ROK 2015 - DODATEK
Na žádost občana naší obce pana Josefa Hromádko, byl vypracován tento dodatek.
Jedná se o úvodní část kroniky, kde bylo obecně popsáno období od vzniku obce až
do roku 2014. Od roku 2015 se jedná vždy o roční zápis.
- Na str. 5 u obrázku sochy sv. Jana Nepomuckého se doplňuje text:
… a byl nahrazen replikou z umělého pískovce z roku 2005, jejímž autorem je
akademický sochař Dufek.
-

Na str. 7 se doplňuje text: V roce 2002 byla naše republika zasažena povodní,
která se nevyhnula ani naší obci. V tomto případě je nutné vyjádřit velký dík
jak členům SDH, tak i občanům, kteří se podíleli na likvidaci značných škod
způsobených tímto živlem.

-

Na str. 7: se doplňuje text: ve větě ……vysázení nových líp, které nahradily
stávající stromy zničené požárem.

-

Na str. 7 se doplňuje text: ve větě V červenci roku 2005 proběhly v obci oslavy
výročí……, s bohatým kulturním a sportovním programem ve sportovním
areálu.

-

Na str. 7 se doplňuje text: Byly vydány pamětní mince.

-

Na str. 8 se doplňuje text:
Obecní úřad – investice do inženýrských sítí nové lokality pro výstavbu 17
rodinných domů na rozvoj obce, následně 2x nová komunikace tzv.
„BV1“.
Obec zainvestovala a nechala zhotovit chodník před a za mostem přes
Klenici.
Dále obec investovala a zajistila opravu komunikace od „Novotných“
k železničnímu přejezdu.
Bylo vykáceno 50 ks topolů podél fotbalového hřiště.
Obec objednala heraldický návrh znaku a vlajky, autorizován heraldikem
Pavlů.
V roce 2013 zasáhla obec povodeň, kdy byly zatopeny sklepy domů
přilehlých Klenici, opět nutno zmínit vydatnou pomoc ze strany SDH, ale i
samotných občanů.
Ve větě: …kdy obecní zastupitelstvo poskytlo sponzorský dar, se slovo
„poskytlo“ nahrazuje slovem „zajistilo“ …..

Tento dodatek zápisu kroniky byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva
obce Židněves dne 20. 05. 2019 usnesením č. 6/2/2019 a je přílohou samotné
kroniky.

