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KRONIKA 2010 
 

Rok 2010 je za námi. Byl to rok plný změn a zvratů. Budeme se tedy těšit na roky lepší.  

 

SVĚTOVÉ UDÁLOSTI 

14.ledna-pohroma na Haiti. Nejhorší zemětřesení za posledních 200 let. Třímilionové 

město Port-Prince je v troskách. Zřítil se parlament, prezidentský palác, školy i 

nemocnice. Zemřelo na 230 tisíc lidí. 

 

10.dubna se zřítilo poblíž ruského Smolenska, polské vládní letadlo, nedaleko od Katyně, 

kam mělo namířeno. Bohužel, na palubě jediného letounu, letělo hodně důležitých lidí 

pro správu Polska a zejména pro obranu země. Obětí tragedie bylo 96 mezi nimi 

prezident Lech Kaczynský s manželkou. Armáda přišla o kompletní vedení. Příčina 

havárie není stále úplně objasněna. Zvolen nový polský prezident Bronislav 

Komarovský. 

 

Vulkán pod ledovcem EYJAFJALLAJOKULL na Islandu soptil. Když se 14.dubna 

vyvalil do nebe mnohokilometrový mrak páry a popela, evakuoval Island několik set 

farmářů. Ale popel vzaly větry. O den později už se v Evropě zavírala letiště. Vzdušné 

proudy postupně roztáhly prachový mrak nad celý kontinent. Evropu postihl největší 

výpadek letecké dopravy od druhé světové války. 16.dubna bylo zrušeno 16 tisíc letů 

z osmadvaceti tisíc a o den později stejný počet z 22 tisíc letů. Celkem 21.dubna zůstalo 

na zemi 95 tisíc spojů. Po celém světě uvízlo na pět milionů turistů, milion z Británie. 

Tisíce z nich byly uvězněny na letištích v Asii, Austrálii či Spojených státech. Po týdnu 

se letadla začala vracet na nebe. Tři dny nutného klidu postihlo i Českou republiku a 

zrušil i odlety státníků na pohřeb polského prezidenta. 

 

Největší ropná havárie všech dob. 20.dubna vybuchla ropná plošina společnosti Britisch 

Petroleum v Mexickém zálivu. Od té doby unikalo velké množství ropy z hloubky 1500m 

(asi 800 tisíc litrů denně) do moře a mazlavá hmota dorazila k americkým břehům a 

ničila život v chráněných oblastech, v nichž žijí vzácní ptáci a živočichové. Firma BP se 

stále pokoušela ucpat vrt, ale nedařilo se. 5.měsíců trval boj, než byl vrt napodruhé 

zabetonován. Uniklo 780 milionů tun ropy. Zemřelo jedenáct lidí a ropný únik 

zdevastoval asi 650 kilometrů pobřeží USA. 

 

5.srpna v Chilském dole San José v poušti Atacama uvěznil zával 33 horníků v hloubce 

téměř sedmi set metrů. Nastala největší záchranná akce v dějinách hornictví. Celý svět 

sledoval zázračnou kabinu zkonstruovanou specielně pro tuto záchranou akci „Fénix 2“. 

Horníků uvázlo v podzemí 33. Vrtné soupravě trvalo přesně 33 dní, než vyhloubila 

záchranný vrt. Horníci dali o sobě vědět s pomocí vzkazu, který dává dohromady i 

s mezerami 33 písmen. První zachránění se dostali napovrch 13.10.10. Součet těchto čísel 

dá dohromady 33. Nemluvě o Josem Henrignezovi, který v dole pracoval 33 let a stejný 

počet roků je i ženatý. 

 

ČESKÉ UDÁLOSTI 

Od ledna začíná platit předloni schválená druhá etapa důchodové reformy, která postupně 

prodlužuje věk pro nárok na starobní důchod až na 65 let. Pro vznik nároku na důchod se 
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bude pracovat delší dobu. Potřebná doba pojištění nutná pro vznik nároku na starobní 

důchod stoupne postupně z 25 až 35 let atd. 

 

Leden – 540 tisíc nezaměstnaných 
 

Březen – zimní olympiáda ve Vancouveru. Vítězství českých hrdinů – 2 zlaté pro 

rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, 4 bronzové medaile – Martina Sáblíková, Šárka 

Záhrobská (sjezdové lyžování), Lukáš Bauer (běh na lyžích) a Bauer, Jakš, Magál a 

Koukal (štafeta v běhu na lyžích). 
 

22. března – mezi turisty v centru Prahy se procházel britský následník trůnu princ 

Charles s manželkou. Byl v Česku na čtyřdenní návštěvě. 
 

26.března – dva měsíce před volbami přišel překvapivý obrat v ODS. Výkonná rada 

strany donutila Miroslava Topolánka, aby se vzdal role lídra. Proti Paroubkovi (ČSSD) 

teď pravici povede Petr Nečas. Takový krok těsně před volbami nemá v české politice 

obdoby. Loni v září se Miroslav Topolánek vzdal poslaneckého mandátu. Poté rezignoval 

na post volebního lídra a kandidátku na premiéra a poté odchod z postu předsedy. 
 

1.dubna – pošta končí po 16O letech s posíláním telegramů. Pro lidi je taková 

komunikace pomalá a drahá. Za první republiky se poslaly čtyři miliony telegramů a za 

socialismu i deset milionů ročně. Ale v loňském roce pouze 756 v celé republice. 
 

8.dubna- 24 hodin středem světa – Česko hostilo politickou událost, která v novodobé 

historii země nemá obdoby. 8.dubna podepsali dva nejmocnější muži světa Barack 

Obama a Dimitrij Medveděv na Pražském hradě smlouvu o jaderném odzbrojení. Chtějí 

přimět zbytek světa, aby je následoval. Zatím se to moc nedaří. 
 

21.dubna-překvapení na EXPU v Šanghaji.Zatím co některé země své pavilony ještě 

neměli připravené, do naší expozice se valily davy Číňanů. Odhady byly o třiceti tisících 

lidech. Přitom to byl jen první den zkušebního provozu. Takový zájem o naši účast nebyl 

od slavného představení Kinoautomatu na Expu 1967 v kanadském Montrealu. Expo 

začalo oficiálně 1.května a trvalo do 31.října. Největším lákadlem však v Šanghaji 

zůstává expozice s reliéfy Karlova mostu. Číňané projevili zájem o odkoupení našeho 

pavilonu. Český pavilon získal stříbrnou medaili a návštěvnost trhala rekordy-73 miliony 

za půl roku. 
 

Květen – triumf na mistrovství světa v ledním hokeji – zlato. Tisíce lidí zaplavily 

Staroměstské náměstí v centru města, aby uvítaly hokejové zlaté hochy. 
 

28.5. - 29.5. – volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zemětřesení 

v české politice způsobené víkendovými volbami má i „statistický rozměr“. Česká 

poslanecká sněmovna již nemá malé politické strany. Poměry se neskutečně vyrovnaly. 

Ačkoli sociální demokracie získala nejvíce hlasů, nemá jich dost na to, aby zabránila 

středu a pravému středu pokusit se o sestavení většinové vlády. Už zde není jedna velká 

pravicová strana, ale spíše dvě větší pravicové strany. 

 

Výsledky voleb 

ČSSD 56 mandátů 

ODS 53 mandátů 

TOP 09 41 mandátů 

KSČM 26 mandátů 

VV 24 mandátů 
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Politická mapa se musela v roce 2010 výrazně překreslovat. Nečekaně padli dlouholetí 

rivalové a dominantní hráči Topolánek s Paroubkem, ČSSD skončila navzdory všem 

prognózám v opozici, voliči poslali do důchodu protřelé hráče jako Ivana Langera, 

nejvyšší patro politiky opustili lidovci, vyrostli nové partaje Věci veřejné a TOP 09. 

Novinkou je také 44 žen (poslankyň). Tolik žen v poslanecké sněmovně dosud nikdy 

nebylo. Že by politiku přebíraly ženy? 
 

7.července – tunelový komplex Blanka, který se začal stavět v roce 2007, bude největší 

podzemní stavbou nejen v Praze, ale i v Česku a také nejdelším městským tunelem 

v Evropě. Bude měřit 5,5 km. Avšak na ražbu tunelu si dlouhodobě stěžují obyvatelé 

Letné. Odstřely způsobují otřesy v domech, ve zdech se objevují trhliny, několikrát také 

odpadla část fasády a zřítila se na chodník. Už třikrát se při ražně tunelu propadl strop ve 

Stromovce. Byly to velké krátery. 
 

9. října – papírová padesátikoruna s Anežkou Českou končí. V oběhu zůstanou pouze 

kovové padesátikoruny, které jsou odolnější. Jejich životnost odhaduje ČNB zhruba na 

patnáct let, zatímco bankovky se opotřebovávají až pětkrát rychleji. 
 

Říjen – válka o Muchu – v sobotu 7. července přišli poslední návštěvníci shlédnout 

Muchovu Slovanskou epopej v Moravském Krumlově, který čeká rekonstrukce. Nato 

nastala trapná tahanice o dvacet pláten Slovanské epopeje, monumentálního díla Alfonse 

Muchy. Obrazy z historie Slovanů zdobí už 47 let (byť provizorně, protože Mucha dílo 

odkázal Praze) prostory kaple a Rytířského sálu zámku v Moravském Krumlově, kde je 

po druhé světové válce zachránili před zničením. V roce 2010 Praha rozhodla, že díla 

vystaví ve Veletržním paláci. Část rodiny Muchových zpochybnila práva Prahy, protože 

nesplnila podmínku, aby hlavní město pro cyklus vystavělo speciální pavilon. Nyní je 

epopej soudně zapečetěna, dokud soud neurčí, komu patří. 
 

15. - 16. října – Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy 

Celkem voličů 944 866, volební účast 44,43%, zvoleno 63 zastupitelů. 

Výsledky voleb 
ČSSD 22,22% ODS 31,75% 

KSČM 4,76% TOP 09 41,27% 
 

Volby do zastupitelstev v ČR 

Celkem je voleno do 6 367 zastupitelstev, počet voličů 8 408 941, celorepubliková 

volební účast 48,50%, zvoleno 62 178 zastupitelů.  

Výsledky zastoupení strany v zastupitelstvech ČR 

KDU-ČSL 6,01% ODS 8,22% 

ČSSD 7,37% TOP 09 2,43% 

KSČM 5,13%   
 

Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdruž. celkem 49,21% 

Nezávislí kandidáti 10,61% 

Volby do Senátu Parlamentu ČR 

Senát  Sněmovna  

ČSSD 41 ČSSD 56 

ODS 25 ODS 53 

KDU-ČSL 5 TOP 09 41 

KSČM 2 KSČM 26 

TOP 09 5 VV 24 

OSTATNÍ 3   

Sedmadvacet nově zvolených senátorů. 
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6.listopadu – v Česku na 1225 středních školách se uskutečnily nové státní maturity 

nanečisto. Po generálce m 

aturit se zjistilo, že propadla až polovina studentů. Studenti měli možnost si vybrat druh 

zkoušky – lehčí, těžší. Vzniklo tímto hodně debat o realizaci těchto maturit. Megaprojekt 

chystaný deset let stál už 600 mil. Korun. 
 

8.listopadu – naši západní sousedé „lanaří“ české pracanty. Žádané jsou profese – lékař, 

zdravotní sestra, kuchař, svářeč, zedník, zámečník … Nejhorší pro Česko nastalo heslo 

lékařů „děkujeme odcházíme“. Ke konci roku 2010 dalo výpověď 3.800 lékařů. 

Nejčastěji podepisovali chirurgové, internisté, anesteziologové. Číslo není konečné. 
 

13.října se nevrátila ze školy devítiletá dívka Anička. Její batoh se našel v chatové oblasti 

poblíž stanice metra Kobylisy. Měsíc po zmizení Aničky nabízí rodiče tři a půl milionů 

korun za vrácení Aničky, protože doufají, že byla unesena. Nebyla nalezena ani do konce 

roku i když po ni stále pátralo velké množství dobrovolníků i policie, která hledá stále. 
 

8.prosince – stávkovali odboráři proti vládním škrtům, které se měly týkat státních 

zaměstnanců – policistů, hasičů, vojáků atd. Stávkujících se údajně sešlo 148 tisíc. 

 

Počasí 

Proč bylo počasí v roce 2010 tolik divné?  9.ledna se Česko octlo v bílém pekle. Za 

každou hodinu napadlo 2 cm sněhu na některých místech Česka napadlo během dne 

téměř půl metru sněhu. Za kalamitu může tlaková níže DAISY. Kalamita zasáhla celou 

Evropu. V Česku byla nejhorší situace na Moravě a na východě Čech. Tisíce lidí bez 

elektřiny. Nejvíce sněhu za 17 let. Nebezpečí na zemi i na střeše. Chodce ohrožovaly 

neuklizené chodníky i sníh padající ze střech. 

28. ledna rtuť teploměru klesla v Praze k rekordně nízkým číslům. Extrémní mrazy si 

vybraly patnáctou oběť. 

30. ledna další příděl sněhu nezvládaly kamiony ani vlaky. 

7. března opět čerstvý sníh zavinil hromadnou nehodu 30 vozů na Mladoboleslavské 

silnici a smrt 3 lidí. 

7. května – bouře s kroupami. Zničené střechy, popadané stromy a zaplavené sklepy. 

Počasí příštích dnů-lijáky a povodně. 

18. května-stoletá voda na Moravě. Povodně, lidé bez elektřiny.  

4. června-voda opět ničila. Nejvíce byla postižena Morava, ale voda ničila i na jihu a 

severu Čech. Přibývá míst, kde se kvůli vytrvalým dešťům sesouvá půda. Červen a do 

Česka vtrhlo tropické léto. Vysoké teploty devastují asfalt na silnicích. Horké dny 

vystřídaly bouřky a záplavy.  

18. července-teplotní skok. Dvacetistupňový pád teplot. 

9. srpen-ničivá povodeň, která se během chvíle přihnala na sever Čech, bořila domy, 

mosty a zabíjela lidi. Lidé bojovali o holé životy. Povodně se stávají prokletím Česka. 

V tomto roce udeřily hned třikrát a vyžádaly si celkem 11 lidských životů a škody se 

vyšplhaly na více než 15 mil. Kč. 

20. srpna – účet za půl hodiny krupobití v Praze je 1.611.527 000,- Kč. V pojišťovnách i 

v autoservisech nastal frmol. Všichni chtěli odstranit následky krupobití. 

26. srpna – tornádo nad Moravskou vesnicí. Obyvatelé Olejnice na Blanensku byli 

v šoku. Větrný živel napáchal statisícové škody. Lidé z Vratimova na Ostravsku 28.srpna 

s hrůzou pozorovali, jak se k jejich domům řítí  

dva větrné víry. Vítr v poli se slil v tornádo. 

3. listopadu – opožděné babí léto. Podzim nejteplejší za deset let. Teplo trhalo rekordy. 

14. listopadu bylo naměřeno 21,2 v Praze - Karlově. 
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1. prosince vtrhla zima do Evropy. Sněhová kalamita. Necestuje se a neučí. Uzavřena 

jsou letiště, neprůjezdné silnice, zrušené vlakové spoje. Mráz trhal rekordy. 9. prosince se 

přímo v centru Prahy, na Petříně utrhla lavina. Takový jev je v metropoli opravdu unikát, 

který tady nepamatují. 

15. prosince – sněhová kalamita nemá konce. Na tolik sněhu a mrazu si nevzpomenou ani 

letití pamětníci. Na podchlazení v prosinci zemřelo v Praze 17 lidí. Proč v roce 2010 

počasí tolik škodilo? Nad Českem se děly mimořádné věci. Říkali i meteorologové. 

Záplavy přicházely nečekaně a opakovaně. 

Pokud jde o extrémní úkazy, patří rok 2010 k „top“ rokům. 

 

Z OBCE 

16.ledna se zástupci úřadu proběhlo 6. uvítání občánků v hale základní školy. Do kolébky 

bylo vloženo 10 dětí (6 chlapců a 4 děvčátka). Každé dítě obdrželo od MČ peněžitý dar 

1000,- v poukázkách. Byla to již šestá desítka přivítaných dětí. 
 

26.ledna – požár Autoservisu Za Kovárnou zaměstnal čtyři požární jednotky, společně 

s jednotkou SDH Dolní Měcholupy. Škoda byla vyčíslena asi na 4 mil.Kč. 
 

Rada hl. m. Prahy v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 zákona č.491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, osvědčuje, že Ing. Karel Hagel, nar. 28.1.1951 se stal dnem 21. ledna 2010 

členem zastupitelstva hl.m. Prahy 
 

29.ledna – další požár v Dolních Měcholupech. Několik požárních jednotek včetně SDH 

Dolní Měcholupy, likvidovalo požár garáže u rodinného domu Oupiců, Kutnohorská č.p.  

123, ve které se nacházel osobní automobil. Garáž i vozidlo byly požárem zcela zničeny. 

Požár vznikl od elektroinstalace a škoda je asi 560 tis. Kč 
 

V lednu byla otevřena nová „VINOTEKA“ Na Návsi. Nabízí se jakostní vína i příjemné 

posezení, degustace. 
 

1. dubna zahájila provoz na místním úřadě Poštovna, která se pyšní prvenstvím tohoto 

druhu v Praze. Již za měsíc duben bylo převzato 402 zásilek a v květnu 510. Občané si 

rychle zvykli a pochvalují si, že nemusí pro zásilky na poštu do Horních Měcholup. Však 

přímo zkoušku ohněm zažila poštmistrová před Vánoci, kdy musela vyexpedovat na 938 

zásilek. Tato služba občanům je silně dotována obcí. Od České pošty dostává úřad pouze 

3000 Kč měsíčně – tak na pronájem prostor. Obec hradí pracovní sílu, která byla přijata. 
 

V sobotu 20. března se v Dolních Měcholupech konala slavnostní valná hromada ke 105 

výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, při kterém se nejen vzpomínalo na spoustu 

vykonané práce, ale také se odměňovalo. Mimořádné poděkování patřilo také starostovi 

Ing. Karlu Hagelovi za podporu sboru. Dolnoměcholupští nejen navázali na bohatou 

tradici předků, kteří jednali v duchu motta: „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“, 

ale v mnohém jej rozvinuli i překonali. 
 

Květen – v Pražském Metropolitanu je článek se starostou Dolních Měcholup ing. 

Karlem Hagelem, který je ve funkci starosty již dlouhých dvacet let. Řeč byla o tom, jak 

se občanům v Měcholupech žije, jak tráví volný čas a co plánuje radnice do budoucna a 

co se všechno změnilo. A změnilo se toho hodně! 
 

30.května Hotel Mondeo opět připravil oslavu dětského dne s výtečným programem, 

který si děti tolik oblíbily. Hasiči v akci, policejní technika, jízda na ponících, kolotoč a 

skákací hrad. Občerstvení a hudba zdarma. 
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8.června – Dolnoměcholupští senioři sportovně oblečení nastoupili do autobusu směr – 

Kynžvart, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně a Bečov nad Teplou. Báječný zájezd se 

vydařil, počasí přálo a o krásné zážitky nebyla nouze. 
 

V soboru 19. června se konalo sedmé vítání dvanácti miminek a to 5 chlapců a 7 

děvčátek. 
 

19. června – v Česku se stále zdražují pohonné hmoty (nejenom). Řidiči v Praze i ti, kteří 

většinou spěchají, dokáží v Dolních Měcholupech zastavit a čekat. Tady jsou totiž 

nejlevnější pohonné hmoty v Praze. Jinde jsou v průměru nad 30Kč a tady 29,90Kč. 
 

5. září -– krásně se vyvíjí tradice nového posvícení v září za účelem setkávání občanů a 

při té příležitosti představuje zastupitelstvo občanům, co se podařilo postavit či 

zrekonstruovat. Je to vždy hezký přírůstek pro dolnoměcholupáky. Bylo tomu i nyní, kdy 

se otevřelo nové sportoviště při SK Dolní Měcholupy, které městská část zrealizovala na 

pozemcích SK i vlastních (ty byly vykoupeny v roce 2007). Toto rozšířené sportoviště by 

mělo sloužit především dorostu a žákům SK, ale po dohodě i veřejnosti. Počasí sice moc 

nepřálo, ale na návštěvnosti ani náladě to znát nebylo. Pohoštění bylo obvyklé – výborné 

klobásy, studené pivo, čerstvé koláče, dobrá káva a živá kapela. 
 

15.-16.října – volby do zastupitelstva v Dolních Měcholupech 

ČSSD 910 hlasů ODS 3584 hlasů TOP 09 1124 hlasů 
 

Kandidátní listina   

ČSSD JUDr. Michalea Kozlová  139 hlasů 

ODS Ing. Karel Hagel 475 hlasů 

ODS Jiří Voříšek 434 hlasů 

ODS Ing. Zbyněk Kozel 383 hlasů 

ODS Karel Attl 388 hlasů 

ODS Michal Kohout 399 hlasů 

ODS Mgr. Markéta Zimová 390 hlasů 

TOP 09 Mgr. Jan Stehlík 169 hlasů 

TOP 09 Zdeněk Bureš 158 hlasů 
 

Starostou byl opět zvolen Ing. Karel Hagel a podle zjištění je starostou nejdéle 

„sloužícím“ v Praze, a to od voleb r. 1990. 

 

Listopad – dolnoměcholupský útulek pro opuštěná zvířata je útočištěm pro psy, kočky ale 

i pro cizokrajná zvířata. Na svém kontě mají i jedovaté pavouky, ještěry, dravce ale i 

aligátora či žraloka. 

 

I to se děje! Ze čtvrtka na pátek 18.-19.11. byl ukraden kabel na telefonním rozvaděči ve 

Štěrboholech. Oprava byla provedena v pondělí odpoledne, ale z úterý na středu 23. - 

24.11. byl tento kabel opět zcizen z té samé ústředny. Občané Měcholup byly nejen bez 

telefonu, ale někteří i bez internetu. 

 

Od 12. prosince je nové spojení k Europarku i snadnější cesta za odbornými lékaři na 

polikliniku v Petrovicích. Tyto místa nyní spojuje minibus 296 v půlhodinových 

intervalech. 
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Narození 
Attl Lukáš Nevický Matyáš 

Dvořák Milan Pavel Josef Maxi 

Falešníková Jana Polachová Lucie 

Freund Vojtěch Popelková Nikol 

Honěk Filip Pospíšilová Tereza 

Jandera Matouš Riegerová Barbora 

Jenčíková Aneta Rybín Tomáš 

Karavdič Sára Spáčil Lukáš 

Korecká Victoria Thúring Josef 

Kozel Torsten Turková Karolína 

Křižalkovič Nela Voňavková Magdalena 

Matrách Dominik  
 

Zemřelí 

Barková Marie Kosmatová Lenka 

Berky Dušan Kurtinová Vlasta 

Berkyová Margita Přibyl Jan 

Čára Ladislav Soukup Josef 

Čermáková Karolina Širc Libor 

Filip Jiří Tomášková Helena 

Gajer Josef Zázvorková Františka 

Hervertová Jiřina Zeman Jiří 

 

Občanské sdružení Leonardo, má centrum volnočasových aktivit „Na statku“, přímo 

naproti kapličce v Kutnohorské 11/57. Městská část poskytuje občanskému sdružení 

příspěvek na nájem. OS Leonardo pořádá stále plno akcí počínaje vítáním občánků, 

čarodějnice, hraní pod májkou, Tarzanův desetiboj, lampiónový průvod a další. I o 

prázdninách byl Statek plný tvořivé činnosti. Konalo se 7 kurzů s názvem Letní 

keramika, kterých se účastnily děti i dospělí. Kroužky běží po celý rok – keramika, 

výtvary, šachy a dramatika. Celkem je 19 kroužků pro děti a 1 pravidelný kurz pro 

dospělé a 2 programy pro rodiče s dětmi. Pravidelně kroužky navštěvuje 84 dětí a 8 

dospělých. Ale tím jejich aktivity nekončí. Jsou tu ještě dílničky např. mikulášská atd. 

 

Něco málo o výstavbě: 

Zdravotní středisko a úřad – o prázdninách se úřad provizorně přestěhoval do nové 

budovy a zahájily se práce na rekonstrukci staré budovy úřadu a pracuje se velmi čile, i 

přes malé zpoždění zapříčiněné neochotou MUDr. Žižkové opustit pronajaté prostory. 

 

Tělocvična – stará hasičárna je již zbouraná a začaly práce na oddělovací zdi od sousedů. 

 

 

 

 

 

 

 

Toto je můj poslední zápis v této kronice. Pomyslné „pádlo“ na mé naléhání předávám  

dalšímu „převozníkovi“, který bude touto obci libou funkcí zastupitelstvem pověřen. 


