ROK 2019
V tomto roce jsme se po dlouhé době dočkali zimního počasí. V měsíci lednu sněžilo,
sněhová nadílka vydržela dokonce i delší dobu, i když v naší obci sněžení nebylo tak
intenzivní, jako v jiných částech naší republiky, kdy např. v sousedním Libereckém
kraji byl vyhlášen kalamitní stav z důvodu silného sněžení. Bohužel již tradičně se
v naší republice díky tomuto počasí objevily problémy na komunikacích, zejména pak
na dálnicích. Již skoro slovy klasika, že: “silničáři byli překvapeni velice, když sníh
zasypal jim silnice…“. Mrazivé počasí vydrželo skoro celý leden, i prvních 14 dní
v únoru.
Zhruba od poloviny února se dá říct, že k nám již „vpadlo“ jaro, tedy alespoň přes
den, kdy teploty dosahovaly až 14 stupňů, ale v noci byly stále mínusové hodnoty.
Toto počasí trvá i v březnu, větrno, ale na toto období nezvyklé teplo, ani v noci
teploty neklesají pod bod mrazu. Sněhová pokrývka vydržela jen v horských
oblastech, zásoby sněhu dávají určitou šanci na vyrovnání vláhového deficitu.
Jednou z příčin toho, proč se české jaro mění, je výrazný úbytek ledu v polárních
oblastech. Je to dlouhodobý trend, v souvislosti s ním se mění proudění nejen v
polárních oblastech, změny zasahují i do mírných zeměpisných šířek.
S tímto počasím se bohužel váže i silná chřipková epidemie, která v lednu a v únoru
zasáhla prakticky celou naši republiku.
Když už jsme u nemocí, krátce se zastavíme ještě u jednoho problému. Jak jsme
psali v minulém roce, naše republika prošla za 100 let svého vzniku obrovským
vývojem ve všech oblastech, který přispěl k prodloužení lidského života a jeho
zkvalitnění. V oblasti zdravotnictví sklízíme velké úspěchy, ale bohužel se objevují i
opačné případy, kdy jsme mysleli, že tato problematika již byla vyřešena. Týká se to
např. infekčních nemocí, kdy ještě na počátku minulého století byly tyto nemoci
příčinou více než poloviny všech úmrtí. Lidstvu se mezitím podařilo vymýtit jen pravé
neštovice, na dobré cestě je i dětská obrna. Většinu ostatních infekčních nemocí se
daří držet pod kontrolou očkováním, jako třeba spalničky. Bohužel ty se teď vracejí,
jen za první dva měsíce roku hygienici hlásí 173 nemocných, ve stovkách případů se
objevuje i dávivý kašel, zpět jsou i příušnice, jak potvrzují hygienici. Důvodem nynější
situace je hlavně snižující se „proočkovanost“ a vyvanutí imunity u dospělých, kteří
byli v minulosti očkováni.
V této souvislosti bychom mohli i krátce zmínit údaje Českého statistického úřadu,
podle kterého se ve všech středočeských okresech zvyšuje šance na delší život. Náš
okres si v tomto ohledu vůbec nevede špatně, podle statistiků se muži v okrese
Mladá Boleslav dožívají v průměru 76,45 let, což je řadí na 14. místo v republice a
ženy jsou na tom ještě lépe, v průměru se dožívají 82,04 let, ale v rámci republiky
jsou na 19. místě.
Vraťme se však k dění v naší obci.
V lednu – 12. se uskutečnila výroční valná hromada SDH Židněves, 19. ledna se
konala výroční schůze SK Židněves, 25. ledna se konal v místním pohostinství Satelit
1. ročník turnaje v karetní hře „prší“, který se setkal se značným zájmen a kterého se
zúčastnily všechny věkové kategorie občanů naší obce.
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Rovněž tak v místním pohostinství se 10. února uskutečnil dětský maškarní karneval.
O zábavu, soutěže i malé dárky se opět postaraly zejména členky SDH, za podpory
obecního úřadu, za což jim patří velký dík.
Koncem měsíce února byla dokončena akce zateplení budovy obecního úřadu. Při
zateplení budovy obecního úřadu došlo i k výměně oken na budově. Při této
příležitosti došla řada i na úpravu stávající knihovny, která si to již opravdu zasloužila.
Místnost sloužící pro tyto potřeby byla vymalována, byly pořízeny nové regály na
knihy.
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Březen pokračuje již téměř jarním počasím, koncem druhého březnového týdne do
naší republiky dorazil i silný vítr, který leckde způsobil škody, tisíce domácností bylo
bez elektrického proudu, spousta popadaných stromů způsobovaly komplikace,
zejména v železniční dopravě.
10. března večer se ohlásila první “jarní“ bouřka a silný vítr – vichřice „Eberhard“.
Tento vítr, který zejména na horách dosahoval síly orkánu, způsobil to, že ještě příští
den dopoledne bylo 142 000 domácností v naší republice, zejména pak v jižních
Čechách a na Moravě, bez elektrického proudu. Naší obce se naštěstí takové škody
netýkaly, hasiči zasahovali pouze na silnici směrem na Novou Telib, kde cestu
projíždějícím vozidlům zatarasil zřícený strom. Celkově se dá říci, že březen byl
nejen teplý, ale i extrémně větrný. Srážky byly minimální, větrný a proudící vzduch
vláhu rychle vysušil, navíc intenzivně svítilo sluníčko. Historicky letošní březen byl
pátý nejteplejší za posledních 59 let.
Letošní oslava velikonočních svátků byla kromě klasického „hodování“ a
„vyřehtávání“ ještě zpestřena akcí na hřišti, kdy děti hledaly velikonoční vajíčka
ukrytá např. při břehu Klenice, pod stromy apod.
Duben pokračuje počasím, ve kterém převažují teplé dny, což zase přeje různým
venkovním akcím. K jedné takové můžeme zařadit i akci „Ukliďme Česko“. V naší
obci se uskutečnila v sobotu 6. dubna, zúčastnilo se asi 20 občanů, kteří uklízeli
odpadky po celé obci, dále se upravoval parčík před budovou obecního úřadu. V této
souvislosti byli občané znovu upozorněni na možnost likvidace roští, větví a keřů
pomocí obecního štěpkovače, tato služba je pro občany naší obce zdarma.
Můžeme také zmínit i další služby, které prospívají zlepšení životního prostředí.
V obci jsou trvale umístěny velkoobjemové kontejnery na PET láhve, papír, sklo.
Ostatní plasty z domácností je možno dávat do žlutých igelitových pytlů, které jsou
zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě. Rovněž tak je možné vyzvednout i igelitové
pytle na kartonové obaly od nápojů a plechový a kovový odpad. U prodejny COOP
je také umístěna černá popelnice na oleje a tuky z domácnosti a dále kontejner na
použitý textil a obuv.
30. dubna se opět konalo „pálení čarodějnic“. Před samotným zapálením vatry prošel
průvod všech masek, malých i velkých. I počasí nám přálo, takže účast byla opravdu
veliká, akci si užili malí i velcí. Pro velké byl otevřen kiosek s občerstvením, pro ty
menší byly připraveny buřty k opékání a došlo i na pamlsky. O samotnou hranici se
opět postarali hasiči, i figurína zhotovená paní Zítkovou měla úspěch.
Prvního května byla zahájena rybářská sezóna na Jáchymáku, rovněž tak se otevřel
pro zájemce z řad sportovců tenisový a nohejbalový kurt.
Co se týče počasí, v prvním květnovém týdnu se objevily noční mrazíky, které
způsobily škody na kvetoucích stromech a dalších plodinách. V období „ledových
mužů“ – 12. – 15. května na horách napadl i sníh, studené počasí ještě umocňoval
silný vítr.
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5. května se konal 4. ročník akce „Výletíme s Židněvsí“, které se letos účastnilo
celkem 19 občanů. Prošli se Riegrovou a Palackého stezkou, následovala prohlídka
Bozkovských jeskyní. I přes počáteční špatné počasí se akce vydařila.
V sobotu 11. května se konaly oslavy 90. výročí založení Vlastenecko-dobročinné
obce baráčníků pro Březno a okolí. Oslavy začaly položením kytice u Pomníku
padlých před naším obecním úřadem. Začátek této akce provázelo nepříznivé
počasí, pršet začalo přesně v moment, kdy se průvod dal do pohybu, ale účastníky to
neodradilo. Průvod pokračoval do městyse Březno, kde byla položena kytice u
Pomníku padlých, následně se pak na náměstí v Březně konala samotná oslava
s pohoštěním, muzikou, pro nejmenší účastníky byl připraven i skákací hrad. I počasí
se nakonec umoudřilo a akce se vydařila.
18. května slavil náš sbor dobrovolných hasičů 140 let od svého založení, přesně 18.
března roku 1879. Oslavy se konaly prakticky celý den, dopoledne od devíti hodin
proběhlo před budovou obecního úřadu slavnostní ocenění zasloužilých členů sboru
předáním diplomů, vyznamenání a upomínkových předmětů. Odpolední část tohoto
slavnostního dne začala ve sportovním areálu zahájením soutěže v požárním sportu
ve 12 hodin. Soutěž byla rozdělena do čtyř půlhodinových úseků, kterými prostupoval
další program. V úvodu vystoupily mažoretky, s velkým ohlasem se setkaly ukázky
zásahu složek integrovaného záchranného systému (IZS), které předvedli hasiči
z Mladé Boleslavi a policisté z Dobrovice i se psovodem. Po celé odpoledne byla
také na místě vystavena technika IZS.
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Před vyhlášením výsledků soutěže se dostala ke slovu i ukázka požárního útoku
s historickou stříkačkou s hasiči v dobových uniformách. Tento vydařený den byl
zakončen taneční zábavou.

31. května se poprvé v naší obci konalo letní kino. Ve sportovním areálu byla
promítána úspěšná česká komedie „Po čem muži touží“. Akce se setkala s ohlasem
nejen místních, ale i sousedů z Března.
Členové místní organizace Českého rybářského svazu připravili pro děti soutěž „O
pohár Jáchymského kapra“. První kolo této soutěže se konalo 8. května, 2. kolo
proběhlo 8. června. 1. kolo mělo tyto výsledky: Na 1. místě se umístila Týna
Hradecká, s celkovým úlovkem 24 cm, 2. a 3. místo obsadili Marek Rychlý a Petr
Knížek se shodným výsledkem 22 cm a jako čtvrtá se umístila Tereza Gregorová se
součtem 20 cm ulovených ryb.
Ve 2. kole se na 1. místě umístil Lukáš Rusnok s výsledným součtem 99 cm, 2. místo
obsadil Marek Rychlý s počtem 72 cm, 3. místo získala Pavla Soukupová s počtem
55 cm a na 4. místě se umístil Petr Knížek s počtem 35 cm ulovených ryb. Největší
rybu ulovila Pavla Soukupová – kapr o váze 3,20 kg, míra 35 cm.
Ve 3. kole opět zvítězil Tomáš Rusnok s výsledným součtem 145 cm, na 2. místě se
stejně jako ve 2. kole umístil Marek Rychlý s počtem ulovených 72 cm a 3. místo
získala Tereza Gregorová s počtem 68 cm. V kategorii největší ryba byla opět
nejúspěšnější Pavla Soukupová s úlovkem o míře 55 cm.
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2. června se uskutečnila akce „Hasič na kole“ do Českého ráje.
V sobotu 22. června se na místním hřišti konal fotbalový turnaj dorostu „O pohár
starosty obce“, kterého se zúčastnili fotbalisté ročníku 2000 a mladší. A v neděli 23.
června se konal turnaj přípravek „Memoriál Josefa Zmrhala“, kde soutěžilo 8 mužstev
kategorie minižáků ročník 2008 a mladší.
Květen i červen se vyznačoval letním počasím, zejména v červnu dosahovaly teploty
přes 30o C. V červnu padl i teplotní rekord, kdy 26. června byla v Doksanech u
Litoměřic naměřena teplota 38,9o C. Bohužel k tomuto teplému počasí se váže i
nedostatek vláhy. Prakticky celý květen a červen nepršelo, první déšť se objevil 12.
června a 19. června při velké bouřce přišly i kroupy.
Dlouhotrvající sucho a vysoké teploty se negativně odrážejí ve všech oblastech
našeho života. Také z tohoto důvodu od 23. července platí v obci zákaz odběru vody
k zalévání z místní říčky Klenice.
10. srpna se již tradičně konal na fotbalovém hřišti „Memoriál Josefa Pešty“ a
následovalo večerní vystoupení skupiny SEVEN a Luboše Odháněla se skupinou
WIX s hostem večera skupinou Tampelband. Tyto akce pořádá Sportovní klub spolu
s místní organizací sboru dobrovolných hasičů.
4. srpna - akce „Kýta“ zakončená večerní zábavou s reprodukovanou hudbou,
kterou zajistil pan Miroslav Novotný.
Sportovní klub, Sbor dobrovolných hasičů a Spolek rybářů připravily pro děti
„Rozloučení s prázdninami“, které se konalo 31. srpna ve sportovním areálu. Pro
děti byly připraveny zajímavé hry a soutěže, mohly se vydovádět na skákacím hradu,
zájemci si mohli vyzkoušet i rybolov na Jáchymáku. Akce byla zakončena opékáním
buřtů.
Letošní léto bylo v Česku s průměrnou teplotou 19,5 stupně Celsia nejteplejší od
začátku sledování měsíčních průměrů v roce 1961. Nejvíc tropických dní, kdy teplota
vystoupala alespoň na 30 stupňů Celsia, zaznamenala letos v létě stanice ve
Strážnici na jihu Moravy, a to hned 39 stupňů. Těchto tropických dní bylo v naší
republice v tomto roce zaznamenáno celkem 12.
V měsíci září se pro velký úspěch opakovalo letní kino, a to v pátek 13., kdy se
promítal český film komedie „ Ženy v běhu.“ Akce se opět setkala s velkým zájmem,
diváků bylo víc než minule, cca 110 návštěvníků. Následující den, tedy v sobotu 14.
září se uskutečnil tenisový turnaj ve čtyřhře mužů.
Během měsíce září byl také u sportovního areálu instalován přístřešek pro obecní
valník, který slouží pro likvidaci bioodpadu ze hřiště. Dále byla zhotovena
elektroinstalace v prostoru zázemí pro hasiče (soutěže, tréninky) a instalován
elektrorozvaděč pod pergolou.
14. října byla zahájena rekonstrukce místní komunikace, která byla realizována za
přispění prostředků z programu pro místní rozvoj ČR z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova. Opravu místních komunikací realizovala firma M - SILNICE, a. s.
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Ve stejný den byla také zahájena stavba přechodu pro chodce a rekonstrukce
zastávek. Stavbu chodníků a zastávek provedla firma SVOBODA Dolní Bousov
s.r.o., semafor byl instalován firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o. Výstavba
přechodu a instalace semaforu byla realizována s podporou Grantového programu
společnosti ŠKODA AUTO, a.s., projekt „Dopravní bezpečnost v obcích“, příspěvek
činil 100.000,- Kč.
V měsíci listopadu si celá republika připomněla 30. výročí svržení totalitního režimu.
Slavilo se zejména v Praze, události ze 17. listopadu 1989 si připomínali lidé i
v regionech, v podstatě ve všech větších městech. V Mladé Boleslavi se lidé sešli u
pamětní desky obětem komunismu, v podvečer se konal i svíčkový průvod, který
prošel od Městského divadla k lavičce Václava Havla. Veřejnosti se otevřela i bývalá
mladoboleslavská věznice. Právě 30. výročí sametové revoluce bylo ideální
příležitostí, kdy si lidé mohli připomenout, co také bylo součástí historie našeho
okresního města. A zájem o prohlídku byl opravdu velký. Už dva měsíce před
víkendovou akcí bylo více než tisíc vstupenek vyprodáno. Ačkoli budova již dávno
jako vězení neslouží, patří mezi jednu z nejslavnějších českých káznic – měřeno
podle výskytu v televizi či na filmovém plátně.
Pokusme se, alespoň ve stručnosti, popsat změny, kterými naše společnost za
uplynulých 30 let prošla, a které se dotkly i obyvatel naší obce. Změnilo se toho
mnoho, ale co je lepší a co se nepovedlo, necháme na posouzení příštím generacím.
Svoboda slova
Můžeme svobodně mluvit, shromažďovat se, demonstrovat, studovat, cestovat,
podnikat, volit nebo třeba i nevolit. Dnes máme internet, chytré mobily, sociální sítě –
svoboda projevu, pokud jde o volbu našich možností, je daleko větší než dřív.
Školství
Totalitní školství se mnohdy stávalo nástrojem vydírání a pomsty, které odnesly děti
těch nepohodlných. A kdo chtěl na střední nebo vysokou školu, musel mít vedle
znalostí i vhodný kádrový profil. To se po roce 1989 změnilo a v českých školách je o
poznání volněji, spolu s tím se zlepšilo i vybavení škol, je tu i možnost studovat
v zahraničí, kdy za socialismu to byla výsada dětí nomenklaturních špiček a
komunistických kádrů. Nicméně školství je obor, který se dodnes potýká
s dlouhodobým podfinancováním a tím i s nedostatkem kvalifikovaných učitelů.
Doprava
Počet automobilů nesmírně vzrostl, bohužel co neustále chybí je i odpovídající
silniční síť. Týká se to nejen dálnic, ale i okresní komunikace neodpovídají současné
frekvenci. Např. v naší obci tuto otázku řeší řidiči prakticky každý den.
Zemědělství
Za čtyřicet let komunistické vlády se přerušila tradice rodinného zemědělství.
Navrácení půdy po roce 1989 vlastníkům neznamenalo to, že všichni našli odvahu
vrátit se k hospodaření na restituovaných pozemcích. Většina vlastníků půdu
pronajala. České zemědělství je v Evropě konkurenceschopné, i když dnes je trh
výrazně ovlivněn dotační politikou Evropské unie. Velkou pozornost by si ale
zasloužila především půda jako taková, neboť živá půda hraje určitě důležitou roli při
boji se suchem, se kterým se naše republika nyní potýká.
48

Zdravotnictví
Dobrá péče, málo peněz. České zdravotnictví je na vysoké úrovni, ale k zajištění
takové úrovně je potřeba více peněz. A zrovna tak jako ve školství, se i zdravotnická
zařízení potýkají s nedostatkem odborníků, chybějí lékaři v nemocnicích,
zdravotnický personál. Volná pracovní místa jsou proto často obsazovány občany
jiných zemí, zejména pak ze Slovenska a Ukrajiny.
Životní prostředí
Životní prostředí se ve většině republiky výrazně zlepšilo. Lidé se více zajímají o
ochranu přírody, pozitivně přistupují např. ke třídění odpadů. Dobrou zprávou je
návrat různých druhů zvířat, která na našem území v minulosti vyhynula. Oproti tomu
však lesy čelí největší kůrovcové kalamitě, jaká tu kdy byla. Už je jasné, že se jejich
podoba do budoucna bude muset proměnit. Další negativní stránkou je i neustále
rostoucí zastavěnost krajiny.
Stáří
Česká společnost se za uplynulých třicet let výrazně proměnila. Roste počet těch,
kteří zůstávají svobodní, ubylo sňatků, přibylo rozvodů. Roste ale také podíl seniorů,
život se o několik let prodloužil. Jen pro srovnání – před třiceti lety měli čeští muži
naději dožít se 68 let, nyní je to o osm let více. Ženy na konci komunistické éry se
v průměru dožívaly 75,5 let a nyní je to 82. Zároveň jsou dnešní senioři mnohem
aktivnější a déle pracují.
Kultura
Kulturu 17. listopad 1989 zasáhl naprosto zásadně. Asi bychom nespočítali, kolik od
té doby vzniklo soukromých divadel, otevřelo se prostor žánrům, jako je muzikál nebo
alternativní scény. Nový prostor dostala i literární tvorba, začala se vydávat díla dříve
zakázaných autorů, začaly se vydávat nové časopisy noviny.
Moderní technologie
Mobilní telefony, počítače pro každého a díky internetu propojení se skoro celou
zeměkoulí, a to vše během několika vteřin. Rozvoj technologií prožívá obrovský
boom. I kdyby se sametová evoluce nestala, internet by se do českých domácností
pravděpodobně i tak dostal. Určitě ale se zcela jinými pravidly „svobodného
kontaktu“.
Sport
Fotbal a hokej patřily k nejoblíbenějším sportům i před rokem 1989. Po revoluci se to
příliš nezměnilo. Změnil se však svět sportovců – a těch českých o to víc. Otevřely se
hranice a nic nebránilo v cestě za kariérou v zahraničí. Ta s sebou mimo slávy
přinesla i peníze. I před revolucí příjem sportovců patřil k těm nadprůměrným, ale
nikdo si nemohl vydělat sportem tak, že by byl zabezpečený do konce života.
Zlepšení finančních podmínek a možnosti uplatnění českých sportovců je vnímáno
jako největší posun za posledních 30 let. Změnil se ale sport obecně. To, co stačilo
v 80. letech, dnes prostě nestačí. Rozmanitější je i nabídka sportů. Děti sportují
hlavně organizovaně, ale chybí jim přirozený pohyb. Chybí i podpora malých oddílů.
Cestování
Vycestovat na západ před rokem 1989 dovolili komunisté jen některým. Většině
obyvatel tak zbyly jen socialistické země nebo chalupy. Rok 1989 přinesl rozvoj
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cestovního ruchu, i jakožto podnikatelského odvětví. Do roku 1989 existoval Čedok a
možná dvě další cestovní kanceláře, po revoluci dochází k rozvoji služeb a nárůstu
kapacit ubytovacích zařízení. Statistiky dokazují, že Češi začali více cestovat do
zahraničí, přičemž cestování je dnes výrazně snazší. Díky Evropské unii navíc
odpadla spousta hranic. Současným Čechům ulehčuje cestování také znalost cizích
jazyků, především angličtiny.
Hospodářství
Jak dlouho cestu naše republika urazila, je vidět třeba už na hrubém domácím
produktu, který se od roku 1990 reálně zvýšil téměř o 75 %. Nástup tržní ekonomiky
se přirozeně zapsal i do stavu české společnosti. Některým nové podmínky přinesly
více úspěchu než jiným, začaly se prohlubovat rozdíly mezi bohatými a chudými.
Sociální a ekonomické nerovnosti české společnosti se zvýšily, ale stále patříme
k zemím s nejmenšími rozdíly ve vyspělém světě.
Abychom mohli „zmapovat“ všechny oblasti našeho života, potřebovali bychom
daleko větší prostor, než pro který je určena tato kronika. Určitě si každý z nás sám
vzpomene, co mu těchto třicet let přineslo a o co naopak přišel. Tak snad tato krátká
část přispěje k tomu, aby i příští generace měly možnost poznání a srovnávání.
Po krátké rekapitulaci uplynulých třiceti let se vracíme k současnému životu v naší
obci. 30. listopadu se opět jako v minulém roce, v prostorách obecního úřadu, konala
výroba adventních věnců. Potěšující byl velký zájem i ze strany mladé generace.
8. prosince se konala v místním pohostinství Mikulášská nadílka pro naše nejmenší.
Poděkování za zdařilou akci patří členkám místního hasičského sboru, za přispění
obecního úřadu.
19. prosince se uskutečnila kolaudace stavby přechodu pro chodce a rekonstrukce
zastávek, současně s tím byl do provozu uveden i semafor.
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Na základě schválené obecně závazné vyhlášky naší obce č. 1/2019 došlo ke
změnám systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních
odpadů. Na základě toho proběhl v prosinci rozvoz nádob na tříděný odpad. Do
každé domácnosti tak byly přistaveny nádoby na papír a na plast. U směsného
komunálního odpadu bude pouze čtrnáctidenní svoz. Sklo, použitý textil a použitý
rostlinný olej bude možno i nadále odkládat do kontejnerů přistavených na sběrném
místě u prodejny COOP. Místní poplatek za svoz komunálního odpadu byl stanoven
na 600,- Kč za dospělou fyzickou osobu.
14. prosince proběhla výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů.
Před každými vánočními svátky si snad všichni klademe otázku, jestli budou vánoce
na sněhu, jako na obrázcích Josefa Lady, abychom se od meteorologů dozvěděli, že
budou na blátě. Pravda o počasí na vánoce je prostá: na meteorologické stanici
v Praze – Klementinu se na Štědrý den 24. prosince v pravém slova smyslu bílé
vánoce od roku 1989 nikdy nekonaly. Čtyřikrát za posledních třicet let tam zůstaly
dva až tři centimetry sněhu, které se však hned rozpustily. Od roku 2011 už tam byly
výhradně nuly. Toto však neodradí většinu obyvatel naší obce, aby se před
štědrovečerní večeří setkali před obecním úřadem u vánočního stromu. Toto setkání
se již stalo příjemnou a mezi občany oblíbenou tradicí. Opět bylo možno vidět
rozzářené dětské oči při malé nadílce, setkali se sousedé, aby si mohli popřát do
nového roku.
Také předsilvestrovský pochod Českým rájem se stal již zažitou a oblíbenou tradicí.
Letošního ročníku se zúčastnilo 31 zástupců „silnějšího pohlaví“.
K trvalému pobytu se v tomto roce přihlásilo 11 občanů, naopak se odstěhovalo 16
občanů. Počet občanů v naší obci se zvýšil o děti narozené v tomto roce - Lukáš
Nykodým, Jan Relich, Štěpán Böhm, Václav Hendrych, Patrick Zámecký, Štěpánka
Svárovská a Matyáš Josef Vondráček. Naše řady opustili 4 občané - paní Helena
Novotná zemřela 10. ledna v nedožitých 84 letech, paní Zdeňka Sidorová zemřela
19. ledna, také v nedožitých 84 letech, paní Eva Vylítová zemřela 10. září v 83 letech
a pan Petr Kucziak zemřel 29. října ve věku 52 let.
Ke konci tohoto roku bylo v naší obci celkem 369 trvale bydlících občanů.
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