ROK 2021
Popřát si do nového roku hodně zdraví nebylo na konci minulého roku žádnou frází.
Všichni jsme doufali a přáli si, aby virová pandemie ustupovala a náš život se vrátil
do starých kolejí. Bohužel opak je pravdou. Všechna opatření zatím nepřinesla
žádnou výraznou změnu k lepšímu. Naopak, počty nakažených stoupají. V Česku se
aktuálně s touto chorobou potýká více než 150 000 osob, několik dní je to rekordní
číslo. Při podzimní vlně se nejvyšší počet aktuálně nakažených zastavil u 122 000
osob. Stoupají i počty úmrtí v souvislosti s tímto onemocněním. Vládou vyhlášený
nouzový stav neustále trvá.
Po mnoha letech jsme se dočkali sněhu, první sníh napadl 12. ledna. Sněhová
nadílka udělala radost zejména dětem, které jsou neustále doma na on-line výuce.
Alespoň tak si mohly vykompenzovat několikahodinové sezení u obrazovky počítače.
Sníh se udržel několik dní také díky nízkým teplotám, které např. 18. ledna
dosahovaly až minus 12 stupňů Celsia. Tento den se mínusové teploty udržely po
celý den.
Dá se říct, že lednové počasí bylo tak trochu jako na houpačce. Mrazivé dny byly
rychle vystřídány plusovými hodnotami, takže sníh vydržel vždy jen pár dní.
Opravdu pořádná sněhová nadílka přišla úplně na konci měsíce ledna, a to v pátek
29. Spolu se sněhem začalo i mrznout, noční teploty klesaly až k minus 14 stupňům
Celsia. Obecní úřad ve spolupráci s dobrovolníky z řad občanů zajistil možnost
bruslení pro děti. Improvizované kluziště v prostoru parkoviště u sportovního areálu
bylo připraveno již 14 dní, ale teprve díky mrazivé noci na 1. února si děti mohly letos
vůbec poprvé, zabruslit. A opravdu toho využily. V době, kdy koronavirová epidemie
neumožňuje v podstatě žádný sport, je každá možnost pohybu velmi vítanou
změnou. Bohužel ani tato možnost sportovního vyžití nevydržela dlouho. Začalo se
oteplovat, dokonce i pršelo. Déšť a následná obleva zapříčinily i zvednutí hladiny
říčky Klenice.
Jarní prázdniny pro náš okres letos připadly na týden od 8. do 15. února. Hned
v pondělí silně sněžilo, napadlo průměrně 10 cm sněhu. K tomu se přidaly mínusové
teploty, a to i přes den, takže už od 10. února mohly děti znovu využívat
improvizované kluziště. Vzhledem k prázdninám byl o bruslení velký zájem. Znovu
musíme pochválit všechny, kteří se o kluziště starají. Sněhová přikrývka i led
vydržely až do 17. února, kdy se teploty začaly znovu zvyšovat a došlo k pomalému
tání sněhu i ledu. „Jarní počasí pokračovalo prakticky až do konce února, kdy ani
v noci teplota neklesla pod nulu. Objevují se ranní mlhy, leckdy přetrvávají celý den.
Například 24. února na mnoha místech naší republiky padaly teplotní rekordy,
mnohde dosahovaly až 20 stupňů Celsia.
Situace s onemocněním covid-19 se vůbec nelepší, naopak přibývá počet těch, kteří
potřebují nemocniční péči, stoupá i počet úmrtí. Denně stoupají počty nakažených,
objevují se i první případy tzv. jihoafrické mutace koronaviru, která je agresivnější a
průběh onemocnění je horší. Většinou vyžaduje nemocniční léčbu. Kromě vyššího
počtu nakažených roste i počet mladších pacientů, kteří potřebují intenzívní péči.
Nemocnice z celé republiky hlásí plně obsazená lůžka na jednotkách intenzívní péče.
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Dochází také k omezení běžné lékařské péče, jsou rušeny plánované operace,
lékařská péče se v podstatě zúžila pouze na případy ohrožující život. Poslanecká
sněmovna neschválila prodloužení nouzového stavu. Nakonec na žádost hejtmanů
všech krajů byl nouzový stav prodloužen o 14 dní, do 28. února. Od vypuknutí
epidemie loni v březnu se v Česku prokazatelně nakazilo téměř 1,1 milionu lidí,
z toho 18 430 zemřelo a téměř 979.000 lidí se vyléčilo. Momentálně ke dni 17. února
je nakažených 102.475 osob.
1. března je to přesně rok, kdy u nás byly potvrzeny první případy nákazy
koronavirem. Vzhledem k nelepšící se situaci, od tohoto data začaly platit nové,
přísnější restrikce, a to s platností do 21. března. Všichni lidé v Česku nesmí opustit
okres, ve kterém žijí, pokud nejedou do práce, k lékaři nebo za nezbytnými nákupy.
Rovněž tak na procházku nebo sportovat mohou pouze v katastru obce, kde mají
trvalé bydliště. Jezdit se nesmí ani na vlastní chaty a chalupy. Do školy přestali
chodit i žáci prvních a druhých tříd. Až na výjimky jsou také uzavřeny mateřské školy.
Opět byly uzavřeny obchody s dětským oblečením a obuví. Nově také musí lidé nosit
zejména v městské hromadné dopravě, obchodech či na úřadech respirátory,
v zastavěném území obce je možné mít jen chirurgickou roušku, a to i při sportování.
Rozběhla se druhá vlna očkování proti této nemoci. V první vlně bylo možné očkovat
zdravotníky a seniory nad 80 let. Od 27. února se mohli do očkovacího registru nově
přihlásit učitelé a další pedagogičtí pracovníci, a od 1. března tuto možnost mohou
využít i senioři nad 70 let.
V tomto roce bylo po deseti letech provedeno sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání
začalo o půlnoci z 26. na 27. března. V první fázi měl každý občan možnost využít
elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečetl tímto
způsobem, měl zákonnou povinnost v době od 17. dubna do 11. května vyplnit a
odevzdat sčítací formulář v listinné podobě.
Pro zvýšení informovanosti občanů naší obce byly v minulosti zřízeny webové
stránky obce. V 21. století se jeví jako nedostatečné informovat občany pouze
prostřednictvím veřejného rozhlasu, příp. úřední desky. Proto dalším způsobem, jak
být informován o dění v naší obci, je možnost využít dvě mobilní aplikace „V obraze“
a „Česká obec“. Obě aplikace je možné nainstalovat do „chytrých“ telefonů a
informace tak získat z první ruky.
Pro zlepšení třídění odpadů zajistilo zastupitelstvo obce sady tašek na sklo a kovy,
které si zájemci z řad občanů mohou vyzvednout na obecním úřadě. Tato zpráva je
dalším dokladem toho, že ke zlepšení a udržení čistoty naší obce může přispět
každý občan, kterému není lhostejné prostředí, ve kterém žije.
Ke dni 31. března 2021 složila mandát zastupitele paní Aneta Folprechtová. Paní
Markéta Klacková, která byla jako náhradnice na kandidátce, na uvolněný mandát
nenastoupila a mandát složila ke dni 1. dubna 2021. Zastupitelstvo naší obce bude
do konce volebního období pracovat jako šestičlenné. Do uvolněné funkce předsedy
finančního výboru byla zvolena Bc. Kateřina Lopatářová.
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Obec započala s přípravou revitalizace intravilánové zeleně. Jedná se zejména o
jasanový háj u Klenice, kde stávající porosty jsou napadeny chorobou „Chalara
fraxinea“ (nekróza jasanu / chřadnutí jasanu). Choroba se projevuje postupným
odumíráním větví, později i celých částí korun. Při tomto procesu dochází ke zlomům
větví a rány, které vznikají, jsou vstupní branou pro jiná onemocnění. Strom je
oslabený a stává se tak provozně nebezpečným. Tato choroba se v posledních
letech výrazně rozšířila nejen v naší republice, ale i v celé Evropě.
Další významnou akcí, kterou obec připravuje, je oprava chodníku podél kolejí. Byly
podepsány smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi naší obcí a státní
organizací Správou železnic.
Díky dotaci na pořízení kompostérů byly v letních měsících distribuovány kompostéry
občanům, kteří projevili zájem o nový nebo další kompostér. Ze strany obce se
jednalo o poslední pořízení kompostérů pro naše občany. Rovněž tak z této dotace
byl pořízen kontejner na textil, který je umístěn v ulici za Satelitem a „Knihobudka“ u
obecného úřadu.
V červnu byla schválena dotace na revitalizaci intravilánové zeleně. Z důvodu
aktuálních klimatických podmínek a špatného stavu stromů, byl zakázán vstup do
jasanového háje u Klenice. Hrozí nebezpečí pádu celých stromů nebo jejich částí.
V sobotu 25. června se uskutečnilo ve sportovním areálu promítání filmu „Ženská
pomsta“.
V sobotu 28. srpna se konala oblíbená akce pro děti „Rozloučení s prázdninami“,
kterou tradičně připravují místní spolky, a to Sbor dobrovolných hasičů, Sportovní
klub a Rybáři. Akce je pořádána ve spolupráci s Obecním úřadem. Různé soutěže,
jako např. chůze na chůdách, běh v pytlích, jízda zručnosti i možnost si zarybařit na
rybníku Jáchymák přilákalo mnoho našich nejmenších.
Vzhledem k pandemické situaci se změnil i termín konání turnaje v karetní hře „Prší“.
V minulých letech se tento turnaj konal vždy na počátku roku, a to v měsíci lednu. Z
důvodu pandemické situaci se letošní, v pořadí již 3. ročník uskutečnil až 10. září,
opět za značného zájmu dětí i dospělých.
Ve sportovním areálu jsme se znovu sešli 17. září. Promítal se divácky úspěšný
český film „Prvok, Šampon, Tečka a Karel“. I v naší obci slavil tento film úspěch, což
bylo vidět na velkém počtu návštěvníků této akce, a to nejen z naší obce, ale i
z blízkého okolí. Tyto akce se již staly tradicí, která podpoří zájem o kulturní dění
v naší obci.
V sobotu 18. září proběhl v obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
Tento den se konal i tenisový turnaj, čtyřhra mužů, v pořadí již XVI. ročník
V neděli 19. září proběhla hasičská soutěž. Při této akci byl také slavnostně otevřen
hasičský areál, který by měl sloužit zejména výchově mladé generace hasičů.
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Premiéru zde mělo družstvo dětí. Hasičský spolek si zaslouží pochvalu za rozvíjení
zájmu o tuto činnost mezi našimi nejmenšími.

Během měsíce září a října byl opraven chodník ve sportovním areálu, a to od
parkoviště ke kabinám a podél pergoly. Rovněž tak bylo zhotoveno plato pro
ukládání přenosných branek.
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Jako v celé republice, tak i v naší obci proběhly ve dnech 8. - 9. října volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Účast na těchto volbách byla v obci vysoká,
z 275 občanů zapsaných na seznamu voličů přišlo k volbám 216 lidí. Volební účast
tak vyšplhala na hodnotu 78,55 %.
Výsledky voleb v naší obci:
1.
2.
3.
4.
5.

Spolu – koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 – 46 hlasů
Piráti a starostové – 45 hlasů,
ANO – 38 hlasů,
SPD – Svoboda přímé demokracie – 26 hlasů
Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty – 20 hlasů

V celé republice zvítězila koalice Spolu, na druhém místě bylo hnutí ANO, jako třetí
se umístili Piráti a starostové a na čtvrté místo se dostala SPD – tyto strany se také
dostali do Poslanecké sněmovny. Průměrná volební účast v naší republice dosáhla
hodnoty 65,43 %.
Od 10. října se začaly objevovat první přízemní mrazíky, např. 11. října bylo v naší
obci v ranních hodinách mínus 2 stupně Celsia. Teploty během dne nepřekročily 14
stupňů. V tomto období bylo minimum srážek, celkově počasí odpovídalo podzimním
hodnotám.
16. října naši občané podpořili celostátní akci „Ukliďme Česko“. Účastníci, mezi
kterými bylo i dost mládeže, uklízeli veřejné prostory obce.
Celou republiku paralyzuje pátá vlna covidu-19, v týdnu od 8. do 14. 11. překročily
počty nakažených znovu hranici 10.000 nakažených osob denně, zejména pak např.
ve středu 10. listopadu, kdy bylo nahlášeno přes 15 000 onemocnění za den.
Stoupají i počty hospitalizovaných v nemocnicích, nemocnice začínají hlásit omezení
plánovaných operací. Každoroční oslavy 17. listopadu, tak už po druhé poznamenala
pandemie coronaviru. Navíc den před tímto svátkem byl zaznamenán smutný rekord
v počtu nakažených, poprvé v historii této nemoci bylo potvrzeno 22.479 lidí
nakažených za jeden den, počet hospitalizovaných dosáhl téměř pěti tisíc, z toho ve
velmi vážném stavu jich je na 600. Počet zemřelých od počátku této pandemie
přesáhl v naší republice 31.000. Lidé, kteří nejsou naočkovaní, tvoří podle dat
ministerstva zdravotnictví většinu nově nakažených, hospitalizovaných i zemřelých.
Zhruba dvě třetiny všech nakažených v listopadu, připadá na neočkované jedince.
To všechno se dotýká našeho života, na řadu opět přišel model uznání očkování a
prodělané nemoci, což znamená bez možnosti testu v rámci hromadných akcí a
veškerých služeb.
Po 17. listopadu překračovala hranice nakažených počet 20.000 lidí denně, 25
listopadu testy odhalily 27.930 nakažených. Od pátku 26. listopadu platí v Česku
znovu nouzový stav kvůli epidemii covidu-19.
23. listopadu začala firma DIKÉ ZAHRADY s. r. o. s kácením stromů v jasanovém
háji u Klenice.
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I přes mimořádné podmínky se podařilo zorganizovat akci „výroba adventních
věnců“, a to 27. listopadu, v prostorách budovy obecního úřadu, které se zúčastnili
jak dospělí, tak i děti.
Od 1. prosince začala oficiálně fungovat v naší obci „Knihobudka“, která je umístěna
ze severní strany budovy obecního úřadu. Další malý krůček, který by mohl přispět
ke zvýšení zájmu o knihy.

První vydatné sněžení se objevilo v noci z čtvrtka 9. prosince na pátek 10. prosince.
Sníh se většinou udržel, ranní mráz byl kolem nuly.
V prosinci, konkrétně od 12. prosince se pro naše občany změnilo provozování
veřejné autobusové a vlakové dopravy. Mladoboleslavsko se stalo součástí Pražské
integrované dopravy, čímž dochází ke zvýšení počtu pravidelných autobusových
linek.
24. 12. jsme se dočkali za určitých hygienických opatření setkání u vánočního
stromu, kdy byly rozdány malé dárky našim nejmenším obyvatelům. Bohužel opět
bez sněhové nadílky. Toto počasí, bez sněhové nadílky a s dešťovými přeháňkami,
vydrželo až do konce roku.
Letošní předsilvestrovský pochod Českým rájem se uskutečnil 30. prosince. Stává se
již klasikou, že tento pochod provází spíše „blátivé“ počasí, které ale neodradí skalní
příznivce této akce.
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Následující Silvestr byl podle meteorologických údajů nejteplejší od r. 1935, v naší
obci se teploty pohybovaly kolem 10 stupňů Celsia, ale na mnoha místech v naší
republice byly naměřeny teploty i přes 15 stupňů Celsia. Vysoké teploty na toto
období vylákaly i včely, které by měly ještě být v zimním spánku. I když to pro včely
není dobré, chtěli bychom si je představit jako symbol toho, že i pro nás je toto
období plné omezení z důvodu virové epidemie už dlouhé, a že bychom také chtěli
„vyletět“ do normálního života.

V tomto roce se v naší obci narodily tři děti: Tobiáš Rudolf Rožič – 20. 4., Matthew
Josef Krejza – 21. 4. a Rozálie Pišingerová – 19. 9.
Naše řady opustila paní Josefa Pavelková.
Oproti loňskému roku se zvýšil počet trvale bydlících občanů naší obce na 392.
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