ROK 2017
Počátkem měsíce ledna se začalo ochlazovat, první týden, kdy teploty nevystoupaly
ani přes den nad nulu několik dní po sobě, byl poprvé od roku 2012. V naší obci
klesla teplota v sobotní ráno 7. ledna místy až k – 20 stupňům. V republice byl
největší mráz naměřen na Šumavě – 34 st. Rovněž tak již několik let nepamatujeme
tak bohatou sněhovou nadílku. Děti „bobovaly„ na kopci u zámku v Březně, 7. ledna
se bruslilo i na zamrzlém Jáchymáku. Od úterý 10. ledna začalo bruslení na bývalém
koupališti v Březně (zajistili opět hasiči z Března) – nově bruslení i při umělém
osvětlení do večerních hodin, které se stalo velmi oblíbenou zábavou, a to nejen pro
děti, ale i pro dospělé. Letošní leden, který byl ve znamení mrazů dlouho
nevídaných, byl čtvrtým nejstudenějším, za dobu kdy se teploty v Česku měří a
vůbec nejstudenější za posledních 77 let.
Co se týče politického dění ve světě, musíme bohužel konstatovat, že i začátkem
tohoto roku došlo k teroristickému útoku, a to v Istanbulu. Naopak potěšující zprávou
byly úspěchy našich sportovců, jako vítězství biatlonistky Gabriely Koukalové ve
Světovém poháru a rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, která se stala již pojedenácté
královnou Světového poháru na dlouhých tratích.
Vrátíme se však k dění v naší obci. Zastupitelstvo obce se mimo jiné zabývalo také
problematikou kapacity ČOV, která je v současné době vyčerpána a další připojení
na kanalizaci bude možné až po zvýšení této kapacity. Začalo také čištění rybníčku
Jáchymák.
Připojujeme několik fotek z průběhu prací na této akci.
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Do poloviny února ještě stále mrzlo, začátek března byl deštivý. V druhé polovině
března bylo nezvykle teplo, začaly kvést ovocné stromy, což trvalo až do velikonoc,
které opět proběhly za studeného počasí. Ale ani to neodradilo naše malé koledníky,
kteří poctivě od Zeleného čtvrtka až do Bílé soboty chodili po obci a „vyřehtávali“.
Díky několika málo pamětníkům víme, že vznik této tradice v naší obci se datuje již
od 30. let minulého století. Docházelo i k malým bitkám na hranicích Židněvsi a
Března, kdy ceněnou trofejí byla vlajka, kterou věnoval koledníkům pan Potrošovský,
a která již minimálně 50 let provází tyto koledníky. V Židněvsi se tato tradice stále
udržuje, jenom se nějak vytratili koledníci na Velikonoční pondělí. Doby, kdy po obci
chodily velké party malých dětí, které s pomlázkou obcházely domy, aby dostaly
malovaná vajíčka a nějakou sladkost, jsou již asi opravdu minulé. Hoši, kteří dříve
jezdili na kolech „vyplácet“ děvčata, se dnes již motorizovali, takže nelze říct, že by
tato tradice zcela vymizela, pouze se změnily podmínky a způsoby koledování.
V naší obci byly instalovány nové informační panely obce, jeden je umístěn na
parkovišti u prodejny COOP a druhý ve sportovním areálu SK Židněves.
Od 20. února je na obecním úřadě zprovozněno kontaktní místo veřejné správy
(CZECH POINT), kde si občané mohou požádat o výpisy z veřejných i neveřejných
rejstříků.
14. ledna se konala výroční schůze SDH Židněves a 21. ledna výroční schůze SK
Židněves, 12. února se uskutečnil oblíbený dětský maškarní karneval a 11. března se
konal společný ples SDH a SK Židněves.
V měsíci březnu byla ukončena oprava hráze a odbahnění rybníčku Jáchymák,
dotační podmínkou byla instalace vodočetné tyče.
Dětský maškarní karneval

24

3. března zemřela naše občanka paní Helena Šťastná ve věku 85 let. I když v naší
obci vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již řadu let nebydlela, zmiňujeme se o ní
jako o dlouholeté předsedkyni Československého červeného kříže, který pro obec
zařizoval mnoho akcí, jak pro děti, tak i pro dříve narozené.
7. dubna zemřela ve věku nedožitých 70 let paní Helena Mertinová, rodačka naší
obce. Rodákem naší obce byl rovněž pan Miroslav Tichý, který zemřel 8. května ve
věku 57 let.
1. dubna proběhl v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
22. dubna se v rámci projektu „Ukliďme Česko“ uskutečnil úklid obce, byla upravena
veřejná zeleň, uklizeny odpadky po celé obci, zhotoveny obrubníky u soch „ U Jána“
a „U křížku“. Tuto akci zajišťovali zejména členové SDH.
V měsíci dubnu se uskutečnila anketa ohledně zájmu na pořízení kompostérů. Zájem
projevilo v 1. kole 40 % domácností, to rozhodlo, že bude požádáno o dotaci na
pořízení kompostérů, kontejneru na textil a obecní štěpkovač.
30. dubna se za velké účasti obyvatel nejen naší obce, konalo tradiční „pálení
čarodějnic“.

Od 6. května byl zahájen provoz na nohejbalovém a tenisovém kurtu, do sportovního
areálu byl pořízen betonový stůl na stolní tenis.
Starosta obce Ing. Zdeněk Vácha spolu se zástupci SDH naší obce se zúčastnili
oslav 135 let od založení SDH Březno – 20. května.
21. května hasiči pořádali akci „Hasič na kole“, která se již také stala tradiční akcí.
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Hasič na kole

4. června se uskutečnil již II. ročník „Výletíme se Židněvsí“.
10. června se uskutečnil country večer na hřišti pod pergolou.
Ve dnech 24. – 25. června se konal fotbalový turnaj minižáků a žáků, který pořádal
Sportovní klub Židněves.
Na závěr školního roku se také již tradičně pořádá pohádková cesta v březenském
parku, která je vždy hojně navštěvována dětmi všech věkových kategorií.
V obci probíhá průběžně, dle aktuální potřeby, obnova a výměna dopravního
značení, rovněž tak proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci kapličky, kde nakonec
byla vybrána firma Boleslavská pojizerská s. r. o. Je zpracována smlouva o
spolupráci a spolufinancování investiční akce – navýšení kapacity ČOV, mezi obcemi
Březno a Židněves.
Prázdniny oživila taneční zábava, kde účinkovaly hudební skupiny WIX a SEVEN,
pořádaná 12. srpna na hřišti.
Sobota 26. srpna byla doslova nabitá akcemi, a to pro všechny věkové kategorie.
Dopoledne patřilo hlavně dětem, kde se v rámci dětského dne rozloučily
s prázdninami, byla také zahájena fotbalová sezona SK Židněves. Odpoledne a
navečer již patří tradičně dospělým na sportovně zábavné akci „kýta“.
26

Ukončení prázdnin
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Akce Kýta

Tenisový turnaj ve čtyřhře mužů se uskutečnil 16. září, bohužel za malé účasti našich
sportovců. Podruhé v tomto roce uspořádali hasiči akci „Hasič na kole“, a to 30. záři.
Byla dokončena rekonstrukce kapličky, následně provedena oprava rozvodu elektřiny
a zavěšeny hodinové ciferníky. V příštím roce je počítáno s dovybavením kapličky –
obrazy, oltář.
Opravená kaplička
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21. října se konaly sněmovní volby, jasným vítězem se stalo hnutí ANO, druhá byla
s odstupem ODS, třetí Piráti, čtvrtá SPD. V listopadu byl také zveřejněn konečný
seznam všech kandidátů na post prezidenta naší republiky, jehož volba se uskuteční
v příštím roce ve dnech 12. – 13. ledna. Počet kandidátů se ustálil
na devíti.
V měsíci říjnu, konkrétně 29. října se naší republikou přehnala silná vichřice, která
způsobila nemalé škody a problémy. V naší obci nebyly zaznamenány nějaké větší
následky tohoto ničivého větru, pouze u domu čp. 46, který je v havarijním stavu, se
zřítil štít. Cihly a další stavební materiál spadly na chodník, částečně i na místní
komunikaci, naštěstí nedošlo k žádnému úrazu.
25. listopadu zemřel jeden z nejstarších občanů naší obce pan Václav Syrový,
dlouholetý činovník TJ Sokol.
3. prosince byl v naší obci rozsvícen vánoční strom a osvícena kaplička.

Rovněž tak 3. prosince se konala v místním pohostinství Mikulášská nadílka pro děti.
Za přípravu této akce si zaslouží pochvalu a poděkování členové místní organizace
hasičů.
Na Štědrý den, 24. prosince se setkávají obyvatelé naší obce u rozsvíceného
vánočního stromu, kdy se rozdávají dárky těm nejmenším. Tato akce přilákala jako
vždy mnoho obyvatel naší obce, kteří si při pohárku grogu nebo čaje mohou
popovídat se svými sousedy. Opět bylo na tuto dobu nezvykle teplé počasí, takže jak
výstižně poznamenal starosta při své krátké řeči, by to za pár let mohlo vypadat tak,
že by se místo teplých nápojů mohlo podávat chlazené občerstvení.
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Na ukončení roku se pořádá předsilvestrovský pochod Českým rájem
V letošním roce se v obci narodily tři děti – Ludmila Klacková, Nikola Navrátilová a
Petr Hála. Nejstaršími obyvatelkami jsou paní Hana Vilímová a paní Marie Tichá,
které v tomto roce dovršily 87 let. Počet obyvatel ke konci roku v naší obci činil 373.
A na závěr tohoto roku připojujeme pár dobových fotografií ze soukromého archívu
pana Josefa Součka, které nám ochotně poskytl k jejich uveřejnění v naší kronice.
Děkujeme.

Archivní foto
1975

Okresní soutěž Holé Vrchy - 1971
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100. let od založení SDH Židněves - 1979
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