průměrný věk obyvatel 40,96 let
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280

Jubilanti v roce 2021 nad 80 let věku
Příjmení a jméno

Věk

Brantomová Helena

97

Stehlíková Hedvika

81

Guričová Anna

90

Podsedníková Růžena

88

Kružík Josef

82

Drozd Vladimír

82

Zemřelí v roce 2021
Příjmení a jméno

Věk

Bečka Rudolf

72

Podsedník Rudolf

91

Zahradník Bohumil

70
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Závěr
Letošní rok se stejně jako ten předchozí zapíše do vědomí nás všech díky pokračující vlně
pandemie koronaviru, která stále ještě neutichla a navíc se začaly výrazně projevovat její
negativní ekonomické dopady na celou naši společnost. V důsledku toho nemohly být v
průběhu roku 2021 v naší obci realizovány všechny akce, které byly původně naplánovány.
Nicméně se v rámci možností obce pokračovalo na opravě budovy obecního úřadu a podařilo
se úspěšně dokončit jeho bezbariérový vstup.

………………………………...
Podpis kronikářky

V Žerůtkách dne 31. března 2022

…………………………………
Podpis starosty
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Přílohy

Výpisy usnesení
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Plakáty
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Obec Žerůtky
pořádá

KDY? PÁ 30.7. 2021 od 18:00
SO 31.7. 2021 do 10:00
KDE? Obecní rybník + zahrada bývalé MŠ
Večeře: opékané špekáčky

Určeno pouze pro děti ze Žerůtek !!!
Vlastní stan a doprovod rodičů PODMÍNKOU!
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Obec Žerůtky pořádá zájezd
na

Floria Dušičky 2021

Oblíbená podzimní výstava zaměřená na prodej ovocných
stromků, keřů, chryzantém a smutečních věnců,
doplněná o výstavu výpěstků ovoce a zeleniny, drobného
zvířectva, okrasného ptactva a závody v králičím hopu.
Chybět nebude ani cimbálová muzika a burčák!

KDY?

Sobota 9. října 2021

CENA:

350 Kč / osoba

Cena zahrnuje: vstupenku + dopravu
Odjezd: 7:30 Příjezd: 16:00 – 17:00
Účast je možné nahlásit u pí Aleny Fukalové do 31.7. 2021!
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Obecní zpravodaj
Žerůtek
Milí spoluobčané,

• Jubilanti roku 2020

je to již celý jeden kalendářní rok, co
pandemie koronaviru ovlivňuje a značně
omezuje běžný život lidstva na celém světě.
Kdo by si byl na počátku pomyslel, že
příznaky onemocnění tolik podobné běžné
sezónní chřipce, nás budou provázet tak
dlouho?
Přestože kultura a veřejný život jsou
v důsledku
současné
situace
značně
utlumeny, chod státních institucí, potažmo
obcí, musí být zajištěn, i když jen v
omezeném provozu. Dále se proto v tomto
čísle dočtete, o čem se jednalo na
posledních zasedáních zastupitelstva obce
či jaké novinky připravujeme pro letošní rok.

V loňském roce oslavilo svá
jubilea celkem
osm obyvatel naší obce, a to:
p. Josef Kružík (81 let)
p. Vladimír Drozd (81 let)
pí Hedvika Stehlíková (80 let)
pí Anna Guričová (89 let)
p. Antonín Kabelka (80 let)
pí Růžena Podsedníková (87 let)
pí Helena Brantomová (96 let)

Jeden z oslavenců si nepřeje být jmenován!

• Smuteční rubrika roku 2020

Nejprve ale krátké otočení za rokem
uplynulým!

V uplynulém roce jsme se bohužel
museli rozloučit s pí
Marií Veselou (89 let) a p. Romanem
Zahradníkem (43 let).

• Statistika obyvatel v roce 2020

Přihlášení k pobytu
Narození
Sňatky
Úmrtí
Odhlášení z pobytu
Počet k 1.1. 2021
(Z toho 147 mužů a 127
žen )

úctyhodná

Počet
7
3
0
2
7

• Odpadové hospodaření
obce v roce 2020
(přehled v porovnání s rokem 2019)
VÝDAJE
Druh odpadu
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KOMUNÁLNÍ
71

2019

2020

206 035 Kč 169 102 Kč

NEBEZPEČNÝ
KOVOVÝ
BIO
VELKOOBJEMOVÝ

5 460 Kč
19 600 Kč
88 558 Kč
-

6 941 Kč
0 Kč
124 214 Kč
16 765 Kč

Celkem:

319. 654
Kč

317.022
Kč

Připomínáme, že výše uvedený poplatek za
odpady a poplatek za psa (1. pes = 70 Kč,
2. pes = 100 Kč) za rok 2021 je potřeba
uhradit do konce měsíce března a to nejlépe
převodem na účet obce č. 25026741 / 0100.
Stejně jako každý rok i letos plánujeme
přivézt kompost z kompostárny v Únanově,
se kterou spolupracujeme. Přesný termín
však zatím není znám. Pokud nechcete čekat,
můžete si kompost odsud přivézt sami.
Každá domácnost z naší obce má nárok si
zdarma odvézt takové množství kompostu,
které se vejde na 1 přívěsný vozík za auto.
Je však nutné si do kompostárny předem
zavolat a zjistit, zda je kompost k dispozici.
Volat můžete na tel. číslo: 515 265 459. Je
potřeba si s sebou vzít občanský průkaz a
náčiní, kterým si kompost naložíte!

PŘÍJMY
Druh odpadu
KOMUNÁLNÍ
(poplatky
od
občanů)
TŘÍDĚNÍ
KOV

Celkem:

2019
139 023
Kč

2020
140 754
Kč

40 255
Kč
10 347
Kč

41 258 Kč

189.
625 Kč

182.
156 Kč

144 Kč

• Nový telefonní kontakt na OÚ
Na obecní úřad je možné se dovolat
jednak na pevnou linku s číslem
515 255 267 a jednak na mobilní telefon
s číslem 773 528 819, na který je možné
v případě nutnosti volat i mimo pracovní
dobu.

Obec doplácela ze svého rozpočtu ještě
134.866 Kč.
Od 1. ledna 2021 vstoupily v platnost
některé úpravy z oblasti odpadového
hospodářství.
Týkají
se
především
nezbytného navýšení poplatků za odpady.
Zastupitelstvo naší obce se dohodlo, že
z důvodu současné covidové situace v zemi
poplatek pro rok 2021 ještě nenavýší, tj.
ponechá částku 550 Kč / trvale bydlící
občan, a rozdíl doplatí ze svého rozpočtu.
K navýšení poplatku dle standardního
výpočtu tedy přistoupí až od roku 2022.

• Rozpočet obce pro rok 2021
Pro rok 2021 byl schválen vyrovnaný návrh
rozpočtu obce a to ve výši 4 150 500 Kč.

• Tříkrálová sbírka 2021
Letošní koleda probíhala zcela
odlišně,
než
tomu
bylo
v předchozích letech. Většina
příspěvků byla v důsledku šíření nemoci

O výši nového poplatku budete včas
informováni!
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• Příspěvek IDS JmK na rok 2021

Covid-19 zasílána on-line formou, kterou
doplnil ještě výtěžek ze statických
pokladniček, jež charita rozmístila do obcí,
které si je vyžádaly, aby tak umožnily účast
na sbírce i starším občanům, kteří
neovládají práci s IC technologiemi. Celkový
výtěžek ze statických pokladniček činil
996 631 Kč.

Jednorázový finanční příspěvek
na
provoz
Integrovaného
dopravního
systému
Jihomoravského
kraje
vypočítaný na počet obyvatel naší obce činí
pro letošní rok 13.650 Kč.

V naší obci se podařilo vybrat 8 346 Kč.

• Navýšení úvěru

(Oblastní charita Znojmo použije výtěžek na
pomoc potřebným z celého znojemského
regionu.)

Bylo schváleno navýšení úvěru o
500.000 Kč u Komerční banky
(s pohyblivou sazbou a se
splatností do 31.3. 2028) za účelem pokrytí
vedlejších splátek obce.

Celkový konečný výtěžek Tříkrálové sbírky
2021 bude zveřejněn až začátkem měsíce
května.

-

6

-

• Podpora provozu Jednoty
• Příspěvek pro ZŠ a MŠ Kravsko

Stejně jako v loňském roce
jsme se i letos rozhodli využít
možnosti dotace poskytované
Jihomoravským krajem na podporu provozu
venkovských prodejen a zažádali o částku
25.000 Kč. Stejnou částkou přispějeme i
z rozpočtu obce.

Příspěvek obce na provoz ZŠ a
MŠ Kravsko pro rok 2021
zůstal stejný jako
v předchozím roce a to ve výši 1000 Kč na 1
dítě z naší obce navštěvující toto zařízení,
tj. 16 000 Kč na žáky v ZŠ a 10 000 Kč
na děti v MŠ. Příspěvek byl podán jako
věcný dar.
Mateřská škola si za něj pořídila nové
pěnové nástěnky, základní škola zase
samolepky na schody s didaktickou
tematikou.

• Úpravy veřejných ploch v obci
Zastupitelstvo schválilo úpravu
veřejné obecní plochy p.č. 661/34
(tj. svah mezi hlavním průtahem
obcí a ulicí do lomu) z důvodů
jejího odvodnění a s tím související ochrany
přilehlých obytných domů a zajištění
bezpečnějšího pohybu jejích uživatelů.
Úprava bude zahrnovat zpevnění travnatokamenitého terénu vybudováním dlážděných
ploch po celé délce svahu a umístěním
odtokového kanálu do místa jejího styku se
silniční komunikací ulice vedoucí k lomu.

• Příspěvek na sociální služby
v ORP Znojmo
Finanční příspěvek na sociální
služby v ORP Znojmo, na které
pravidelně
každý
rok
přispíváme, činí pro letošek
14.600 Kč.
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Dále také plánujeme upravit prostranství
před obecním úřadem a osadit novým
zábradlím bezbariérový vchod do budovy.

tenisového
kurtu
či
lomu)
nebo
zabezpečenější fotogalerie, do níž se
postupně přesunou i některá alba ze
současné veřejné galerie obce umístěné na
Rajčeti.*
Zmiňované stránky by měly být v provozu
cca za 3 měsíce. Jakmile se jejich spuštění
přiblíží, budeme vás informovat. Pro
zájemce
připravujeme
i jednoduché,
srozumitelné školení JAK – KDE – CO na
nových stránkách snadno a rychle nalézt.

• Stav rybníka v obci
Stav rybníka v naší obci se vlivem
klimatických podmínek, zejm.
posledních mrazů, velice zhoršil.
Jeho opěrné zdi podemleté vodou se začaly
rozpadat a sesouvat do vody, což ohrožuje
nejen bezpečný pohyb lidí v jeho blízkosti,
ale i budovy a pozemky v jeho okolí. Oprava
jeho zdí je tedy nezbytná!
Na posledním zasedání zastupitelstva obce
jsme se proto rozhodli oslovit drobné
živnostníky, popř. menší firmy, a požádat je
o vypracování cenové kalkulace opravných
prací. Na jejím základě posléze rozhodneme,
zda bude výhodnější opravu zafinancovat
z rozpočtu obce či využít dotace k tomu
určené. Předpokládaný termín započetí
oprav bude s ohledem na počasí a stav
financí na podzim letošního roku.
Do té doby vás žádáme, abyste v těchto
místech dbali zvýšené opatrnosti!

*POZN. Na portál obeczerutky.rajce.idnes.cz
z tohoto důvodu již delší dobu nepřidáváme nové
fotografie.

• NOVINKY ze sportoviště
Pro nadšené hráče košíkové
přibude do areálu sportoviště
v letošním roce nová basketbalová
tabule. Pro návštěvníky vodní nádrže zase
převlékárna, aby k tomuto účelu nemuseli
využívat malých neuzpůsobených prostor
přilehlých toalet.

• Malovaná
mapa

• Nové webové stránky obce

cyklisticko-turistická

V brzké
době
bude
na
návsi
u
transformátoru usazen dřevěný stojan
s malovanou mapou, na níž budou vyznačeny
trasy pro cyklisty v našem okolí.

V současné době pracujeme na
tvorbě nových webových stránek
obce, neboť ty stávající již
bohužel neodpovídají požadavkům naší
legislativy.
Stránky změní nejen svůj design, ale
především strukturu. Cílem je zjednodušit
jejich uživatelům orientaci v datech a
údajích, které na nich hledají.
Proto bude nově jejich součástí např.
přehlednější modul určený pro seniory,
dokonalejší rezervační systém (na pronájem

• Letecké snímky obce
Naše obec se zapojila do projektu
Letecké snímkování jaro, léto
2021, které bude probíhat
v období 20. dubna – 31. srpna
letošního roku. Jeho výsledkem bude dodání
15 ks upravených leteckých fotografií
zastavěných částí katastru naší obce.
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pořizovaných v denní době ve výšce 150 –
300 m nad terénem. Fotografie ve formátu
A3 budou k dispozici jak v tištěné, tak
digitální podobě a to nejpozději do 30. září
2021. Po tomto termínu bude možné si je
zakoupit v kanceláři obecního úřadu.
*POZN. Fotografie budou pořizovány z letadel VIPER
SD4 či VIVAT L-13 SE profesionálními digitálními
zrcadlovými fotoaparáty NIKON D800E a D810 s
rozlišením až 36,3 MPIX.

•KULTURNÍ a SPORTOVNÍ akce
2021
Níže uvádíme přehled akcí, které bychom
rádi v průběhu letošního roku uskutečnili,
pokud to vládní opatření dovolí. Přesné
termíny jejich konání vám proto sdělíme, až
budeme vědět více.
Název
Velikonoční
hrkání ,,z
okénka“
Dětský
+
rybářský
den
Setkání
seniorů 60+
Posvícení
Obecní
Vinobraní
Tvořivé dílny
Mikulášská
nadílka +
rozsvícení
vánočního
stromu

• Tradiční posvícení
Tradiční posvícení v naší obci letos
připadá na
20. – 22. srpna 2021.

Přibližný termín

V pátek nám přislíbila svoji účast ,,domácí“
rocková skupina Spektrum a v sobotu do
třetice všeho dobrého dechová kapela
Šohaji, která tak završí tradiční zavádění
omladiny po vsi za doprovodu kapely p.
Miroslava Kubáka.

1.4. 12:00 / 18:00
2.4. 12:00 / 18:00
3.4. 12:00
19.6.

31.7.
POZOR!
V letošním roce přesouváme na přání naší
mládeže tradiční ZAVÁDĚNÍ po vsi již na
SOBOTU!
V neděli ráno proběhne jako obvykle mše
svatá, po obědě pak bude na návsi připraveno
vyžití pro děti a pro dospělé posezení u pódia
při hudbě a tanci.

20. – 22.8.
4.9.
listopad prosinec
prosinec
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• Provoz stánku s občerstvením

kraji. Vybrali jsme z nich některé zajímavé
pasáže, jejichž obsah uvádíme níže.

Pokud to současná vládní opatření
dovolí, stánek otevřeme v sobotu
5. června 2021. V měsíci červnu a
září bude stánek veřejnosti k dispozici vždy
od pátku do neděle, o prázdninách pak denně
(s ohledem na počasí). Vedle osvědčeného
sortimentu z loňského roku se můžete těšit
i na řadu novinek.

Z dopisu ze dne 11. března 2021:
Očkování u praktických lékařů tvoří jeden ze
základních pilířů očkování v našem kraji, kterým
předáváme k využití celou dodávku vakcíny Astra
Zeneca. Podle pravidel nastavených ministerstvem
budou zatím vakcíny lékařům doručovány přímo
distributorem v balení po sto dávkách.
Jihomoravský kraj obdržel 5 700 dávek rozdělených
do 57 ordinací a ještě čekáme 4 000 dávek pro
dalších 40 ordinací. V dubnu očekáváme 44 000 dávek
a v květnu 55 000 dávek. Zapojených praktických
lékařů je nyní více než 500. Distribuce mezi
jednotlivé ordinace se řídí výhradně podle toho, kolik
lidí má daný lékař ve frontě na očkování. Ti, kteří jich
mají nahlášených nejvíce, dostávají dávky dříve.
V Jihomoravském kraji jsme již překonali hranici 100
000 podaných vakcín. V dubnu by se mělo začít
očkovat mnohem rychleji, protože máme příslib 250
000 dávek.

• Veřejně-prospěšní pracovníci pro
rok 2021
V letošním roce budou na základě Dohody o
vytvoření pracovní příležitosti s Úřadem
práce ve Znojmě vykonávat veřejně
prospěšné práce v naší obci dva pracovníci, a
to pan Jan Kejda a Radek Čočkrl. Náplní
jejich práce bude udržovat čistotu a vzhled
naší obce.

Z dopisu ze dne 19. března:
V tomto týdnu jsme obdrželi nadstandartní množství
vakcín Pfizer, které se využívají v očkovacích
centrech. Pro celý Jihomoravský kraj to bylo zhruba
30 tisíc dávek. Část vakcín, která se fyzicky nachází
v našem kraji, tvoří rezervu ministerstva
zdravotnictví pro ostatní kraje. Distribuci můžeme
ovlivnit u 22 tisíc dávek. Vakcinace v očkovacích
centrech je pořád nejrychlejší cestou, jak se k
očkování dostat. Přesto ale bude v příštím týdnu
méně nových termínů, neboť ve většině očkovacích
míst bude probíhat přeočkování druhou dávkou.

• Nápady na ozdobu vánočního
stromu
Každý rok zahajujeme advent v naší
obci postavením vánočního stromu
uprostřed návsi. Nápady na jeho
originální výzdobu však pomalu docházejí.
Narazíte-li proto na nějakou zajímavou
inspiraci, budeme rádi, když nám ji zašlete
na e-mail. My ji pak v následujících letech
určitě rádi zrealizujeme.

Praktickým lékařům dáváme k dispozici veškerou
vakcínu Astra Zeneca. Protože ale víme, že je jí
zatím nedostatek, od tohoto týdne praktikům
posíláme i vakcínu Moderna. Konkrétně šlo o 4
tisíce vakcín pro 80 lékařů po padesáti dávkách.
Obou vakcín bude ale v příštích týdnech podstatně
méně. Vše, co půjde, budeme opět posílat
praktickým lékařům. Vakcínu Pfizer praktikům
dávat bohužel nemůžeme z důvodů přísných
požadavků SUKL na distribuci a nakládání s
vakcínou.

• Informace k očkování v JmK
Hejtman Mgr. Jan Grolich zaslal
v měsíci
březnu
starostům
jihomoravských obcí celkem dva
dopisy, ve kterých informoval o průběhu
očkování proti onemocnění Covid-19 v našem
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Aktuální informace k průběhu očkování
naleznete na http://www.ockovani.jmk.cz

Obecní zpravodaj Žerůtek, č. 1/2021 (vyšlo
v březnu 2021), 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.
Omlouváme se za případné tiskové chyby.
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Obecní zpravodaj
Žerůtek
Milí spoluobčané,
opět se společně scházíme nad řádky obecního zpravodaje, jehož prosincové číslo
je již tradičně věnováno neúprosně se blížícímu konci kalendářního roku a tudíž
jeho bilancování, co se života v naší obci týká.
Stejně jako rok předchozí, tak i rok 2021 byl značně poznamenán šířením nemoci
Covid-19. Z tohoto důvodu se v důsledku vyhlášení vládních opatření na jeho
počátku a později i v jeho samotném závěru nemohla uskutečnit celá řada
kulturních akcí, na které jsme byli doposud zvyklí (např. tvořivé dílny, dětský
karneval, vítání občánků aj.).
Zaměřili jsme proto svoji pozornost na opravu a údržbu obecního majetku a jejích
budov. Nového zevního nátěru a nezbytné opravy stávajících omítek se tak dočkala
nejen bývalá hasičská zbrojnice v naší obci, ale i dvorek obecního úřadu. Podařilo
se také rozšířit posezení u stánku s občerstvením v areálu sportoviště či upravit
svah mezi hlavním průtahem obcí a ulicí vedoucí do lomu.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce pak ještě stihla vzniknout myšlenka
zavést na Štědrý den tradici Vánočního zpívání u obecního stromečku
s rozdáváním ,,betlémského světla“, ve které bychom rádi pokračovali i v dalších
letech.

• Modernizace webových
stránek obce

legislativě. Nová podoba stránek byla
spuštěna v průběhu letních měsíců.

Investovali
jsme
do
nezbytně
nutné
modernizace
webových
stránek
naší
obce
www.obeczerutky.cz, o níž jsme informovali již
v březnovém čísle zpravodaje, neboť
stávající podoba našich stránek už
bohužel nevyhovovala současně platné

Úpravy prováděla firma Galileo
Corporation, která se zaměřuje na
správu webových stránek měst, obcí,
škol a příspěvkových organizací
v České republice a na Slovensku.
Úprava stránek zahrnovala:
• redesign stránek
• doplnění modulu GDPR
78

• doplnění webu: a) rezervační
systém, b) mluvené slovo (pro zrakově
handicapované občany), c)
zjednodušený modul (pro seniory)

s ocelovou konstrukcí a to za cenu
21.680 Kč.

Webové stránky jsme se snažili na
vaši žádost také více zpřehlednit.
Kontaktní údaje jako je telefon, email nebo číslo bankovního účtu tak
snadno naleznete v horní části titulní
strany.

Na základě uzavřené
smlouvy o spolupráci na
úseku požární ochrany
jsme SDH Lesná poskytli
příspěvek ve výši 20.000 Kč.

• Příspěvek SDH Lesná

• Fotokalendář obce 2022

Součástí stránek je také Fotogalerie
naší obce, kam průběžně vkládáme
fotografie z proběhlých akcí.

Pro rok 2022 jsme
sestavili stolní kalendář
s fotografiemi naší obce, který
považujeme za velice zdařilý. Věříme,
že potěší i Vás, Vaše přátele či
příbuzné, kteří jsou s naší obcí
jakkoliv propojeni.

Fotoalba na Rajčeti k tomuto účelu již
tedy nevyužíváme!

Za výše uvedenou úpravu stránek
jsme zaplatili částku 66.005 Kč.

• Bezpečnostní zábradlí v obci

Zakoupit si jej můžete:
1) Prodejna Jednoty - běžná pracovní
doba
2) Obecní úřad - PO 7:30 - 11:30, ST
7:30 - 11:30, 16:00 - 18:00
3) Alena Fukalová č.p. 102

V souvislosti
s rekonstrukcí
obecního
úřadu byl při vstupu do jeho budovy
vystavěn bezbariérový přístup, který
osadila firma Jiřího Drozda z Kravska
nerezovým
zábradlím.
Při
té
příležitosti jsme také nechali opravit
poničenou část zábradlí u bývalého
pohostinství a u rybníka. To vše
v celkové výši 46.490 Kč.

Cena: 50 Kč / ks
(70% z celkové ceny kalendáře hradí obec
ze svého rozpočtu)

• Rozpočet obce pro rok 2022

• Pořízení párty stanu

Zastupitelstvo schválilo
návrh
schodkového
rozpočtu obce pro rok

Pro pořádání venkovních
kulturních akcí v naší obci
jsme zakoupili párty stan
bílé barvy o rozměrech 5 x 10m

2022 (tj. příjmy ve výši 4 588 900 Kč,
výdaje ve výši 3 988 900 Kč a financování
600 000 Kč).
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• Obecní poplatky pro rok
2022
Od 1.1. 2022 jsme
v důsledku zvyšování cen
za dopravu, zpracování a
uchování odpadu nuceni přistoupit
k navýšení poplatku za svoz odpadu
(informovali jsme již v březnovém čísle
zpravodaje).

Hodně štěstí, zdraví,
pracovních úspěchů a rodinné
pohody v novém roce

Nová cena činí 800 Kč / osoba.

přejí

Poplatek za psa zůstává stejný jako
v předchozích letech,
tj. 1. pes = 70 Kč, 2. pes = 100 Kč.

Vaši zastupitelé!

Poplatky můžete uhradit převodem na
účet obce č. 25026741 / 0100 nebo
v hotovosti v kanceláři obce v době
úředních hodin.

• Zřízení Z-Boxu v obci
V příštím roce bychom se
rádi pokusili zřídit a umístit
Z-Box v naší obci. Podali
jsme již žádost o registraci
a nyní čekáme na sdělení
podmínek co přesně jeho zřízení bude
obnášet.

Obecní zpravodaj Žerůtek, č. 2/2021 (vyšlo v prosinci
2021), 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.

Z-Box je samoobslužné výdejní místo
Zásilkovny v podobě boxu, které
rozšiřuje služby v dané lokalitě. Lze
jej umístit prakticky kamkoliv, kde
přijde obyvatelům vhod. Zásilky je
možné
si
zde
vyzvednout
v kteroukoliv denní/noční dobu, neboť
je přístupný 24 hodin denně.

Omlouváme se za případné tiskové chyby.
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POČASÍ v ČR
Česko zasypal sníh, komplikuje
dopravu
Dnes 5:23 8.2.2021 Novinky.cz jz, ČTK

Česko se v pondělí ráno potýká s přívaly sněhu, který napadl přes noc a komplikuje na mnoha
místech země dopravu. Jedna z nejvytíženějších českých komunikací dálnice D1 byla v noci na
pondělí na několika místech uzavřená. Problémy hlásí i vlaky či městská doprava.
Naposledy se provoz na D1 na půl hodiny zastavil na 52. kilometru ve směru do Prahy.
Komplikace na komunikaci způsobily kamiony, které uvízly na namrzlém povrchu. Kvůli
hustému sněžení nejedou vlaky mezi Prahou a Benešovem a také na dalších místech ČR.
Meteorologové před hustým sněžením varovali. Předpovídali, že od nedělního večera do
pondělního rána spadne až 20 centimetrů sněhu. Na jihu země, zejména na Moravě, pak
upozorňovali na extrémně nebezpečnou ledovku.

Zdroj:
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/dalnice-d1-v-noci-stala-zablokovaly-ji-kamiony40350259#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=WhnccbB1
0J0-202102080719&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz

Počasí na začátku prázdnin v Česku
nepotěší milovníky koupání
ČTK, SEZNAM ZPRÁVY 7.6.2021 19:49 HOD

Na přelomu června a července mohou teploty klesnout pod průměr. V týdnech od 21. června
do 4. července klesnou na 22 stupňů.
V příštích týdnech budou zřejmě teploty v Česku mírně klesat. Tento týden a na začátku příštího
budou teploty kolísat od 20 až po 29 stupňů Celsia a mohou se objevit bouřky. Vyplývá to
z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ),
a z krátkodobé předpovědi ústavu.
Nejbližší čtyři týdny, počínaje dneškem, se budou nejvyšší denní teploty pohybovat
pravděpodobně kolem dlouhodobých průměrů pro toto období. Na přelomu června a července
ale mohou klesnout pod průměr. Týdenní průměry nejvyšších teplot budou nejprve ode dneška
do 20. června kolem 24 stupňů a v dalších dvou týdnech od 21. června do 4. července klesnou
na 22 stupňů.
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Po Medardovi 40 dní sucha?
Na Medarda letos zřejmě zaprší, ale dalších 40 dní deště se lidé asi bát nemusejí. Stará
pranostika říká „Medardova kápě čtyřicet dní kape“. Na svátek Medarda, 8. června, nyní Český
hydrometeorologický ústav předpovídá přeháňky i bouřky. Podle měsíčního výhledu počasí
ústavu budou ale objemy srážek v příštích týdnech průměrné až podprůměrné. Z posledních
30 let pršelo na Medarda aspoň v části Česka ve 23 letech. Podle pranostiky by tak Česká
republika po většinu své historie na začátku léta zažívala pokaždé období dešťů. Údaje
meteorologů to však nepotvrzují.

Jaro bylo nejchladnější za 50 let
Letošní jaro bylo v Česku šesté nejchladnější od roku 1961. Průměrná teplota činila 6,2 stupně,
nižší byla naposledy v roce 1987. Před 34 lety průměrná teplota vzduchu na jaře dosáhla
5,2 stupně, tehdejší jaro tak bylo dosud nejchladnější od roku 1961. Meteorologické jaro trvá
od 1. března do 31. května.
„Jarní sezona byla na území ČR jako celek velmi chladná, průměrná sezonní teplota vzduchu
na území ČR 6,2 stupně Celsia byla o 1,7 stupně Celsia nižší než normál 1981–2010. Jedná se
o šesté až sedmé nejchladnější jaro v období od roku 1961,“ uvedli meteorologové.
Všechny tři jarní měsíce letošního roku byly chladnější než normál z let 1981 až 2010. Březen
byl s průměrnou teplotou 2,6 stupně teplotně normální, duben s průměrem 5,1 stupně a květen
s průměrem 10,6 stupně byly silně podnormální. Květen byl obdobně chladný i v předchozích
dvou letech, naopak březen a duben byly letos chladnější. Velmi teplá byla jarní sezona 2018,
a to díky mimořádně teplému dubnu a květnu.
Letos na jaře meteorologové napočítali pouze šest letních dní, kdy maximální teploty vzduchu
překročí 25 stupňů Celsia. Obdobně nízké počty zaznamenali i na jaře 2019 s osmi a
2020 sedmi letními dny. Naopak na jaře 2018 byl počet letních dnů mimořádně vysoký, dosáhl
36.
Srážkově bylo letošní jaro normální. Průměrný úhrn srážek dosáhl 158 milimetrů, tedy litrů
vody na metr čtvereční. Zatímco březen byl na srážky chudý, spadlo jen 58 procent normálu,
duben už byl normální a květen byl hodně deštivý. Spadlo 142 procent srážkového normálu.
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocasi-na-zacatku-prazdnin-v-cesku-nepotesimilovniky-koupani-157140

Stopa po tornádu je 26 kilometrů
dlouhá, expert nic podobného
neviděl
SEZNAM ZPRÁVY, ČTK 25.6.2021 V 18:50 HOD.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/online-prenos-vsechno-co-ma-ruce-a-nohy-jede-zachranovatna-jih-moravy-168143
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Policisté pomáhají místním, kteří se vzpamatovávají ze šoku a začínají se pouštět do oprav
svých obydlí.
Po tornádu na jihu Moravy je potvrzeno pět mrtvých. Desítky lidí utrpěly zranění.
Zmizely celé domy a části obcí. Škody jdou do stovek milionů. Místní lidé jsou psychicky
na dně. Neštěstí ale také zvedlo obrovskou vlnu solidarity.
•

•
•
•

•

Stopa po čtvrtečním tornádu na jihu Moravy je 26 kilometrů dlouhá a 500 metrů široká,
řekl dnes Petr Münster z brněnské pobočky ČHMÚ. Stopa končí u Ratíškovic. Dodal,
že se s tímto jevem ještě nesetkal. Vysoké škody podle něj mohou způsobit už, třeba
poryvy větru v silných bouřkách, které dokážou shodit střechy z domů. „Ale tohle, když
už to bere i domy, to je opravdu katastrofický scénář,“ řekl meteorolog.
Katastrofa si dosud vyžádala pět lidských životů.
Nejvíce zasažené jsou obce Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves
a Hrušky na Břeclavsku, značné škody hlásí také Hodonín.
Premiér Andrej Babiš dnes během summitu v Bruselu požádal šéfy institucí Evropské
unie o pomoc pro jihomoravskou oblast zasaženou ničivými bouřemi a tornádem. Česko
může získat pomoc z unijního fondu solidarity, který země využívají v případech
živelních pohrom.
Škody na majetku jdou do vysokých stovek milionů. „Pomoc Evropské unie může být
ve výši 1,6 miliardy korun. To určitě nebude stačit,“ řekl jihomoravský hejtman Jan
Grolich (KDU-ČSL).

Miloš Zeman vystoupí s mimořádným projevem
Prezident Miloš Zeman v sobotu večer vystoupí s mimořádným televizním projevem. Obrátí se
v něm na občany v souvislosti s přírodní katastrofou na jižní Moravě, kde ve čtvrtek tornádo
poničilo několik obcí. Projev se bude natáčet v sobotu v Lánech, do programu bude zařazen
v 18:50. Televize CNN Prima NEWS ho poskytne k odvysílání dalším celoplošným televizím.
Tisíce lidí zůstávají bez proudu
Energetická společnost EG.D vyhlásila stav nouze na Břeclavsku a Hodonínsku. Důvodem jsou
závažné škody a destrukce elektrického vedení po čtvrtečních extrémních bouřkách, krupobití
a tornádu. Počet domácností odpojených od dodávek elektrické energie klesl z ranních
70 000 na současných zhruba 3500, uvedl dnes po 19:00 pro ČTK mluvčí společnosti Radek
Šperňák. Výpadky dodávek stále eviduje také ČEZ, v jehož distribuční sítí zůstává asi
1800 odběratelů bez proudu.
Pomohou i Lichtenštejnové
„Je naprosto nepředstavitelné přijít o člena rodiny, dům, zahradu, majetek i vzpomínky během
pouhých několika minut, kdy příroda obrátí svou nejhorší sílu proti člověku. Celým svým
srdcem soucítím s nevinnými oběťmi této hrozivé katastrofy. Je potřeba neodkladné pomoci,
zejména dětem, které jsou obyčejně zasaženy nejvíce a které se obtížně vyrovnávají s tím, co
se vlastně stalo a co v několika minutách tak zásadně změnilo jejich život,“ uvedl v prohlášení
princ Constantin z Lichtenštejna. Dodal, že Nadace knížete z Lichtenštejna je připravena
okamžitě spolupracovat s úřady a společně najít a podpořit projekty zejména pro děti.
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V Mikulčicích je zničená třetina obce, tedy 300 domů, bez obydlí je 700 lidí
Čtvrteční tornádo poničilo asi třetinu domů v Mikulčicích na Hodonínsku. Kromě obytných
domů zničilo i nové Centrum denních služeb a školu. Celkem je zničeno asi 300 budov, bez
střechy nad hlavou zůstalo 700 obyvatel Mikulčic, řekla dnes jejich starostka Marta Otáhalová.
„V noci na dnešek si většina lidí zajistila nocleh sama, asi dvacítce lidí jsme zajistili střechu
nad hlavou ve sportovní hale. Dnes už pro ně máme domluvené jiné ubytování, další část lidí
se mohla uchýlit k příbuzným,“ konstatovala starostka.
Lidé v Mikulčicích pracovali celou noc. Zatímco v noci šlo hlavně o prohledávání sutin,
dopoledne domy obcházeli statici a zjišťovali, které domy bude nutné strhnout. Odpoledne
začalo odklízení suti. Celá obec je momentálně bez elektřiny a podle starostky se to hned tak
nejspíš nezmění.

Dnes nebo před 17 lety. Zásadní věc zůstává
Smutné kulisy dvou úderů tornád dělí sedmnáct let, ale zároveň dokazují, že solidarita s těmi,
kdo se ocitli v nouzi, k Čechům stále patří.
Tornádo, byť výrazně slabší, zažilo Česko i před deseti lety
Český hydrometeorologický ústav se dnes ohlédl do minulosti a připomněl, že 21. 6. 2011
okolo páté odpolední bylo tornádo pozorováno v obci Staré Čívice. „Nedaleko Pardubic byla
tehdy poškozená celá řada střech, a to způsobem nápadně připomínajícím výskyt takovéhoto
jevu,“ uvedli meteorologové.
Nedaleko vesnice, v areálu firmy Panasonic, byl zdokumentován objekt továrny se značně
poškozenou střechou, v okolí blízké autobusové zastávky pak byly nalezeny poškozené či úplně
vyvrácené stromy. „Událost byla následně potvrzena také přímým pozorováním meteorologa
ČHMÚ na nedalekém pardubickém letišti,“ upozornili meteorologové.

Lidé v Lužicích začali opravovat střechy poničené bouřkou a tornádem
Lidé v Lužicích na Hodonínsku začali po nočních bouřkách opravovat poničené střechy.
Shazují staré tašky, dělají nové krovy. Bouřky poničily v obci na 120 domů, asi do 20 čeká
podle starosty Tomáše Kláska demolice.
Zatímco ráno bylo v místě slyšet především sirény záchranných složek, odpoledne už byly
slyšet zvuky tašek dopadajících na zem, kladiv a motorových pil. V místě, kde ráno byla střecha
zcela pryč i s krovy, jsou nyní krovy nové a pracuje tam několik mladých mužů.
Stejné je to i o kus dál, kde lidé dávají nové tašky na poničenou střechu. Pomáhají si při tom
plošinou, někteří žebříkem. Část lidí pracuje, jiní jim nosí občerstvení. V obci je stále plno
hasičů a policistů. Ulicemi procházejí i lidé, kteří i po několika hodinách od bouřky nad
pohromou nevěřícně kroutí hlavou, někteří mají slzy v očích.

Energetická společnost EG.D vyhlásila stav nouze na Břeclavsku a Hodonínsku
Energetická společnost EG.D vyhlásila stav nouze na Břeclavsku a Hodonínsku. Důvodem jsou
závažné škody a destrukce elektrického vedení po čtvrtečních extrémních bouřkách, krupobití
a tornádu. Počet domácností odpojených od dodávek elektrické energie klesl z ranních
70 000 na současných zhruba 7000, uvedl mluvčí společnosti Radek Šperňák.
Stav nouze je vyhlášený s účinnosti od čtvrtečních 20:00. „Na našem distribučním území
i nadále intenzivně pracujeme na odstraňování poruch. Zrušili jsme všechny plánované
odstávky v nejpostiženějších lokalitách a všechny dostupné síly vlastní i dodavatelské
soustředíme na opravu škod po nočních bouřích,“ uvedl Šperňák. Na jižní Moravu zamíří
i pracovníci z jiných regionů, které nejsou aktuálně tolik zasažené.
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Slabší tornádo zřejmě ničilo domy i na Lounsku, škody
v desítkách milionů
TOMÁŠ PERGLER 25.6.2021 V 11:50 HOD.

Tornádo ve čtvrtek strhávalo střechy i v obcích na jih od Podbořan na Lounsku.
Živel napáchal menší škody než na jižní Moravě a nevyžádal si zranění. Bouře zasáhla hlavně
obce Stebno a Blatno. Podle meteorologa šlo pravděpodobně o tornádo o síle 1 nebo
2 v pětibodové stupnici.
Hodonínsko a Břeclavsko nebyly ve čtvrtek jediným místem v Česku, kde řádilo tornádo.
Silný rotující vítr ničil střechy a vyvracel stromy také na jihu lounského okresu, hlavně v obcích
Stebno a Blatno. Podle dostupných informací tam nikdo nebyl zraněn.
„Desítky hasičských jednotek pracovaly v průběhu noci na odstraňování škod. Celkem jsme
v této oblasti zasahovali asi u třiceti událostí,“ uvedl Petr Pelikus z Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje.
„Zranění nejsou, ale škody jsme napočítali předběžně na 80 milionů korun. Jsou tu popadané
střechy, pobořené stodoly nebo elektrické vedení, kroupy rozbily okna,“ řekl Seznam Zprávám
Miroslav Brda, starosta městečka Kryry, pod které spadá i postižená vesnice Stebno.
V pátek dopoledne tam pokračovaly práce na odstraňování padlých stromů, aby se zprůjezdnily
silnice. „Odklízení bude podle mého odhadu pokračovat ještě týden až deset dnů,“ dodal
starosta.
Více než deset poškozených střech napočítali také v nedaleké vesnici Blatno. Z toho tři jsou
podle starosty Václava Beneše na obecním majetku. „Správa údržby silnic odklízí stromy, do
prací se zapojilo mnoho dobrovolníků,“ řekl starosta.
Meteorologové zatím vysloveně nepotvrdili, že v regionu jižního Podbořanska řádilo skutečné
tornádo. Pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v pátek vyrazili na místo
a chtějí nejdříve zmapovat situaci.
6
Podle Radka Tomšů, který vede skupinu operativní meteorologie na pobočce ČHMÚ v Ústí
nad Labem, je ale pravděpodobné, že o tornádo šlo, a to na stupnici jedna nebo dvě z celkem
pětistupňové škály (na jižní Moravě byl stupeň čtyři).
„Z dostupných záběrů to vypadá, že se tornádo vyskytlo. Za normálních okolností by to byla
velice zajímavá událost. Vzhledem k tomu, co se stalo na jižní Moravě, ale pochopitelně
zapadla,“ uvedl meteorolog pro Seznam Zprávy.
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/slabsi-tornado-zrejme-nicilo-domy-i-na-lounsku-skodyv-desitkach-milionu-168276
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Úhrn srážek v Česku v jednotlivých měsících roku 2021:

Srážkový

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

55

38

28

32

99

88

107

106

23

19

44

38

48

42

69

79

88

80

58

43

125

100

58

76

143

111

122

133

40

44

úhrn (mm)
Dlouhodobý
normál
1981-2010
(mm)
Odchylka
od normálu
(%)
Data za listopad a prosinec zatím chybí - pozn. red. Zdroj: ČHMÚ
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OSTATNÍ
Začíná sčítání lidu. Jak na to a co
hrozí, když se nezapojíte
Dnes 19:37hod. 26.3.2021
Natálie Lošková, Lucie Hottková, Novinky

Od soboty 27.3.2021 startuje v České republice pravidelné sčítání lidu. Lidé mají čas do
9. dubna na vyplnění online formuláře. Ti, kteří nemohou nebo nechtějí sčítání
vyplňovat online, mohou využít listinné formuláře, to ale až od 17. dubna. Sčítání lidu
je povinné.

Online nebo papír
Elektronicky je možné vyplnit data na webových stránkách sčítání, případně v mobilní
aplikaci. Toto sčítání začíná úderem páteční půlnoci a skončí 9. dubna.
Pro ty, kteří preferují papírové formuláře, začne sčítání 17. dubna a potrvá do 11. května.
Listinné formuláře budou do domácností roznášet sčítací komise, vyzvednout si je
budou moct lidé i osobně na kontaktním místě. V obálce, kterou k nim dostanou, pak
bude stačit vhodit formulář do kterékoliv poštovní schránky nebo jej odevzdat na poště.

Jaké údaje se zjišťují
Prostřednictvím formulářů budou statistici zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo
dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, mateřský
jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo dojíždění do zaměstnání.
Zjišťovat budou také způsob bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob
vytápění nebo složení domácnosti, tedy seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi. Nadále
budou moci dobrovolně uvádět i to, zda se hlásí k nějaké náboženské víře.
„Vyplnění společné části sčítacího formuláře za byt a domácnost zabere asi deset minut
a druhé části zhruba pět minut za jednu osobu,“ přiblížila již dříve mluvčí sčítání Jolana
Voldánová.

Cíle sčítání a kdy budou výsledky
Cílem sčítání je vytvořit podrobný snímek populace, tedy získat základní socioekonomicko-demografické charakteristiky populace. Například otázky ohledně bydlení
budou zdrojem pro statistickou analýzu vývoje bytové situace, standardů bydlení, kde
chybí byty nebo kde se dá předpokládat, že bude větší poptávka po bytech.
Výsledky sčítání by měly být k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.
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Kdo musí vyplňovat
Účastnit se sčítání mají povinnost všichni, kdo mají trvalý pobyt nebo nějakou formu
přechodného pobytu v České republice.
„Tedy i cizinci, kteří zde pobývají déle než 90 dní. Povinnost je důležitá z toho důvodu,
že je potřeba pokrýt populaci celou. Kdyby to bylo dobrovolné šetření a zúčastnila se
ho jenom část populace, neměli bychom spolehlivá data například za jednotlivé obce,“
sdělil Novinkám předseda ČSÚ Marek Rojíček.
Sčítání se týká i dětí jakékoliv věkové skupiny. „Povinnost vyplnit formulář za děti má
jejich zákonný zástupce,“ uvedla pro Novinky Anna Podpierová, vedoucí oddělení
koordinace přípravy a zpracování sčítání.
Vyplnění formuláře, například starším osobám, může obstarat i někdo blízký.

Sankce až 10 tisíc
Sčítání lidu je celosvětově koordinovaná akce. V České republice se koná pravidelně
jednou za deset let pod hlavičkou Českého statistického úřadu (ČSÚ). Letos bude poprvé
převážně online.
Kdo se nezapojí, případně poskytne záměrně chybné údaje, může dostat pokutu až 10
000 korun.

Papírový formulář budou moct lidé vyplnit od 17. dubna.
Úskalí dotazníku
Podpierová upozornila, že vyplnění některých částí formuláře může být za současné
pandemické situace problematické. Například dojezdovou vzdálenost do zaměstnání či
školy by měli lidé vyplňovat podle situace, která nastane, až přestanou platit
koronavirová opatření.
Lidé by také měli rozlišovat mezi trvalým bydlištěm a místem, kde momentálně žijí. „V
rámci adresy obvyklého bydliště skutečně zjišťujeme to, kde osoby bydlí. Nezáleží na
trvalém bydlišti, které mají uvedené v dokladech, bydlištěm je obvyklé bydliště,“
dodala.
Zdroj:
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zacina-scitani-lidu-jak-na-to-a-co-hrozi-kdyz-senezapojite40355094#dop_ab_variant=444111&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_re
q_id=NWjGqVRJZRJ202103262159&dop_id=40355094&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz
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Českem se žene inflační vlna. A sílí.
SEZNAM ZPRÁVY

10.12.2021 V 9.02 HOD.

Listopadový růst cen poprvé v tomto roce dosáhl na hranici šesti procent. Naposledy
rostly ceny takovým tempem v roce 2008.
Inflační vlna nabývá na síle – a to nejhorší Čechy a jejich peněženky ještě čeká.
Podle statistiků činila listopadová míra inflace šest procent, což Česko zažívalo naposledy před
13 lety, kdy ceny vyšroubovaly daňové změny související s „Topolánkovým batohem“.
„Největší vliv na meziroční cenový růst měly ceny v dopravě. Ceny automobilů vzrostly
o 7,4 procenta a pohonných hmot a olejů o 32,8 procenta. Například Natural 95 se v listopadu
u čerpacích stanic prodával průměrně zhruba za 37 korun za litr, což byla nejvyšší hodnota
od října 2012, tedy nejvíce za devět let,“ uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky
spotřebitelských cen Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Kromě drahých pohonných hmot, které ovlivňují ceny i nepřímo přes účty za dopravu,
podražily také potraviny – meziročně o dvě procenta. Alkoholické nápoje a tabák pak
podražily skoro o osm procent.
Cenovky se přepisovaly také u oblečení, meziročně ceny v tomto segmentu vyskočily
o 12,4 procenta.
Jednou z obětí inflace budou úspory. „Lidé si v rámci pandemie utáhli opasky. Díky tomu
narostly úspory domácností na rekordní úroveň. K povolení opasků však bohužel nedojde. Obří
inflace postupně likviduje kupní sílu nashromážděných úspor,“ říká hlavní ekonom BHS
Štěpán Křeček.
Podle ekonomů mohla listopadová míra inflace hranici šesti procent i překročit. „Pokud by
vláda nepřistoupila ke snížení sazby DPH na elektřinu a plyn, činila by inflace nikoli šest, ale
rovnou sedm procent. Snížení sazby DPH totiž způsobuje zpomalení meziroční inflace právě
o jeden procentní bod,“ popisuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Vláda však schválila snížení DPH u energií pouze dočasně na měsíce listopad a prosinec.
Je tedy otázkou, zda se nová vláda rozhodne ve snížení daně pokračovat i v následujících
měsících. „Stále je tak možné, že v lednu dosáhne inflace tempa až desetiprocentního,“ dodává
Kovanda.
Současný růst cen tak zdaleka nekončí. Podle guvernéra České národní banky (ČNB) Jiřího
Rusnoka bychom se měli připravit na inflaci kolem sedmi procent – pak by mohly začít působit
vyšší úrokové sazby, kterými se ČNB snaží část inflačních tlaků zchladit.
Česká národní banka úroky zvyšuje nejrychlejším tempem od roku 1997. Nyní se základní
úroková sazba nachází na úrovni 2,75 %. Bankéři chtějí kromě inflace samotné srazit i inflační
očekávání domácností a firem. Od základní úrokové sazby se odvíjí úročení komerčních úvěrů
i financování státního dluhu. Lidem, kteří refinancují úvěry, se tak o tisícikoruny ročně
prodraží hypotéky.
Část inflace je podle centrálních bankéřů „dovezena“ například vyššími cenami ropy
nebo mezinárodní dopravy. Na tu je ČNB se svými opatřeními krátká.
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Ale část inflačních tlaků pochází z Česka, jde například o uvolněnou rozpočtovou politiku nebo
přehřátý trh práce, kvůli kterému firmy marně shánějí zaměstnance a musejí o ně bojovat
navyšováním mezd.
Průměrná mzda v Česku v letošním třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 5,7 procenta na
37 499 korun. V hrubém tak zaměstnanci dostávali v průměru o 2 012 korun více než před
rokem. Růst průměrné mzdy tak zatím inflaci předbíhá.
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-hranice-6-prorazena-ceny-v-ceskudal-rostou183065#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=yHMxRnr1oHe
-202112110512&dop_id=183065&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz

ČEZ zdražuje fixace. Reaguje na příval lidí
od konkurence.
Jiří Hovorka | rubrika: Aktuality | 8. 10. 2021 18:40 |

Dodavatel energií ČEZ výrazně zvýšil cenu elektřiny s garantovanou cenou na jeden až tři
roky pro nové zákazníky.
V nových cenících vzrostla cena silové elektřiny o desítky procent. Například u nejběžnější
distribuční sazby D02d cena za megawatthodinu při roční fixaci nově dělá 5202 korun, u
dvouleté fixace 4331 korun a u tříleté 3907 korun. K tomu je potřeba přičíst regulovanou složku
celkové ceny za distribuci elektřiny ve výši 1995 korun. Ta je u všech fixací stejná a s novými
ceníky se nemění. Například innogy má stále ještě ceny nezměněné a silovou elektřinu s
jednoletým a dvouletým fixem prodává za 2056 korun.
Se základní, tedy nefixovanou cenou za silovou elektřinou zatím ČEZ nehýbal. Zůstává na
2056 korunách a je zhruba dvaapůlkrát levnější než nová cena za jednoletou fixaci. Velmi
pravděpodobně ale ČEZ brzy výrazně zdraží i nefixované ceny. Stejně bude brzy zdražovat i
konkurence. Jinou možnost dodavatelé teď ani nemají, vzhledem k tomu, že ceny energií na
burzách jsou nyní na historických maximech a nikdo neví, kam se budou dál vyvíjet.
„Pro naše stávající zákazníky se nic nemění. Jejich smlouvy, podmínky, včetně fixaci, zůstávají
stejné. Zároveň ale reagujeme na zvýšenou poptávku ze strany potencionálních zákazníků, kteří
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nyní opouštějí svoje dodavatele a hledají stabilní alternativu. Pro ty jsme připravili nové tarify,
které reflektuji fakt, ze pro ně musíme zajistit potřebnou kapacitu elektřiny na současném
rozkolísaném trhu,“ řekl Roman Gazdík, mluvčí ČEZ agentuře ČTK. Jeden z největších
dodavatelů energií v Česku, společnost Bohemia Energy, prudce zdražuje. Klientům
nepomohla ani sjednaná fixace ceny. Co teď mohou dělat?
Pojistka proti zdražení energie? Fixace byl jenom trik
V Česku je trh s energiemi v pohybu poté, co dodavatelé energií ze skupiny Bohemia
Energy začaly lidem ukončovat smlouvy. Stovky tisíc klientů si mysleli, že mají fixovanou
cenu. Bohemia Energy a Europe Easy Energy tyto smlouvy ale teď ukončují, za což
je prošetřuje Energetický regulační úřad. Firmám hrozí až pětimilionová pokuta. Obě firmy
fixované smlouvy ukončují a lidem nabízí přechod na velkoobchodní ceny, což je podle
regulátora velmi riskantní.
Kdo ceny kopírující vývoj na burze nechce, tomu Bohemia Energy nabízí cenu za
megawatthodinu silové elektřiny ve výši 4114 korun. Je to cena bez fixace a je výhodnější než
nová nabídka ČEZu u jednoleté i dvouleté fixace. Samozřejmě je tu hrozba, že pokud ceny na
burze ještě nějaký měsíc porostou, může Bohemia Energy nefixovanou cenu znovu zvednout.
Bohemia Energy svým krokem, kdy vypovídá fixované ceny, naštvala tisíce lidí. Konkurenční
dodavatelé teď hlásí přetížené zákaznické linky i nával na pobočkách. „Akvizice nových
zákazníků nám raketově rostou, za poslední týden je to nárůst o dvě stě procent,“ říká třeba
David Konvalina, ředitel dodavatele Innogy pro maloobchod a marketing.
Například dodavatel energií Moravské naftové doly přestal dočasně přijímat nové zákazníky.
„Abychom zajistili co nejvýhodnější dodávky plynu a elektřiny stávajícím odběratelům,
rozhodli jsme se s okamžitou platností pozastavit uzavírání nových smluv i aktivace ceníků s
pevnou cenou. Nastalá situace je nepříjemná, ale věříme, že turbulentní situace na trhu zase
přejde a naši nabídku budeme moci znovu v plné šíři obnovit,“ informuje firma na svém webu.
Zdroj: https://www.penize.cz/bydleni/429323-cez-zdrazuje-fixace-reaguje-na-prival-lidi-odkonkurence?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.context&dop_req_id=DlRRBpU
bv2N-202110122113&dop_id=13817879

Co nás čeká v příštím roce? Bude ještě hůř
než letos. Jiskřička naděje tu ale je.
DOMÁCÍ 13. prosince 2021 | 07:54 — Ilona Cílková

Spotřebitelské ceny v listopadu meziročně vzrostly o šest procent, o 0,2 procentního bodu více než v
říjnu. Podle ekonomů je pravděpodobné, že inflace v zimě poskočí nad sedm procent. Co nás čeká v
příštím roce?
V Česku se letos v říjnu vyrobilo o celou třetinu méně aut než loni v říjnu. Jedná se o zásadní
příčinu toho, proč se „rekonvalescence“ české ekonomiky po pandemickém šoku poněkud
protahuje. Vždyť nebýt čipového hladomoru, klíčového důvodu propadu automobilové výroby,
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letošní meziroční vzestup tuzemského průmyslu by byl více dvojnásobný. Takto ale bude
příznivou zprávou i to, pokud průmysl letos vzroste o desetinu. Samozřejmě, v běžných časech
by byl desetiprocentní nárůst heroickým výkonem, připomínajícím Čínu v jejích nejlepších
letech. Jenže meziroční srovnání je letos kriticky poznamenáno loňským dramatickým
propadem, takže opravdovým úspěchem by letos byl teprve meziroční nárůst výkonu průmyslu
o dvacet a více procent.
Podle ekonoma Lukáše Kovandy takový vzestup se však jistojistě konat nebude. V posledních
dvou měsících roku je sice patrné zmírňování projevů čipového hladomoru, které se zrcadlí i v
náladě tuzemských průmyslníků. Ta se v listopadu poprvé od června zlepšila, jak plyne z
nejnovějšího šetření ČSÚ. Počet průmyslníků, kteří čekají, že v příštích třech měsících pojede
výroba na rychlejší obrátky, se totiž oproti říjnu zvýšil. Na dohnání ztráty předešlých měsíců
už ale jejich pozvolna vracející se optimismus stačit nebude.
V říjnu kvůli nedostatku komponent, nejen čipů, stála dva týdny výroba třeba ve Škodě Auto.
Tím se zadrhl i celý segment subdodavatelů automobilek. O desetinu se tak v říjnu propadl
výkon průmyslu plastů a pryže, který zahrnuje právě celou řadu z uvedených subdodavatelů.
Zadrhávající se český „automotive“ navíc může způsobit nejhorší výkon českého zahraničního
obchodu od roku 2010. Tehdy naposledy totiž bilance českého obchodu se zahraničím skončila
v záporu. V krajním případě skončí v červených číslech i letos, byť pravděpodobnější je
poměrně nepatrný přebytek, zhruba desetinový v porovnání s loňským obřím přebytkem zhruba
180 miliard korun. Vždyť jen v říjnu byla bilance zahraničního obchodu, minus 18,2 miliardy
korun, o takřka padesát miliard slabší než loni v říjnu. Takže zatímco loni od ledna do října
činil přebytek přes 130 miliard, letos to je za stejné období jen hubených deset miliard. Kde se
nevyrábí, tam se nevyváží.
A navíc, červená čísla letos zahraničnímu obchodu hrozí také kvůli zdražující ropě. Barel ropy
Brent se loni v říjnu prodával na světovém trhu převážně za ceny v pásmu v přepočtu za 900 až
1000 korun, letos v říjnu to již bylo zejména za ceny od 1800 do 1900 korun. Až stoprocentní
růst korunové ceny ropného barelu se zkrátka musí v bilanci čistého dovozce ropy a ropných
produktů, jakým Česko je, projevit znatelně negativním dopadem do bilance zahraničního
obchodu. Nejde jen o to, že je ropa dražší, nýbrž také o to, že jí kvůli pokračující ekonomické
„rekonvalescenci“ dovážíme více než loni.
Je prakticky jisté, že v příštím roce už další stoprocentní i vyšší nárůst korunové ceny ropy
nastávat nebude. „Ceny ropy by se mohly pohybovat průměrně kolem hodnoty 85 dolarů za
barel, tedy na úrovni letošních, říjnových maxim. I proto zejména v druhém pololetí příštího
roku znatelně zvolní inflační tlaky v české ekonomice. Bude navíc pokračovat odeznívání
světové logistické krize, která na malou otevřenou ekonomiku České republiky, tolik
orientovanou na autoprůmysl, doléhá i v mezinárodním srovnání obzvláště těžce. V souhrnu
tedy příští rok bude hospodářsky těžký, ba temný, ale světlo na konci tunelu bude postupem
času stále zřetelnější. A na přelomu let 2022 a 2023 by česká ekonomika mohla být prakticky
již „fit“, venku z tunelu a pryč z etapy pandemického útlumu," předpovídá Kovanda.

Zdroj: https://zpravy.magazinplus.cz/domaci/3174-co-nas-ceka-v-pristim-roce-bude-jeste-hur-nezletos-jiskricka-nadeje-tu-ale-je.html
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Ocenění dárci krve
Dnes 5.10.2021 na Městském úřadě ve ZNOJMĚ byli zlatou medailí ocenění dárci, kteří
již darovali po čtyřicáté .
Dárcům krve za nemocnici poděkoval její ředitel Martin Pavlík, primář Hematologicko transfuzní oddělení Nemocnice Znojmo Jan Simonides a jeho zástupce, tentokrát v pozici
zástupce města Znojma, Pavel Jajtner.
Mezi oceněnými byli také naši kolegové, sestřička Andrea Konečná, která shodou okolností
pracuje na Hematologicko - transfuzní oddělení Nemocnice Znojmo a sanitář Eda Krutiš, který
pracuje na Centrálním operačním traktu. Děkujeme nejen jim, ale všem dárcům, kteří k nám
přichází a darují "kousek sebe pro druhé"
Velký dík Český červený kříž Znojmo za skvělou organizaci.
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Náš občan Radek Čočkrl - v poslední řadě nahoře uprostřed.
Zdroj:
https://www.facebook.com/hashtag/darujmekrevznojemsko?source=feed_text&epa=HASHTAG&__x
ts__[0]=68.ARBdT9CBFvEao3HYrYGaLZtbVhYpLrBEpz75QXDSXuNJwC9dyunm1QdpZLf11YXhmMglj671zIqDvAEkHcZcXIBdCujZ_GA0M
qK6G2T-r5yAp3hIoqxW4twez_TdepIv7sHJSgs8QcyV3PtUE8iiqczWcn0UO9Go2ACSeQzGEJ56zhYfWEWmSOf0IbzFqqnuay4V2FSBsqLzlgPVoE1Xm8lpyBcZTdNQKQvYZPihRir3tCj8YNwuP2cSwcItYdJ9_Pyjk2fWvhZJk9GD_TKCyuMosgqHXHTJmg-03fXVCgAGSj0
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Koronavir
Koronavirus a jeho mutace: V čem je „britská“
horší než ty předchozí. V Česku od 18.1.2021
19. 1. 2021, 14:30, Lubomír Popovič, Novinky
Koronavirus a onemocnění covid-19 se počátkem roku 2020 rozšířily na všechny obydlené
kontinenty. 11. března byla nákaza Světovou zdravotnickou organizací označena za pandemii
a už v únoru se v Evropě objevila první mutace koronaviru, za kterou následovaly. na všechny
obydlené kontinenty. Foto: Profimedia.cz
Mutace koronaviru SARS-CoV-2
Během šíření v populaci viry přirozeně mutují a výjimkou není ani koronavirus SARS-CoV-2:
ten dle vědeckých studií mutuje s frekvencí 1- 2krát za měsíc. Dominantní se pak stávají typy
s lepší schopností přenosu (transmise).
Dle britské BBC vznikly dosud během šíření nového typu koronaviru už tisíce jeho mutací,
většina změn byla ale v podstatě nepostřehnutelná a bez většího významu. Významnější
objevené mutace pak mají své odborné označení, veřejnosti jsou ale známé především podle
země, kde byly poprvé identifikovány: bývají tak označovány jako španělská, jihoafrická nebo
například britská.
Od února 2020 převažuje v lidské populaci mutace viru označovaná jako D614G, která se
objevila v Číně ještě před vyhlášením pandemie. Viry s touto mutací se při pokusech
projevovaly snadnějším přenosem i produkcí větší virové nálože v horních cestách dýchacích,
která se ale nešíří až do plic.
Britská mutace koronaviru
Na jihovýchodě Velké Británie byla v září 2020 identifikována linie viru označovaná jako
B.1.1.7 (dle WHO též VOC 202012/01). Na veřejnosti se informace o této mutaci objevily
v prosinci, kdy byla v Londýně zodpovědná už za dvě třetiny nových infekcí. „Britská
mutace“ koronaviru se objevila také v Česku, její výskyt potvrdil 18. ledna 2021 Státní
zdravotní ústav.
Obavy pramení především z toho, že umí obelstít imunitní systém a oproti předešlým se tento
typ dokáže mnohem lépe šířit – dle prvních zpráv až o 70 % rychleji než původní virus. Tato
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vysoce infekční varianta viru má pravděpodobně také větší smrtnost, a to až o 30 %. Počátkem
roku 2021 byla rozšířená již ve 33 zemích světa.
Vysokou nakažlivost této mutace ukazuje vývoj pandemie v Irsku: to dříve patřilo k nejméně
postiženým zemím, v první dekádě ledna 2021 se už ale stalo zemí s nejvyšším počtem nově
nakažených na 100 000 obyvatel na světě. A více než polovinu nových případů infekce
způsobila právě nová linie viru.
Ta sice nezpůsobuje vážnější průběh onemocnění, kumuluje ale neobvyklé množství dalších
mutací a v souvislosti s její vysokou nakažlivostí se očekává zvýšení počtu úmrtí v důsledku
exponenciálního růstu počtu nemocných.

Zdroj: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/koronavirus-a-jeho-mutace-v-cem-je-britskahorsi-nez-ty-predchozi-a-jake-dalsi-zname-40348273

Britská mutace a v čem je nebezpečná
Takzvaná britská mutace koronaviru, nesoucí označení VUI-202012/01 nebo také B.1.1.7,
začíná čím dál více promlouvat i do vývoje epidemie v České republice. Podle odborníků je
velmi nakažlivá, na přenos stačí i poměrně krátký kontakt. Větší riziko než klasická varianta
představuje také pro mladší ročníky nebo těhotné.
Koronavirus SARS-CoV-2 je sám o sobě vysoce nakažlivý. Je to dáno tím, že se nepřenáší jen
kapénkami, ale i menšími aerosolovými částicemi, takže jej lze poměrně snadno vdechnout.
Aerosoly se dokážou ve vzduchu udržet delší dobu a překonají i vzdálenost několika metrů.
Tzv. britská mutace se pak šíří ještě o něco více než klasická varianta, jak vyplývá z
epidemiologických dat.
Rychlejší přenos
Podle dosavadních vědeckých poznatků je britská mutace o 40 až 70 procent nakažlivější než
původní varianta koronaviru.
Vědci u britské mutace objevili 23 změn oproti původnímu koronaviru, přičemž většina se týká
proteinu, který tvoří charakteristický hrot. Virus se díky těmto změnám dokáže mnohem pevněji
přichytit k cílové buňce, lépe do ní vstupuje a lépe odolává tlaku protilátek. Přenos nákazy je
tak mnohem snazší.
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Kolektivní imunita později
Jak virus postupuje rychleji, mutace se postupně ve společnosti stává dominantní variantou.
Tím, že je infekčnější, je také potřeba i pro dosažení kolektivní imunity většího procenta lidí,
kteří budou vůči infekci odolní.
Obecně se o kolektivní imunitě mluví, když získá rezistenci zhruba 70 procent populace, která
projde nákazou nebo dostane vakcínu. Podle virologa Pavla Plevky z Masarykovy univerzity
mutace tuto hranici posouvá na 80 procent.
Riziko pro zdravotní systém
Tím, že se virus snáze šíří, představuje větší hrozbu pro zdravotní systém. S rychlým nárůstem
počtu nakažených lze čekat i vyšší počty lidí s těžším průběhem. Hrozí větší zatížení nemocnic
a také vyšší počet obětí.
Vážnější průběh?
Zatím žádná větší vědecká studie neprokázala, že by britská mutace přímo způsobovala větší
smrtnost nemocných. Mikrobiolog Simon Clarke ale poukazuje na vyšší hrozbu silnějších
přehnaných reakcí imunitního systému, jež může vyvolat právě pevnější vazba viru na lidskou
buňku.
„Nejedná se o přehnanou imunitní reakci ve stylu cytokinové bouře, ale v podstatě o rozvoj
zánětu na úrovni endotelové dysfunkce čili poruchy buněk výstelky cév. Díky tomu dochází k
rychlejšímu rozvoji onemocnění,” vysvětluje imunolog Vojtěch Thon.
Ohroženější mladší ročníky i těhotné. Izraelští vědci upozornili na fakt, že britskou mutací
viru jsou více ohrožené také mladší ročníky i těhotné, jelikož se i u nich mohou objevit těžší
průběhy onemocnění.
„Tím, že se vir dostává do organismu snáze, je možné, že i někteří mladí lidé onemocní těžším
průběhem, zvlášť setkají-li se s vysokou dávkou viru,” uvádí k tomu Thon.
Rizikový kontakt: Stačí i několik sekund
Vzhledem k tomu, že se virus přenáší i menšími aerosolovými částicemi, které se dokážou ve
vzduchu udržet delší dobu a zvládnou překonat i mnoho metrů, již neplatí, že rizikovým
kontaktem je setkání lidí bez roušky na vzdálenost méně než dva metry po dobu 15 minut a
více. Podle epidemiologa Romana Prymuly se lidé mohou nakazit i za několik sekund, pokud
spolu budou bez ochrany úst a nosu a někdo například kýchne.
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Jak ukazují nejnovější zjištění, k nakažení stačí skutečně i jen letmý kontakt se
superpřenašečem. Jeden člověk dokáže snadno nakazit i mnohem více lidí.
Jak se chránit?
Jelikož dlouhé měsíce potrvá, než dostane vakcínu proti koronaviru dostatečný počet lidí a
společnost získá imunitu, nadále je důležité v rámci ochrany zdraví svého i druhých dbát na
dodržování hygienických pravidel.
Nadále je třeba mít na paměti pravidlo 3R (ruce, roušky, rozestupy) a pozornost je dobré
věnovat také větrání, které znemožňuje kumulaci virů.
Očkování
Zejména pro rizikové skupiny, kam patří hlavně staří a chronicky nemocní lidé, představuje tu
nejlepší ochranu především očkování. „V současné době by bylo zapotřebí co největší počet
lidí z rizikových skupin naočkovat alespoň jednou očkovací dávkou, která je sice ještě zcela
neochrání před samotnou nákazou, ale po třech týdnech po aplikaci vakcíny je dokáže ochránit
před těžkým průběhem onemocnění. Což potvrzuje již nyní nejnovější britská vědecká studie
zveřejněná v odborném časopise Lancet,” upozorňuje imunolog Thon. „Čím více se britská
mutace rozšíří v populaci, tím více bude bohužel umírat lidí a očkování jako takové začne
postrádat smysl,” dodává.
Zdroj: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/britska-mutace-co-o-ni-vsechno-vime-a-cim-jetak-nebezpecna-40350484
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Covid-19 v obci Žerůtky v roce 2021
L E D E N 2021
Den
nárůst vyléčených akt. nemocní
1.-3. leden
1
4.
1
2
5.-7.
2
8.
1
1
9.-13.
1
14.
1
0
15.-27.
0
28.
1
1
29.
1
2
30.
2
31.1.
2
3
2

Ú N O R 2021
Den nárůst vyléčených akt. nemocní
1. únor
2
2.
1
3
3.-6.
3
7.
1
1
3
8.
1
2
9.-10.
2
11.
1
1
12.-15.
1
16.
1
0
17.-27.
0
28.2.
0
2
4

B Ř E Z E N 2021
Den
nárůst
vyléčených akt. nemocní
1. březen
0
2.-3.
0
4.
2
2
5.-7.
2
8.
1
3
9.
3
6
10.
2
8
11.
2
10
12.
2
12
13.
12
14.
12
15.
12
16.
2
14
17.
14
18.
2
12
19.-21.
12
22.
1
1
12
23.
3
9
24.
4
5
25.
2
3
26.-28.
3
29.
1
2
30.
1
1
31.3.
1
15
14
99

D U B E N 2021
Den nárůst vyléčených akt.nemocní
1. duben
1
2.-4.
1
5.
1
0
6.
1
1
7.-11.
1
12.
1 zemřel
0
13.-14.
0
15.-25.
0
26.
0
27.
0
28.
0
29.
0
30.4.
0
1
2

K V Ě T E N 2021
Den
nárůst
vyléčených akt. nemocní
1. květen - 31. 5.
0

Č E R V E N 2021
Den nárůst vyléčených akt. nemocní
1. červen-30.6
0

Č E R V E N E C 2021
Den
nárůst
vyléčených akt. nemocní
1.-31. červenec
0

S R P E N 2021
Den nárůst vyléčených akt. nemocní
1.- 5. srpen
0
6.
1
1
7.-12.
1
13.
1
0
14.-31.8.
0
1
1

Z Á Ř Í 2021
Den
nárůst
vyléčených akt. nemocní
1.-26. září
0
27.
1
1
30.9.
1
1

Ř Í J E N 2021
Den nárůst vyléčených akt. nemocní
1.
1
2-10.
1
11.
1
0
12.-25.
0
26.
3
3
27.
3
28.
1
4
31.
4
4
1

L I S T O P A D 2021
nárůst
vyléčených akt. nemocní
4
3
1
1
1
0
0
1
1
1
2
2
3
5
2
7
1
8
8
1
9
9

L I S T O P A D 2021 - pokračování
Den nárůst vyléčených akt. nemocní
27.
1
10
28.-29.
10
30.
1
9
10
5

Den
1.-8.
9.
10.
11.
12.-15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.-24.
25.
26.
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P R O S I N E C 2021
Den nárůst vyléčených akt. nemocní
1.
2
1
10
2.
10
3.
3
7
4.
2
5
5.
1
4
6.-8.
4
9.
1
3
10.
1
4
11.
1
3
12.-14.
3
15.
2
1
16.-23.
1
24.
1
0
25-30.
0
31.
0
3
12

ZDROJ: https://obce.nery.cz/jihomoravsky-kraj/znojmo/zerutky-znojmo/
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.

101

Koronavir - časová osa 2021
Leden 2021
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/casova-osa-covid/r~fd4c3f7e0ec511eb9d470cc47ab5f122/

Na začátku měsíce Česko zaznamenává dosud nejvyšší počet zachycených případů koronaviru
za den – je jich téměř 18 tisíc. Vláda do poloviny února prodlužuje nouzový stav, čelí ale tlaku
kvůli několika aférám, zejména ohledně předbíhání v pořadníku vakcíny na Státním zdravotním
ústavu, účasti poslance ANO Milana Hniličky na nelegální oslavě nebo neúspěšnému startu
systému na registraci k očkování.
6. ledna = 17 768 Prokázaných 7358 V nemocnici 1081 V těžkém stavu 155 Mrtví
Česko zaznamenává rekordní počet nových případů covidu-19 od březnového vypuknutí
epidemie – přibylo 17 668 nakažených.
11. ledna = 6208 Prokázaných 7371 V nemocnici 1164 V těžkém stavu 163 Mrtví
Některá krematoria hlásí přetížení. Například Krematoriu Ostrava jako jedinému zařízení svého
druhu v Moravskoslezském kraji nestačí kapacita na zpopelnění zesnulých, jejichž počet
výrazně zvýšila pandemie. Asi 50 těl tak muselo být převezeno do jihomoravských Hustopečí.
Vláda v reakci na to zakázala do konce nouzového stavu dovážet do Česka těla zemřelých ke
zpopelnění. Krematoriím také odpadla povinnost řídit se emisními limity.
13. ledna = 10 911 Prokázaných 7248 V nemocnici 1136 V těžkém stavu 161 Mrtví
Po odhalení aféry s předbíháním při očkování ve Státním zdravotním ústavu rezignoval jeho
ředitel Pavel Březovský. Server Seznam Zprávy přinesl informaci, že se v ústavu očkovali vedle
zaměstnanců i jejich příbuzní.
15. ledna = 9297 Prokázaných 7097 V nemocnici 1141 V těžkém stavu 164 Mrtví
Vláda spouští systém pro registraci lidí starších 80 let k očkování. Ten ovšem okamžitě
vykazuje problémy se zasíláním SMS s kódy. Nedalo se dovolat ani na zvláštní linku 1221,
která měla seniorům s registrací a rezervací termínu pomáhat.
Zahlcení očkovacího systému bylo jisté, říká stát. Zabránit tomu nešlo, míní experti.
18. ledna = 7665 Prokázaných 6923 V nemocnici 1121 V těžkém stavu 157 Mrtví
V Česku byla prokázána takzvaná britská mutace koronaviru, která je nakažlivější než dosud
rozšířená varianta, uvedl Státní zdravotní ústav. Ministr Blatný řekl, že mutace není
nebezpečnější pro zdraví člověka, ale šíří se asi o 40 procent rychleji. Ministr dodal, že vakcíny
dostupné v Česku fungují i proti britské mutaci.
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20. ledna = 7949 Prokázaných 6462 V nemocnici 1087 V těžkém stavu 146 Mrtví
Prezident Miloš Zeman dostává v Ústřední vojenské nemocnici v Praze vakcínu proti
koronaviru. Lékaři mu podali látku firem Pfizer a BioNTech. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček později
oznamuje, že se očkování odehrálo standardně a bez komplikací.
22. ledna = 8464 Prokázaných 6323 V nemocnici 1089 V těžkém stavu 133 Mrtví
Vláda prodlužuje nouzový stav do 14. února. O den dříve to schválila sněmovna hlasy vládních
stran a KSČM. Premiér Andrej Babiš prohlašuje, že by si přál, aby nouzový stav už nemusel
být znovu prodlužován a skončil 14. února. Vyjádřil ale obavu, že to nebude stačit.
25. ledna = 6970 Prokázaných 6278 V nemocnici 1035 V těžkém stavu 133 Mrtví
Šéf Národní sportovní agentury a poslanec ANO Milan Hnilička, bývalý premiér Jiří Paroubek,
šéf liberecké krajské policie Vladislav Husák nebo místopředseda Rady České televize Jiří
Šlégr se účastnili nelegální oslavy narozenin podnikatele a někdejšího politika ČSSD Petra
Bendy v Teplicích. Premiér Andrej Babiš jejich chování označil za "nepřijatelné papalášství".
29. ledna = 8052 Prokázaných 5924 V nemocnici 973 V těžkém stavu 149 Mrtví
Série videí, která vytvořili influenceři Anna Šulcová a Jakub Gulab, a související smlouva na
propagaci v hodnotě půl milionu korun se ale staly předmětem kritiky i výsměchu politiků,
odborníků i veřejnosti. Premiér Babiš i ministr Blatný kritiku odmítli, podle nich influenceři
práci na videích odvedli zadarmo a peníze měly jít pouze na propagaci. Šulcová a Gulab po
kritice oznámili, že se půlmilionového příspěvku od vlády vzdali.
Únor 2021
Opatření proti covidu přestávají fungovat, prohlásil na začátku února ministr zdravotnictví Jan
Blatný. I přes řadu přísných pravidel, jako je uzavření služeb nebo omezení pohybu, opět stoupá
počet nakažených. A to zejména v okresech Trutnov, Sokolov a Cheb, které nechává vláda 12.
února uzavřít. Sněmovna odmítá prodloužit nouzový stav, vláda ale vyhlašuje nový a začínají
práce na pandemickém zákoně. Premiér Andrej Babiš ukončuje spolupráci se svým poradcem
a exministrem zdravotnictví Romanem Prymulou kvůli jeho účasti na fotbalovém zápase.
4. února = 8106 Prokázaných 5946 V nemocnici 1031 V těžkém stavu124 Mrtví
I přes přísná omezení v Česku stoupají počty nakažených. Opatření přestala fungovat,
prohlašuje ministr zdravotnictví Jan Blatný.
11. února = 9011 Prokázaných 6000 V nemocnici 1110 V těžkém stavu 126 Mrtví
Sněmovna odmítla prodloužení nouzového stavu. Vláda Andreje Babiše žádala o dalších 30
dnů, komunisté, kteří menšinový kabinet podporují, se ale tentokrát rozhodli návrh nepodpořit.
12. února = 8826 Prokázaných 5930 V nemocnici 1101 V těžkém stavu 140 Mrtví
Vláda uzavřela okresy Cheb a Sokolov v Karlovarském kraji a Trutnov v Královéhradeckém
kraji kvůli rychlému šíření covidu-19. Zhruba 300 tisíc lidí, kteří v těchto okresech žijí, je až
na stanovené výjimky nemůže opustit, ostatní lidé naopak nemohou na území těchto okresů
vstoupit. Povoleny jsou ve třech uzavřených okresech cesty do práce, do školy, za lékařem či
na úřad. Obyvatelé také musí místo obyčejných roušek nosit respirátory nebo chirurgické
roušky, zaměstnavatelé musí zajistit co nejmenší šíření nákazy na pracovištích.
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15. února = 8901 Prokázaných 6339 V nemocnici 1193 V těžkém stavu 122 Mrtví
Vláda na žádost hejtmanů vyhlašuje na 14 dní další nouzový stav. Od půlnoci navázal na ten
dosavadní, který ve stejnou dobu skončil, protože ho sněmovna odmítla prodloužit. Opatření
zůstala stejná jako doposud.
16. února = 12 601 Prokázaných 6381 V nemocnici 1236 V těžkém stavu 144 Mrtví
Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek vyzval k jednání o pomoci Německa nemocnicím
v regionu. Vláda ovšem jednání s Němci dlouhodobě nebyla nakloněna.
18. února = 11 699 Prokázaných 6543 V nemocnici 1299 V těžkém stavu 160 Mrtví
Poradce premiéra a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula se ve VIP lóži účastnil
fotbalového utkání Evropské ligy mezi Slavií Praha a Leicesterem City. A to přesto, že v ten
samý den žádal vyhlášení tvrdé uzávěry Česka. Přítomní byli i další politici a osobnosti. Premiér
Andrej Babiš následně oznámil, že s Prymulou ukončuje spolupráci.
22. února = 11 391 Prokázaných 6988 V nemocnici 1385 V těžkém stavu 148 Mrtví
V Česku leží ve skladech nevyužito na 120 tisíc vakcín. Andrej Babiš, který se v prosinci
označil za koordinátora očkování, prohlašuje, že to není jeho starost. Nedostatečné využití
dodaných vakcín členové vlády svádějí i na to, že je část seniorů odmítá. Vláda ale stále nebyla
schopna spustit informační kampaň, která by vyvrátila lži o očkování šířené po sociálních sítích.
EU před tím varovala už loni v létě.
Pomoc s distribucí v dopise premiéru Babišovi nabízí skupina Mladých praktiků. Podle nich
kvůli pomalému postupu zemře až 15 lidí denně. Na jejich nabídku nikdo nereaguje.
23. února = 15 672 Prokázaných 6817 V nemocnici 1389 V těžkém stavu 64 Mrtví
V těžkém stavu leží v nemocnicích s covidem-19 nejvíce pacientů od začátku epidemie. Některé
nemocnice jsou na pokraji kolapsu. Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý na tiskové
konferenci prohlašuje, že to není ničí vina. Odborníci varují, že čínské rychlotesty, které vláda
vybrala na testování dětí ve školách, jsou pro záměr nevhodné. Podle nich kvůli nízké
schopnosti rozpoznat pozitivního bezpříznakového žáka může jejich nasazení naopak urychlit
šíření koronaviru.
24. února = 13 791 Prokázaných 7154 V nemocnici 1467 V těžkém stavu 130 Mrtví
Premiér Andrej Babiš oznamuje, že vláda vzhledem k rostoucímu nárůstu nakažených
koronavirem požádá o další prodloužení nouzového stavu. "Je nutné to udělat, v opačném
případě by nastala v nemocnicích totální katastrofa. Takovou situaci jsme tady ještě neměli,"
uvedl Andrej Babiš.
25. února = 14 599 Prokázaných 7463 V nemocnici 1559 V těžkém stavu 182 Mrtví
V Česku se objevuje první případ takzvané jihoafrické mutace, která je nejen nakažlivější, ale
také odolnější vůči očkování.
26. února = 14 676 Prokázaných 7266 V nemocnici 1507 V těžkém stavu 93 Mrtví
Vláda schválila vyhlášení nového nouzového stavu od 27. února na 30 dní. Na tři týdny výrazně
omezí pohyb osob. Pro cesty do zaměstnání nebo za lékařem mimo okres bude potřeba
potvrzení. Návštěvy příbuzných v rámci okresu s bydlištěm nejsou povolené, pokud nejde o
zajištění nezbytných potřeb. Vycházky a běh budou dále možné jen na území obce. Vláda také
asi na polovinu zredukovala výjimky pro maloobchod a služby, otevřít mohou pouze potraviny,
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drogerie, lékárny nebo výdejny zboží. 1. března také musí zavřít všechny dosud otevřené školy
a školky.
Březen 2021
V březnu se epidemická situace výrazně zhoršila. Počty nakažených se sice postupně ustálily,
nemocnice však zažily dosud největší nápor pacientů s covidem. V době největšího zatížení v
nich leželo přes 9 tisíc pacientů, z toho až 2 tisíce v těžkém stavu. Vláda se tak rozhodla
prodloužit nouzový stav a tvrdá opatření přes velikonoční svátky, kdy hrozil větší kontakt mezi
lidmi, který by nemocnice mohl dovést na pokraj kolapsu.
1. března = 4557 Prokázaných 8340 V nemocnici 1666 V těžkém stavu 205 Mrtví
Uplynul přesně rok ode dne, kdy testy potvrdily první tři případy nového koronaviru v Česku.
Nákazu od té doby prokazatelně prodělalo více než 1,23 milionu lidí. Začal platit zákaz
cestování mimo okres s výjimkami cest do zaměstnání, k lékaři nebo na úřad. Dodržování
kontrolují na mnoha hranicích okresů policisté. K očkování se mohou začít registrovat lidé
starší 70 let. Během prvního dne se navzdory technickým obtížím s rozesíláním PIN kódů
přihlásilo přes 200 tisíc lidí.
3. března = 15 257 Prokázaných 8476 V nemocnici 1746 V těžkém stavu 201 Mrtví
Začalo platit povinné testování ve firmách s více než 250 zaměstnanci. V českých nemocnicích
je s nemocí covid-19 přes 8400 lidí, což je dosavadní rekord. Toto číslo v následujících dnech
ještě poroste. Nemocnice v Karlovarském kraji vyčerpaly kvůli lidem nakaženým covidem-19
všechny kapacity. Ačkoli se otevřela možnost nechat se očkovat u praktického lékaře, mnozí z
nich vakcíny vůbec nemají.
8. března = 10 670 Prokázaných 9091 V nemocnici 1903 V těžkém stavu 236 Mrtví
Šíření koronaviru v Česku začalo zpomalovat, zátěž pro nemocnice ale zůstává vysoká, je v
nich přes 9 tisíc pacientů.
Ministr zdravotnictví Jan Blatný odvolal hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou, ve funkci ji
nahradila Petra Svrčinová. K jejímu odvolání vyzval i prezident Miloš Zeman, ten si však přeje
i rezignaci Blatného kvůli negativnímu postoji k ruské vakcíně Sputnik.
V Česku převládla takzvaná britská mutace koronaviru. V posledních týdnech je v nemocnicích
přibližně každý desátý pacient v těžkém stavu s covidem-19 mladší 50 let. Český statistický
úřad zveřejnil statistiky úmrtnosti. Počet lednových úmrtí v Česku zlomil historické rekordy.
Zemřelo 15 900 obyvatel, což je proti pětiletému průměru o polovinu víc.
Pandemie a s ní spojená opatření si vybraly daň u řady živnostníků, skončila každá čtvrtá
hospoda.
10. března = 14 555 Prokázaných 9076 V nemocnici 1981 V těžkém stavu 229 Mrtví
V Česku dosud zdravotníci aplikovali více než milion dávek vakcíny proti covidu. Ministr
zdravotnictví Jan Blatný vyzval, aby se použilo co nejvíce vakcín a neschovávaly se pro druhou
dávku.
16. března = 14 048 Prokázaných 9412 V nemocnici 2066 V těžkém stavu 219 Mrtví
Počet pacientů s covidem ve vážném stavu je dosud nejvyšší od začátku epidemie. Stále častěji
jsou mezi nimi i mladí lidé Ministr Blatný oznámil, že bude potřeba prodloužit nouzový
stav. Zároveň nedoporučil uvolnění opatření během blížících se velikonočních svátků.
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22. března = 8250 Prokázaných 9037 V nemocnici 1986 V těžkém stavu 210 Mrtví
Vláda požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli opatřením proti šíření koronaviru
o dalších 30 dnů, avizuje předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček. TOP 09 a STAN
oznámily, že prodloužení nepodpoří.
Uplynul rok ode dne, kdy v Česku zemřel první člověk s covidem. V celé zemi se v poledne
rozezněly kostelní zvony na památku 25 tisíc obětí nemoci. Symbolicky je připomněly i tisíce
bílých křížů namalovaných na dlažbě pražského Staroměstského náměstí.
Nejvyšší kontrolní úřad konstatuje, že vládní nákupy ochranných pomůcek na počátku
epidemie provázel chaos a velké rozdíly v ceně i kvalitě. Ministerstvo zdravotnictví kupovalo
respirátory nižší třídy FFP2 až za 777 korun za kus. Vnitro kupovalo účinnější respirátory FFP3
za ceny od 60 do 422 korun za kus. Úřad také kritizuje, že vláda od roku 2011 neaktualizovala
pandemický plán a nezajistila dostatečné zásoby ochranných pomůcek. "Pokud přišla
pandemie, kterou nikdo neočekával a všechny státy světa začaly nakupovat ochranné
prostředky, tak logicky nikdo na to nemohl být připravený," reaguje na kritiku premiér Babiš.
26. března = 7725 Prokázaných 8083 V nemocnici 1836 V těžkém stavu 155 Mrtví
Vláda schválila prodloužení nouzového stavu do 11. dubna, tedy i přes velikonoční
svátky. Jedinou výjimku ze zákazu vycházení po 21. hodině stanovila pro účast na
bohoslužbách ve večerních hodinách. Pro hlasovali poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Poslanci
ostatních stran byli proti nebo se hlasování zdrželi. Nouzový stav je něco, co má zakrýt, že
vláda nemá žádný plán, kterému by lidé mohli věřit," řekl předseda opoziční ODS Petr Fiala.
Epidemie koronaviru v celostátním měřítku i v jednotlivých krajích slábne, zpomalilo ale tempo
očkování a Česko stále patří mezi země, kde se nemoc šíří nejvíce. Kvůli pandemické situaci
se plánované sčítání lidu uskutečnilo on-line. Hned po spuštění formuláře však systém spadl.
Termín k sečtení byl poté prodloužen.
29. března = 6946 Prokázaných 8156 V nemocnici 1771 V těžkém stavu 181 Mrtví
Ministerstvo školství představilo první fázi plánu návratu žáků a studentů na jednotlivé stupně
škol. Jako první se vrátí do lavic děti z prvního stupně v rotačním modelu a předškolní děti.
Obnovena je také praktická výuka na středních a vysokých školách a konzervatořích. Součástí
plánu je také antigenní testování ve školách.
31. března = 7274 Prokázaných 7556 V nemocnici 1615 V těžkém stavu 153 Mrtví
Nových případů covidu ubývá asi o 2 tisíce týdně, pomaleji klesá počet
hospitalizovaných. Podle šéfa ÚZIS Ladislava Duška je situace rozporuplná. Opozice vyzvala
vládu k přípravě systému pro bezpečný provoz služeb, který by umožnil lidem prokázat se, že
jsou otestovaní, očkovaní či mají protilátky.
Duben 2021
Během dubna se epidemická situace v Česku postupně zlepšovala a vláda mohla přistoupit k
rozvolnění ve školství, obchodu a službách. Skončil nouzový stav, nemocnice se začaly vracet
k normálnímu režimu a k neakutní péči. Pokračovalo očkování, vznikala další a další očkovací
centra a mobilní očkovací týmy. Změna nastala ve vedení ministerstva zdravotnictví, Jana
Blatného vystřídal Petr Arenberger. Vláda nakonec nekoupila neschválenou ruskou vakcínu
Sputnik V. Objevily se první případy závažnější indické mutace koronaviru, později
označované jako mutace delta.
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1. dubna = 6252 Prokázaných 7243 V nemocnici 1553 V těžkém stavu 152 Mrtví
Česko promarnilo možnost získat větší množství vakcín z dodatečné desetimilionové dodávky
pro státy EU. Šanci mělo na 70 tisíc dávek. Padla poté, co premiér Andrej Babiš společně se
svým rakouským a slovinským protějškem odmítl způsob přerozdělení.
3. dubna = 2160 Prokázaných 6256 V nemocnici 1424 V těžkém stavu 126 Mrtví
Premiér Andrej Babiš je nespokojený s prací ministra Jana Blatného a posílá mu už čtvrtý
vytýkací dopis. Tentokrát mu vadí příliš přísné podmínky pro podávání experimentálního léku
na covid bamlanivimabu. Blatný premiérovy výtky odmítá s tím, že podávání léků je věc
lékařská, nikoliv politická.
6. dubna = 5593 Prokázaných 7098 V nemocnici 1422 V těžkém stavu 114 Mrtví
Vláda rozhodla o rozvolnění ve školství i ve službách. Při rotační výuce, kdy se třídy střídají
doma a ve škole, a testování se mohou do škol od 12. dubna vrátit žáci prvního stupně, do
školek mohou předškoláci. V okrese Zlín je návrat kvůli pomalejšímu odeznívání epidemie o
týden zpožděný. Od 19. dubna by se měli do laboratoří vrátit studenti posledních ročníků
vysokých škol.
Obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví, čistírny, prádelny, zámečnictví či farmářské
trhy se budou moci znovu otevřít od 12. dubna, schválila vláda. Ve stejný den budou moci
obnovit provoz také venkovní prostory zoologických zahrad. První rozvolnění: Od pondělí 12.
dubna otevřou některé obchody, služby a trhy. Ministerstvo zdravotnictví také upravilo
mimořádné opatření, kterým nemocnicím od 30. prosince přikazovalo zcela omezovat
plánovanou péči. Od 7. dubna se tento zákaz změnil na doporučení.
7. dubna = 7057 Prokázaných 6744 V nemocnici 1384 V těžkém stavu 121 Mrtví
Premiér Andrej Babiš odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného. Ve funkci ho vystřídal Petr
Arenberger (oba za ANO), který do té doby působil jako ředitel Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady. Babiš uvedl jako hlavní důvod Blatného odvolání rozdílný názor na směřování
zdravotnictví a jeho špatnou komunikaci. Blatný se vrátil jako lékař do brněnské fakultní
nemocnice. Prezident Miloš Zeman při jmenování Arenbergera zmínil jako důvod odchodu
Blatného právě jeho snahu blokovat očkování neschválenými ruskými vakcínami. Začíná
registrace k očkování proti covidu pro zaměstnance pracující v sociálních službách. Po
zdravotnících, učitelích a vybraných zaměstnancích kritické infrastruktury jsou další profesní
skupinou, která dostane v očkování přednost.
11. dubna = 986 Prokázaných 5264 V nemocnici 115 V těžkém stavu 93 Mrtví
Ministr zdravotnictví Petr Arenberger řekl, že Česko s přijetím ruské vakcíny Sputnik V nebude
napodobovat Slovensko. Nezačne látku dovážet dříve, než bude mít v pořádku "papíry".
Zároveň informoval, že se ministerstvo při rozvolňování rozhodlo postupovat jinak než podle
dosavadního protiepidemického systému PES.
12. dubna = 3868 Prokázaných 5562 V nemocnici 1148 V těžkém stavu 84 Mrtví
O půlnoci skončil v Česku po 254 dnech nouzový stav. Končí zákaz cestování mezi okresy i
zákaz nočního vycházení mezi 21:00 a 5:00. Většina opatření proti šíření koronaviru ale zůstává
v platnosti, nově se má řídit pandemickým zákonem. Dál tak platí například zákaz setkávání
více než dvou osob. Do lavic se vrátili žáci prvního stupně základních škol. Prezenční výuku
obnovily také speciální školy a otevřely se i školky, zatím ale jen pro předškoláky. Podmínkou
prezenční výuky je pravidelné testování. Zavřené zůstávají školy kvůli špatné epidemické
situaci na Děčínsku, kde se termín odsunul o týden kvůli brazilské mutaci koronaviru. Začíná
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kampaň na podporu očkování proti covidu nazvaná Udělejme tečku, startuje prvními
televizními spoty. Cílem je, aby se k očkování přihlásilo 70 procent populace.
14. dubna = 3720 Prokázaných 4945 V nemocnici 1045 V těžkém stavu 90 Mrtví
Vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) oznamuje, že v
pondělí odletí do Moskvy, kde bude jednat o případných dodávkách vakcíny Sputnik V po jejím
výhledovém schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Nejasnosti dál provázejí
omezení setkávání osob. Podle právních expertů nemohlo ministerstvo zdravotnictví toto
opatření bez nouzového stavu zavést.
K očkování proti covidu se mohou začít registrovat lidé, kterým je mezi 65 a 69 lety.
16. dubna = 3220 Prokázaných 4435 V nemocnici 941 V těžkém stavu 66 Mrtví
Ministr zdravotnictví Petr Arenberger hodnotil stav epidemie pozitivně. Velikonoce se podle
něj do statistik nepromítly a nezhoršily epidemickou situaci. Upozornil ale, že je potřeba
setrvalá obezřetnost, protože virus nezmizel.
23. dubna = 2606 Prokázaných 3552 V nemocnici 760 V těžkém stavu 54 Mrtví
Vláda představila plán dalšího rozvolňování. Vybrané služby spojené s péčí o tělo, jako
kadeřnictví, pedikúra nebo masáže, budou moci obnovit provoz od 3. května. Zákazník se bude
muset prokázat negativním testem na covid.
Vláda během patnáctiminutového on-line zasedání schválila novou verzi opatření o omezení
obchodu a služeb. Reagovala tak na zrušení opatření Nejvyšším správním soudem. V oblasti
maloobchodu a služeb se v nové verzi opatření dosavadní pravidla nezměnila. Nové opatření
po výtkách soudu neobsahuje například omezení maximálního počtu účastníků demonstrací na
sto lidí.
K očkování proti covidu se mohou registrovat lidé ve věku 60 až 64 let.
24. dubna = 1311 Prokázaných 3205 V nemocnici 732 V těžkém stavu 57 Mrtví
V Česku se objevila indická mutace koronaviru, řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger.
Potvrzena byla v Hradci Králové, kam ji podle ministra přivezla zřejmě studentka z Indie.
Nákaza se zásadně nerozšířila, protože nebyla výuka.
29. dubna = 2230 Prokázaných 2855 V nemocnici 564 V těžkém stavu 42 Mrtví
Vláda premiéra Andreje Babiše schválila další rozvolnění opatření. Od pondělí 3. května se
mohou do základních škol vrátit žáci druhého stupně v šesti krajích a hlavním městě. Kromě už
dříve avizovaných Karlovarského, Královéhradeckého a Plzeňského kraje se pro ně otevřou
školy i ve Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze. Budou mít rotační výuku,
při které se třídy střídají po týdnu ve škole a doma. Ve stejných krajích budou moci děti do
školek. Zaměstnanci škol a žáci prvních stupňů základních škol se budou testovat na covid jen
jednou týdně. Žáci druhého stupně dvakrát.
Všechny maloobchodní prodejny podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka budou
smět otevřít definitivně od 10. května. Zahrádky restaurací otevřou nejdříve 17. května.
Zdravotníci v Česku aplikovali od začátku očkování před čtyřmi měsíci přes tři miliony dávek
vakcíny proti covidu. Státní ústav pro kontrolu léčiv prostudoval materiály k ruské
vakcíně Sputnik V a s připomínkami je předal Úřadu vlády. K posouzení vakcíny ale
dokumenty podle ředitelky ústavu Ireny Storové nestačily. Dokumentace měla desítky stran, u
podobných přípravků jich bývají i desítky tisíc.
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Květen 2021
Registrace na očkování se postupně otevírá pro další skupiny, na konci měsíce se mohou hlásit
lidé starší 30 let. Očkování u praktiků stále vázne, slibovaných vakcín se stále nedočkali. Místo
toho se otevírají větší očkovací centra. Pražský hrad si připomíná oběti covidu svíčkami v
plastových kelímcích. Kvůli nejasným majetkovým poměrům končí ministr zdravotnictví Petr
Arenberger, na post se vrací Adam Vojtěch. Jde o čtvrtou změnu ministra během osmi měsíců.
2. května = 210 Prokázaných 2510 V nemocnici 486 V těžkém stavu 34 Mrtví
Česko očkuje proti covidu téměř půl roku. Velkokapacitní očkovací centra zřízená ve
sportovních halách či na výstavištích nejsou ale kvůli chybějícím vakcínám plně vytížená.
Mnohá fungují na poloviční kapacitu. Ve skladech Správy státních hmotných rezerv zůstávají
všechny stříkačky dovezené z Číny. Žádný z lékařů je dosud k ředění vakcín nepotřeboval. Stát
přitom za expresní dodání v lednu zaplatil tři miliony korun.
4. května = 2418 Prokázaných 2554 V nemocnici 482 V těžkém stavu 44 Mrtví
Už dva měsíce mohou praktičtí lékaři očkovat své pacienty proti koronaviru. Někteří z nich se
ale pořád nedočkali vakcín. Stěžují si, že s nimi nikdo nespolupracuje, očkování spousta z nich
vzdává, protože nemá čím.
8. května = 729 Prokázaných 1900 V nemocnici 367 V těžkém stavu 31 Mrtví
Zdravotníci si stěžují na vyplácení odměn. Spousta z nich na ně nedosáhne, hlavně ambulantní
lékaři mimo nemocnice.
10. května = 1545 Prokázaných 2006 V nemocnici 366 V těžkém stavu 33 Mrtví
Pražský hrad si připomíná oběti koronaviru. Na nádvořích rozsvítil 29 711 svíček, první z nich
zapálil prezident Miloš Zeman společně s manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou. Akci lidé
kritizovali, komentovali ji jako neekologickou a nevkusnou. Tisíce svíčky hořely v plastových
kelímcích, které se žárem deformovaly a do ovzduší tak uvolňovaly škodliviny.
14. května = 1053 Prokázaných 1556 V nemocnici 289 V těžkém stavu 18 Mrtví
V uplynulých dnech poutaly pozornost nevyjasněné majetkové poměry ministra zdravotnictví
Petra Arenbergera. Vinohradské nemocnici, kterou vedl, například pronajímal vlastní budovu.
Přišel si tím na miliony. Opoziční politici ho vyzývají k rezignaci.
18. května = 1201 Prokázaných 1277 V nemocnici 222 V těžkém stavu 14 Mrtví
Ministerstvo zdravotnictví ukončuje spolupráci s Mezioborovou skupinou pro epidemické
situace (MeSES), která mu radila v boji s koronavirem. Šéf skupiny, epidemiolog Petr Smejkal,
důvody náhlého ukončení nezná. Ministerstvo jako důvody uvádí změnu situace a zrychlující
se očkování. Skupina hodlá ve své práci pokračovat.
20. května = 678Prokázaných 1080 V nemocnici 186 V těžkém stavu 17 Mrtví
Počet nakažených nadále klesá, v Česku se otevře registrace na očkování proti covidu pro lidi
mezi 35 a 39 lety. Následovat budou lidé od 30 do 34 let.
22. května = 113 Prokázaných884 V nemocnici 166 V těžkém stavu 11 Mrtví
Počet úmrtí na koronavirus v Česku překračuje 30 tisíc.
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25. května = 663 Prokázaných 803 V nemocnici 135 V těžkém stavu 8 Mrtví
Ministr zdravotnictví Petr Arenberger končí ve své funkci. Oznámil to premiér Andrej Babiš,
podle kterého byl ministr pod velkým tlakem. Arenbergera nahradí opět Adam Vojtěch, který
byl ministrem do září 2020.
28. května = 456 Prokázaných 625 V nemocnici 99 V těžkém stavu 7 Mrtví
Ministr Vojtěch oznámil zmírnění podmínek pro omezení restaurací a služeb kvůli rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu. Otevřou se tak restaurace, bary, herny a kasina nebo vnitřní
bazény. Soud opakovaně upozornil, že podle pandemického zákona nelze vyhlašovat plošná
omezení.
Červen 2021
Epidemie dál slábne, vláda rozhodla o zrušení testování v zaměstnání, omezení nošení roušek,
navýšení kapacity akcí a zmírnění pravidel pro cestování. Od 4. června se mohou k očkování
registrovat všichni lidé starší 16 let.
1. června = 480 Prokázaných 480 V nemocnici 83 V těžkém stavu 6 Mrtví
Nejvyšší správní soud opět vyhodnotil opatření vlády jako nezákonná. Konkrétně ta, která
platila na přelomu dubna a května a byly kvůli nim zavřené restaurace.
4. června = 323 Prokázaných 369 V nemocnici 62 V těžkém stavu 7 Mrtví
Přibylo nejméně případů koronaviru za všední den od konce loňského srpna.
10. června = 190Prokázaných 239 V nemocnici 36 V těžkém stavu 6 Mrtví
Na Jablonecku zemřel na koronavirus očkovaný člověk, celý domov pro seniory se tak musel
uzavřít. Vyvolává to debatu o případném přeočkování třetí dávkou pro seniory.
15. června = 209 Prokázaných 144 V nemocnici 19 V těžkém stavu 4 Mrtví
Praktičtí lékaři stále řeší problémy s očkováním. Někteří nemají vakcíny, jiní je vylévají.
Ministerstvo zdravotnictví doporučilo, aby se látky AstraZeneca a Johnson & Johnson
nepodávaly lidem mladším 60 let. Právě tyto vakcíny ale většina praktiků dostala do svých
ordinací. Nově mají očkovat vakcínou Pfizer.
Červenec 2021
Počet případů znovu roste. Vláda ruší uznávání první dávky očkování k prokázání tzv.
bezinfekčnosti. Na dvou místech v Praze začíná očkování bez registrace.
1. července = 167 Prokázaných 50 V nemocnici 8 V těžkém stavu 1 Mrtví
Vláda reaguje na pozvolný nárůst nakažených. Reprodukční číslo dál stouplo a dosáhlo hodnoty
1,2, nejvíc od konce února. Kabinet kvůli vývoji epidemie a obavám z nakažlivější mutace delta
na mimořádném jednání rozhoduje o nových opatřeních platných od 9. července. Znamenají
mírné zpřísnění. Nově budou za bezinfekční považováni jen lidé, kterým uběhlo 14 dní od druhé
dávky očkování, první dávka už stačit nebude. Při příjezdu ze zahraničí budou lidé potřebovat
test. K očkování proti koronaviru se mohou v Česku od července hlásit už i děti ve věku od 12
do 15 let.
3. července = 126 Prokázaných 30 V nemocnici 5 V těžkém stavu 0 Mrtví
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9. července = 285 Prokázaných 37 V nemocnici 4 V těžkém stavu 0 Mrtví
Zpřísňují se pravidla k prokázání bezinfekčnosti, nestačí už jedna dávka očkování. Neočkovaní
nebo lidé, kteří neprodělali covid, se musí po návratu ze zahraničí v práci prokázat negativním
testem.
19. července = 219 Prokázaných 49 V nemocnici 6 V těžkém stavu 2 Mrtví
Dlouhodobě se ukazuje, že delta je velmi agresivní a postupně dominuje. Ráno jsme měli debatu
na radě pro zdravotní rizika. Nemám informace o tom, že by vláda nějak měnila nařízení. Ale
bude na to potřeba nějak reagovat," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček.
28. července = 254 Prokázaných 55 V nemocnici 7 V těžkém stavu 0 Mrtví
Přestože je covid v Česku už přes rok a vyžádal si více než 30 tisíc mrtvých, v předvolební
kampani většiny politických stran téma koronaviru chybí.
31. července =115 Prokázaných 58 V nemocnici 12 V těžkém stavu 2 Mrtví
Vláda rozhoduje o benefitech pro očkované státní zaměstnance, s veřejností ale celý den
komunikuje zmatečně. "Všichni státní zaměstnanci, kteří se naočkovali od 1. ledna 2021, mají
nárok na dva dny volna. Později se ukazuje, že nárok nemají ani záchranáři, hasiči či policisté.
Nakonec se dva dny volna, které mají motivovat k očkování, týkají pouze úředníků. Za dva dny
dochází k upřesnění a podle náměstka ministra vnitra se benefit týká zaměstnanců státní správy,
úředníků správních úřadů, policistů, hasičů či armády.
Srpen 2021
Vláda zmírňuje některá další opatření, navyšuje maximální kapacitu na akcích či koupalištích,
v klubech povoluje tanec. Na některých místech je však nutné se prokázat potvrzením o
očkování, prodělání nemoci nebo testem. Školy dostaly manuál ke školnímu roku, počítá se s
plošným testováním na začátku září.
1. srpna = 77 Prokázaných 52 V nemocnici 11 V těžkém stavu 2 Mrtví
Vláda uvolňuje některá opatření, týkají se nošení respirátorů i kapacit diskoték či koupališť.
Respirátor nemusí mit uvnitř lidé, kterým to způsobuje vážné zdravotní problémy. Bázeny či
sauny mohou od srpna fungovat s plnou kapacitou. Po doložení bezinfekčnosti mohou lidé na
diskotéky.
2. srpna = 152 Prokázaných 61 V nemocnici 13 v těžkém stavu 1 Mrtví
Odborníci debatují, zda rozvolnit plošná proticovidová opatření. Viroložka Ruth Tachezy
například nabádá, aby se s rozvolněním nespěchalo a počkalo se až do naočkování rizikových
skupin. Obě dávky vakcíny má v této době 45 procent lidí.
9. srpna = 152 Prokázaných 68 V nemocnici 16 V těžkém stavu 1 Mrtví
Do očkování se mohou zapojit od tohoto data i dětští praktici, pro děti od 12 let mohou
objednávat vakcínu od Moderny. Stěžují si ale, že možnost očkovat měli dostat dříve, smlouvu
s distributorem vakcíny však ministerstvo zdravotnictví podepsalo teprve 6. srpna.
17. srpna = 300 Prokázaných 74 V nemocnici 18 V těžkém stavu 1 Mrtví
Ministerstvo zdravotnictví zasílá školám necelé dva týdny před začátkem školního roku
manuál, podle jakých opatření mají fungovat. Informuje například o třech vlnách testování žáků
začátkem září.
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23. srpna = 211 Prokázaných 72 V nemocnici 12 V těžkém stavu 1 Mrtví
Přestože podle původního rozhodnutí vlády měla od září skončit úhrada preventivních testů na
covid z veřejného zdravotního pojištění, kabinet svůj plán změnil. Rozhodl, že testy budou dál
zdarma pro všechny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to odůvodil očekávaným
růstem nákazy na podzim.
27. srpna = 182 Prokázaných 62 V nemocnici 10 V těžkém stavu 1 Mrtví
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) mluví o tom, že ve vývoji epidemie nepozoruje
znepokojující trend.
Září 2021
Lidé se vracejí po dovolených do zaměstnání, děti do škol. A covid se po měsících znovu začíná
pozvolna šířit. Někteří odborníci upozorňují, že by vláda měla podchytit především situaci na
školách pravidelným testováním, pokud možno přesnějšími PCR testy. Jenže vláda rozhoduje
jen o třech kolech testování na začátku školního roku, navíc méně spolehlivými antigenními
testy. I kdyby chtěla použít PCR testy, tak nemůže, protože jich nenakoupila dostatečné
množství. Nevoli vzbuzuje i rozhodnutí, že každý žák, který přijde do kontaktu s nakaženým,
musí jít do karantény na celých 14 dnů.
4. září = 206 Prokázaných 61 V nemocnici 8 V těžkém stavu 0 Mrtví
Situace se začíná mírně zhoršovat. Přibylo nejvíce potvrzených případů od května, reprodukční
číslo stouplo na 1,26.
5. září = 308 Prokázaných 69 V nemocnici 7 V těžkém stavu 0
6. září = 393 Prokázaných 92 V nemocnici 12 V těžkém stavu 1 Mrtví
Jedním z těch, kdo varovali, že se Česko může dostat do velkých problémů, byl biochemik
Libor Grubhoffer.
„Skutečnost, že máme tak vysokou míru seniorů nechráněných očkováním, velmi výrazným
způsobem zvyšuje pravděpodobnost posílení případné nové vlny pandemie. Očkování je pro
seniorní skupiny skutečně otázka života a smrti. Že jsme nedokázali zařídit, aby se
proočkovanost blížila hranici všech naočkovaných seniorů, je skutečně selhání-naprosté selhání
koordinace očkovací kampaně,“ říká.
7. září = 583 Prokázaných 97 V nemocnici 16 V těžkém stavu 2 Mrtví
Premiér Andrej Babiš uznává, že počty nakažených se zvyšují, ale nepovažuje to za
nebezpečné. V Česku přibylo nejvíce případů od začátku června, roste i počet
hospitalizovaných.
10. září = 444 Prokázaných 117 V nemocnici 15 V těžkém stavu 0 Mrtví
Každou hodinu přibývají žáci PCR pozitivní a k tomu odpadávají další kolegové,“ informuje
ředitel školy Václav Havelka.
12. září = 136 Prokázaných 127 V nemocnici 20 V těžkém stavu 2 Mrtví
Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že se už ve školách nebude testovat.
13. září = 492 Prokázaných 157 V nemocnici 22 V těžkém stavu 0 Mrtví
V nemocnicích je s covidem nejvíce lidí od poloviny června. Podle hlavní hygieničky Pavly
Svrčinové připadá 70 až 80 ohnisek nákazy na školská zařízení. Rizikem jsou podle ní také
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firmy s větším počtem neočkovaných pracovníků. Vláda odmítá zavést pravidelné testování jak
na školách, tak ve firmách. Ve stejný den zasedá vláda, která schvaluje navýšení rozpočtu na
Chytrou karanténu o 176 milionů korun. Peníze mají jít zejména na externí call centra, aby byl
stát schopný trasovat nakažené. Zároveň vláda schvaluje 125 milionů korun na odměny pro
hygieniky v krajích v souvislosti s covidem.
16. září = 556 Prokázaných 166 V nemocnici 32 V těžkém stavu 0 Mrtví
Probíhají poslední interpelace před volbami, poslanci mají možnost položit otázky premiéru
Andreji Babišovi a dalším členům vlády.
22. září = 523 Prokázaných 182 V nemocnici 27 V těžkém stavu 2 Mrtví
Hospodářské noviny upozorňují, že hygienikům se nedaří trasovat řadu lidí ani za situace, kdy
je počet nakažených relativně nízký.
27. září = 674 Prokázaných 229 V nemocnici 38 V těžkém stavu 0 Mrtví
29. září = 733 Prokázaných 253 V nemocnici 39 V těžkém stavu 5 Mrtví
Premiér Babiš, ministr zdravotnictví Vojtěch i řada odborníků věří, že Česko není v nijak
vážném stavu. Statistiky už ale naznačují možné zhoršování. Laboratoře odhalují přes 700
případů za den, což je nejvíce od 19. května. Během jednoho týdne se denní nárůst počtu
nakažených zvedl o více než dvě stě. Stoupá také počet hospitalizovaných, v nemocnicích je
237 lidí s covidem, nejvíce od 9. června.
Říjen 2021
Počátkem října žije Česko hlavně volbami, politiky zcela pohltila předvolební kampaň, ve které
se ale o připravenosti země na možnou další vlnu covidu mluví jen minimálně. Tématu se
nevěnují ani končící poslanci. Do voleb nepřichází vláda Andreje Babiše s žádnými výraznými
opatřeními. Až po nich ohlásí několik opatření, která však šíření viru nezpomalují. Naopak
nemocnice zažívají opětovný nárůst pacientů s covidem.
2. října = 552 Prokázaných 234 V nemocnici 36 V těžkém stavu 1 Mrtví
Ještě před volbami hlavní hygienička Pavla Svrčinová v České televizi avizuje, že ministerstvo
zdravotnictví posoudí zavedení nových protiepidemických opatření, která by zbrzdila růst
nových případů covidu. Žádná opatření ale vláda nakonec do voleb nezavede.
5. října = 1112 Prokázaných 302 V nemocnici 53 V těžkém stavu 3 Mrtví
8. října = 991 Prokázaných 316 V nemocnici 62 V těžkém stavu 3 Mrtví
Počet nově nakažených překračuje v týdnu dvakrát tisícovku za jeden den. Premiér Andrej
Babiš v poslední velké předvolební debatě v Českém rozhlase oznamuje, že není důvod ke
zpřísňování opatření. Zároveň 7. října avizoval, že Adam Vojtěch už nebude po volbách
ministrem zdravotnictví, protože se k 1. listopadu stane velvyslancem ve Finsku.
11. října = 1343 Prokázaných 425 V nemocnici 78 V těžkém stavu 5 Mrtví
Je po volbách, které Andrej Babiš se svým hnutím ANO prohrává. Koalice Spolu a Piráti se
starosty získávají v nové sněmovně většinu a potvrzují zájem o budoucí vládní spolupráci.
14. října = 1539 Prokázaných 496 V nemocnici 97 V těžkém stavu 6 Mrtví
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20. října = 3279 Prokázaných 795 V nemocnici 117 V těžkém stavu 7 Mrtví
Premiér Babiš svolává mimořádné jednání vlády. Ministr zdravotnictví Vojtěch poté informuje
o několika změnách. Od 25. října budou muset nosit respirátor lidé v práci mimo své místo,
pokud nebudou moci dodržet odstup 1,5 metru od ostatních. Vláda také rozhodla, že od 1.
listopadu musí provozovatelé restaurací, klubů, diskoték a podobných zařízení kontrolovat u
hostů certifikát o očkování, testu nebo prodělaném onemocnění. Kromě velkého množství
mladých lidí je to i přes 300 tisíc seniorů nad 65 let, kteří jsou nejohroženější skupinou.
25. října = 4284 Prokázaných 1173 V nemocnici 171 V těžkém stavu 20 Mrtví
Po dalším jednání vlády premiér Babiš uvádí, že se snaží obracet především na praktické lékaře,
aby pomohli s očkováním seniorů. Vláda také schvaluje, že od listopadu musí mít neočkovaní
pedagogové při výuce respirátor.
Listopad 2021
Po zářijovém a říjnovém váhání přichází v listopadu smršť vládních schůzí. Ministři jednají
velmi často, avšak šíření covidu se už opět vymklo kontrole. Počty nakažených překonávají
nejhorší čísla z minulosti. Lékaři a sestry z přetížených nemocnic volají o pomoc, znovu se
zapojuje i armáda.
5. listopadu = 9246 Prokázaných 2793 V nemocnici 379 V těžkém stavu 57 Mrtví
Vláda rozhodla, že na kulturních a sportovních akcích s účastí nad tisíc osob musí mít lidé
potvrzení o očkování nebo o prodělání covidu, případně negativní test provedený spolehlivější
metodou PCR. Opatření má ale začít platit až od 22. listopadu.
8. listopadu = 9275 Prokázaných 3406 V nemocnici 476 V těžkém stavu 48 Mrtví
10. listopadu = 13 523 Prokázaných 3749 V nemocnici 554 V těžkém stavu 75 Mrtví
Další jednání vlády, po kterém premiér Andrej Babiš několikrát opakuje, že situace s covidem
není dobrá. Jeho hodnocení situace je tak zcela odlišné než v říjnu, kdy už přicházela další vlna.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznamuje, že od 15. listopadu bude jednou týdně povinně
testován každý zaměstnanec v lůžkové péči, který není očkovaný. Vláda také rozšiřuje povinné
nošení roušek a respirátorů na vysoké školy, vyšší odborné školy, základní a střední školy v
místnostech, kde je alespoň 50 studentů na jednom místě. Stejně tak vláda odsouhlasila, že
cizincům, kteří legálně a dlouhodobě pobývají na území Česka, bude ze státního rozpočtu hradit
očkování.
11. listopadu = 10 422 Prokázaných 3882 V nemocnici 562 V těžkém stavu 69 Mrtví
Babiš oznamuje také, že vláda schválila svou demisi.
15. listopadu = 11 537 Prokázaných 4775 V nemocnici 679 V těžkém stavu 91 Mrtví
"Samozřejmě, situace se zhoršuje, to je nesporný fakt. Faktem ale je, že nám nerostou, naštěstí,
zatím těžké případy tak exponenciálně, jako nám roste počet pozitivních. Ale otázka
samozřejmě je, jak se situace bude vyvíjet v následujících týdnech. To asi nikdo není schopen
úplně přesně říci na sto procent," přiznává Adam Vojtěch. Armáda začíná pomáhat v
nemocnicích. Vojáci jsou v Olomouckém kraji v nemocnicích v Prostějově, Šternberku a
Přerově a v domově pro seniory Komárov u Šternberka. Ve Zlínském kraji pomáhají v
nemocnicích ve Valašském Meziříčí a Vsetíně. Celkem do nich bylo vysláno 33 vojáků.

114

16. listopadu = 22 508 Prokázaných 4837 V nemocnici 689 V těžkém stavu 69 Mrtví
Ještě nikdy nepřibylo v Česku za den tolik nakažených jako nyní - 22 479 případů je nový
rekord. Počet hospitalizovaných s covidem se od začátku listopadu zdvojnásobil a je nyní
nejvyšší od poloviny dubna. Volná je už jen pětina nemocničních lůžek s kyslíkem či umělou
plicní ventilací v zemi. Třetina nemocnic kvůli tomu musela omezit odkladnou péči. Více než
polovina zemřelých s covidem a tři pětiny hospitalizovaných za listopad nebyly podle
údajů ministerstva zdravotnictví očkovány. "Situace se dramaticky zhoršuje a je potřeba na to
reagovat hned. Potřebujeme taková opatření, která nemocnice zachrání před kolapsem. Kde
vláda vezme inspiraci, je na ní, ale nesmí stát na místě a čekat," stěžuje si hejtman Jan Grolich.
Armáda oznamuje, že za dva dny pošle vojáky na pomoc dalším osmi nemocnicím.
17. listopadu = 14 145 Prokázaných 4809 V nemocnici 715 V těžkém stavu 82 Mrtví
Česko zažívá uprostřed další vlny covidu oslavy Dne boje za svobodu a demokracii. Na
Staroměstském náměstí v Praze demonstruje kolem 10 tisíc lidí proti vládním opatřením. Téměř
nikdo z přítomných nemá roušku. Premiér v demisi Andrej Babiš oznamuje, že jeho vláda od
noci na pondělí 22. listopadu zavede takzvaný bavorský model, který mimo jiné ruší uznávání
testu jako covidového certifikátu. „Od tohoto času budou, co se týče služeb a hromadných akcí,
uznáváni jenom očkovaní a lidé, kteří překonali covid. Ruší se úplně samotesty.
18. listopadu = 13 412 Prokázaných 5184 V nemocnici 746 V těžkém stavu 119 Mrtví
Premiér v demisi Andrej Babiš po jednání vlády informuje, že vláda zavede plošné testování
neočkovaných pracovníků ve firmách. Podle ministra průmyslu a obchodu a dopravy v demisi
Karla Havlíčka (ANO) se bude muset zřejmě od 22. listopadu každý zaměstnanec prokázat
potvrzením o očkování, prodělané nemoci nebo negativním testu. Zároveň bude stejně jako na
jaře možnost otestovat se antigenním samotestem na místě.
22. listopadu = 14 497 Prokázaných 5960 V nemocnici 820 V těžkém stavu 107 Mrtví
V nemocnicích je na konci víkendu 4885 lidí s covidem, z toho 715 v těžkém stavu. Ministr
školství v demisi Robert Plaga (za ANO) sděluje, že stát nakoupí téměř 14 milionů antigenních
testů na covid pro použití ve školách, využije k tomu peníze z Fondu solidarity EU. Vláda
zároveň uvolňuje 192 milionů korun na přesnější PCR testování ve školách. Po testování PCR
testy volají už dlouho někteří odborníci.
23. listopadu = 25 890 Prokázaných 6088 V nemocnici 855 V těžkém stavu 112 Mrtví
Padl nový rekord v počtu nakažených koronavirem v Česku. Testy odhalily téměř 26 tisíc
nových případů nákazy, což bylo nejvíc za jeden den od začátku epidemie. Rekordní byla i
týdenní incidence.
24. listopadu = 18 031 Prokázaných 6178 V nemocnici 888 V těžkém stavu 93 Mrtví
Zástupci budoucí vlády pětikoalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů se STAN představili svůj
plán pro boj s covidem, který následně zkritizovala část odborníků. Základem má být očkování,
důsledné vymáhání vládních opatření, ale také důraz na osobní zodpovědnost každého člověka.
Za hlavní indikátor řešení epidemie považuje koalice obsazenost nemocnic včetně jednotek
intenzivní péče. Nastupující premiér Petr Fiala na tiskové konferenci sděluje, že aktuální vlnu
epidemie již nelze zastavit, lze podle něj jen omezit dopady.

25. listopadu = 27 926 Prokázaných 6250 V nemocnici 926 V těžkém stavu 105 Mrtví
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Prezident Miloš Zeman je po více než měsíci a půl propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice,
kde byl hospitalizován. V Lánech se však dlouho nezdržel, po pár hodinách je znovu odvezen
zpět do nemocnice. Nakazil se totiž koronavirem od pracovnice prezidentské kanceláře.
Zdravotní stav prezidenta tak zdržuje předání moci po volbách. Zeman měl totiž v pátek 26.
listopadu jmenovat Petra Fialu premiérem. Nakonec se po ujišťování lékařů, že netrpí žádnými
příznaky, prezident z nemocnice vrací v sobotu a v neděli 28. listopadu může dojít ke jmenování
nového premiéra. Avšak předchází mu ještě zmatky ohledně toho, jak akt proběhne v situaci,
kdy je prezident Zeman pozitivní na covid a podle platných nařízení má zůstat dva týdny v
izolaci. K tomu, že by ke jmenování nového předsedy vlády mělo dojít osobně, má výhrady i
hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Schůzka nakonec osobně opravdu proběhne, ale kvůli
zabránění nákaze, je při ní prezident od Petra Fialy oddělen malou místností vytvořenou z
plexiskla.
26. listopadu = 20 354 Prokázaných 6263 V nemocnici 942 V těžkém stavu 114 Mrtví
Vláda v demisi schválila 25. listopadu jako odpověď na zhoršující se epidemiologickou situaci
nouzový stav. Platit začal následující den, 26. listopadu. Nová opatření zkrátila otevírací dobu
restaurací a barů, omezila hromadné akce na maximální počet 1000 účastníků a zakázala
vánoční trhy. Budoucí vláda Petra Fialy (ODS) v reakci na vyhlášení nouzového stavu říká, že
hodlá respektovat opatření shválená kabinetem v demisi. Kvůli šíření nové varianty koronaviru
v Jihoafrické republice Česko zpřísňuje vstup do země cestovatelům z osmi afrických zemí.
27. listopadu = 12 524 Prokázaných 6036 V nemocnici 958 V těžkém stavu 90 Mrtví
Nová varianta covidu nazvaná omikron se objevila i v Česku, na 90 procent ji prokázala
sekvenace v Liberci. Nakazit se jí měla žena, která se vrátila z africké Namibie.
29. listopadu = 17 608 Prokázaných 6800 V nemocnici 1076 V těžkém stavu 97 Mrtví
Národní referenční laboratoř definitivně potvrdila první výskyt nové varianty koronaviru
omikron v Česku. Prezident Miloš Zeman podporuje povinné očkování proti nemoci covidu19. Zmiňuje, že jde o jedinou cestu, jak se dostat z epidemie.
Od tohoto dne také vláda zpřísňuje opatření pro očkované. Nově musí jít pátý až sedmý den po
významném kontaktu s nakaženým, například v domácnosti, na PCR test.
Prosinec 2021
Začátkem prosince jsou nemocnice kvůli covidu silně vytížené, ruší plánované operace. Na
pomoc zdravotníkům přichází hasiči i armáda. Zároveň se potýkají s projevy nenávisti a agrese
ze strany některých odpůrců očkování a protiepidemických opatření. V druhé polovině prosince
nově nakažených ubývá, ale očekává se znovu nárůst v souvislosti s přicházející variantou
omikron. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) i jeho nástupce Vlastimil Válek (TOP
09) varují před vánočními večírky a velkými rodinnými návštěvami o svátcích.
2. prosince = 18 627 Prokázaných 7070 V nemocnici 1089 V těžkém stavu 125 mrtví
Jsou pod náporem pacientů a dál omezují plánovanou péči. Například Městská nemocnice
Ostrava kvůli covidu zcela zastavila plánované operace, bude provádět pouze akutní a
onkologické operace. Vsetínská nemocnice hlásí, že je na hranici svých kapacit. Počet pacientů
s covidem je v ní pětkrát vyšší než před měsícem, je jich přes sto. Ztráty restaurací se s dalšími
koronavirovými opatřeními prohlubují. Klesají průměrné tržby i počet zákazníků. Postoj k
očkování proti koronaviru se během roku u 63 procent Čechů nezměnil.
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4. prosince = 10 982 Prokázaných 6560 V nemocnici 1037 V těžkém stavu 109 Mrtví
Česko má v porovnání se sousedními zeměmi nejvíce případů covidu na obyvatele. Za uplynulé
dva týdny přibylo 2373 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Takřka stejně je na tom
Slovensko, kde evidují 2189 nových případů na 100 tisíc obyvatel.
7. prosince = 19 537 Prokázaných 6914 V nemocnici 1064 V těžkém stavu 112 Mrtví
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch požádal všechny organizace a firmy, které plánují vánoční
večírky, aby je zrušily nebo odložily. Jsou to podle něj rizikové akce.
8. prosince = 16 209 Prokázaných 6761 V nemocnici 1084 V těžkém stavu 113 Mrtví
Zdravotníci v Česku aplikovali od začátku očkování více než 14 milionů dávek vakcíny proti
covidu. Předchozí den jich podali přes 90 tisíc.
Společnosti Pfizer a BioNTech oznámily slibné výsledky prvních testů své vakcíny proti nové
variantě omikron. Výsledky podle nich naznačují, že při naočkování třemi dávkami poskytuje
vysokou úroveň ochrany proti onemocnění.
10. prosince = 12 401 Prokázaných 6397 V nemocnici 1058 V těžkém stavu 121 mrtví
Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška ministerstva zdravotnictví, která od března zavádí povinné
očkování proti covidu pro lidi nad 60 let a vybrané profese. Končící vláda a vedení resortu tak
rozhodly i přesto, že nastupující kabinet s povinným očkováním na základě věku nesouhlasí.
"Vyhláška o povinném očkování vzešlá od dosavadní vlády bude diskutována s legislativci naší
nové vlády. Jistě dojde k její úpravě, nepovažuji povinné plošné očkování jednotlivých
kategorií za správné," řekl kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) po
jednání s prezidentem Milošem Zemanem.
14. prosince = 11 905 Prokázaných 6096 V nemocnici 986 V těžkém stavu114 Mrtví
15. prosince = 11 618 Prokázaných 5847 V nemocnici 956 V těžkém stavu, 124 Mrtví
V pražské Fakultní Thomayerově nemocnici začali jako první v Česku očkovat proti covidu
děti starší pěti let.
17. prosince = 8962 Prokázaných 5335 V nemocnici 893 V těžkém stavu 73 Mrtví
"Včera večer jsem podepsal zkrácení lhůty pro aplikaci posilujících dávek, abychom dosáhli
větší proočkovanosti. Posilující dávky jsou zásadní pro boj s variantou omikron, která bude
dominantní pro následující týdny," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na poslední
tiskové konferenci Babišovy vlády.
Novým ministrem zdravotnictví se stal Vlastimil Válek (TOP 09). Prezident Miloš Zeman ho
jmenoval do funkce spolu s celým kabinetem premiéra Petra Fialy (ODS). Mezi první
rozhodnutí nové vlády patřilo neprodloužení nouzového stavu. Počet zemřelých s covidem v
Česku přesáhl 35 tisíc.
Do Česka dorazila první zásilka 14 400 balení léku molnupiravir. Lék označovaný jako "první
tableta proti covidu" je určený pro starší a nemocné lidi, kterým při nákaze hrozí komplikace,
pobyt v nemocnici nebo úmrtí.
22. prosince = 7696 Prokázaných 4564 V nemocnici 80 V těžkém stavu 84 Mrtví
Vláda upravuje opatření na dny kolem Nového roku, od 29. prosince do 2. ledna. Veřejných a
soukromých akcí se nebude moci účastnit víc než 50 lidí bez místa k sezení. V restauracích
budou moci sedět u stolu nejvýše čtyři lidé namísto šesti. Před a po tomto období může být na
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akcích nejvýše 1000 sedících, v ostatních případech pak 100 lidí. Po vánočních prázdninách se
budou muset všichni zaměstnanci i žáci škol testovat na covid dvakrát týdně.
"Vláda nemění svoji strategii, důvěřujeme občanům, budeme na ně opakovaně apelovat, aby se
chovali zodpovědně," řekl premiér Fiala.
"Dnešním rozhodnutím jsme zrušili radu vlády pro zdravotní rizika," řekl ministr vnitra Vít
Rakušan (STAN). Vznik a působení tohoto orgánu bylo podle něj pro fungování Ústředního
krizového štábu spíše komplikací, radu totiž řídil tehdejší premiér Andrej Babiš.
26. prosince = 2015 Prokázaných 3389 V nemocnici 722 V těžkém stavu 85 Mrtví
V Česku končí nouzový stav. Vláda Petra Fialy už o jeho prodloužení nepožádala s tím, že dále
bude postupovat jen podle pandemického zákona. Restaurace a bary tak už nemusí zavírat ve
22 hodin, přestal platit také zákaz pití alkoholu na veřejnosti a některá další opatření. Za rok
probíhajícího očkování v Česku podali zdravotníci 15,2 milionu dávek vakcín, ukončené
očkování má 6,6 milionu lidí.
Prezident Miloš Zeman se znovu vyslovil pro povinné očkování proti covidu. Považuje to za
nejjednodušší cestu, jak potlačit pandemii, uvedl ve vánočním poselství.
29. prosince = 6160 Prokázaných 3472 V nemocnici 671 V těžkém stavu 75 Mrtví
Skupina senátorů v čele s Jiřím Růžičkou z klubu STAN se rozhodla podat ústavní stížnost na
vyhlášku o povinném očkování, které se bývalá vláda Andreje Babiše rozhodla zavést od března
2022 pro lidi nad 60 let a vybrané profese.
"I když se zdá, že se situace s covidem zlepšuje, protože čísla klesají, tak je to klid před bouří,
protože omikron se šíří Evropou. Omikron je v České republice. Omikron v některých krajích
už je v komunitním šíření a my se na to pečlivě připravujeme," řekl po jednání vlády ministr
zdravotnictví Vlastimil Válek.
31. prosince = 4998 Prokázaných 3 115 V nemocnici 59 V těžkém stavu 55 Mrtví
Účastníci říjnové schůzky prezidenta Miloše Zemana a tehdejšího předsedy sněmovny Radka
Vondráčka (ANO) v Ústřední vojenské nemocnici, při níž neměli nasazené respirátory, dostali
pokutu 10 tisíc korun. O jejím udělení rozhodlo ministerstvo obrany.
Skončil druhý rok, který v Česku i celém světě zásadně poznamenala epidemie covidu. Testy v
Česku potvrdily za rok 2021 více než 1,74 milionu případů koronaviru, zemřelo přes 24 tisíc
lidí.

Zdroj:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/casova-osa-covid/r~fd4c3f7e0ec511eb9d470cc47ab5f122/
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Roční bilance covidu v Česku: 1,75
milionu nakažených a 24 tisíc mrtvých
31.12.2021 v 10:25 hod. Jaroslav Soukup, Novinky, ČTK

V souvislosti s covidem letos zemřelo přes 24 tisíc lidí. Nákaza se potvrdila u více než 1,74
milionu osob a zhruba 111 tisíc lidí s nákazou bylo hospitalizováno.
Nejvíce potvrzených případů nákazy přibylo v končícím roce v listopadu (přes 400
tisíc). V prosinci to zatím bylo přes 303 tisíc a v březnu více než 300 tisíc. Leden a únor
přidaly do statistik shodně přes 250 tisíc potvrzených případů. Zhruba osm z deseti
nakažených byli lidé bez očkování proti covidu-19, podobně tomu bylo u
hospitalizovaných a zemřelých. Z covidových pacientů, kteří skončili na jednotce
intenzivní péče (JIP), nemělo vakcínu 87 procent.Statistice úmrtí souvisejících s
covidem dominoval podle průběžných dat březen, kdy zemřelo přes 6000 lidí. V lednu
to bylo přes 4700 evidovaných úmrtí, v únoru přes 4000. Na prosinec prozatím
připadá přes 2700 úmrtí.
Naopak v letních měsících evidovalo ministerstvo zdravotnictví nízké desítky případů
úmrtí. Nejméně jich bylo v červenci - 14. Bez očkování se nakazilo víc než 1,43 milionu
lidí. Jejich podíl mezi všemi případy klesá ke konci roku s tím, jak se zvyšuje počet
očkovaných, a zřejmě také kvůli šíření koronavirové varianty omikron, která podle
expertů snadněji překonává vakcinaci.
Ještě v lednu tak bylo mezi nakaženými skoro 99 procent neočkovaných, v prosinci
podíl klesl k 60 procentům. Data také ukazují, že se nakazilo zhruba 3500 lidí, kteří k
dokončenému očkování dostali posilující dávku.
V posledních týdnech epidemie v České republice oslabuje. Odborníci i veřejnost s
napětím čekají, jak se rozšíří varianta omikron, která v některých zemích západní
Evropy trhá rekordy v počtech potvrzených nákaz. Začít dominovat by měl omikron v
Česku v průběhu ledna 2022.
Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/rocni-bilance-covidu-v-cesku-175milionu-nakazenych-a-24-tisic-mrtvych-40382569
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