ROK 2016
Rok 2016 začal, co se týče počasí, jako poslední roky, tzn., že bylo na toto roční
období velmi teplo. Pouhý týden cca mezi 15. – 20. lednem přišly mrazy, čehož
využili hasiči z Března a zalili vodou bývalou vodní nádrž v parku v Březně, která
zamrzla, a tím byla poskytnuta možnost alespoň krátkého sportovního vyžití, nejen
dětí, ale i dospělých. Sněhu bylo opravdu velmi málo, více dešťových srážek, sněžilo
pouhý jeden den v únoru, a to 17., mokrý sníh, který do druhého dne roztál. Podobné
počasí – deštivo, trvalo prakticky až do března.
V tomto období se již tradičně konají plesy, hojně navštěvovaný je ples baráčníků
v sokolovně v Březně, který se letos konal 13. února. Následoval dětský maškarní
karneval – 28. února, v pohostinství Židněves, který připravila místní organizace
hasičů za podpory obecního úřadu. Hudba, soutěže, bohatá tombola, to vše přispělo
k naprosté spokojenosti a nadšení malých i velkých návštěvníků. Oprávněně patří
velký dík všem organizátorům této akce. Společný ples Sboru dobrovolných hasičů
Židněves a SK Židněves se konal 12. března v sokolovně v Březně.
Počasí na začátku roku přálo pracím, které by nebylo možné realizovat v době
mrazů. Firmou Novotný byla provedena montáž závlahového zařízení na tenisovém
a nohejbalovém kurtu a osvětlení dětského hřiště.
Od konce ledna spolek Sboru dobrovolných hasičů zajišťuje pro naše občany sběr
nepotřebných elektrospotřebičů. V měsíci březnu byly pokáceny smrky u budovy
obecního úřadu, u kterých hrozilo nebezpečí pádu a případného zranění občanů.
Místo nich byly vysázeny nové okrasné keře. Dne 11. března se konalo veřejné
zasedání zastupitelstva obce Židněves, kde byli občané mimo jiné seznámeni
s hospodařením obce.
Ve světě pokračuje sílící vlna nelegálních imigrantů, která sebou přináší spoustu
problémů. Začátkem roku otřásl sousedním Německem skandál. Ukázalo se, že o
silvestrovské noci se desítky německých žen staly oběťmi organizovaného
sexuálního obtěžování od mladých mužů arabského původu. V březnu otřásly
teroristické útoky metropolí Belgie. Na centrum Evropské unie – Brusel – zaútočili
islamisté hned několikrát, došlo k výbuchům na letišti a v metru. V březnu navštívil
Prahu čínský prezident. Jeho příjezd se neobešel bez bouřlivých nepokojů mezi
„vítači“ prezidenta a odpůrci čínské okupace Tibetu.
My se zase vrátíme k dění v naší obci. Mezi smutné události musíme zařadit úmrtí
paní Marie Křemečkové, která nás opustila po těžké nemoci dne 1. dubna ve věku 69
let. Určitě budeme vzpomínat na její dlouholetou práci pro spolek baráčníků, kde
zastávala funkci rychtářky. Rovněž velmi smutnou a nečekanou zprávou bylo úmrtí
paní Jaroslavy Košťákové, která zemřela 11. dubna ve věku 65 let a úmrtí pana
Jaroslava Bělonožníka, místního rodáka, který opustil naše řady 9. června ve věku
70 let.
Ve dnech 16. - 17. dubna se uskutečnila brigáda na úklid obce v rámci akce
„Uklidmecesko.cz“. Upravovala se zeleň a uklízely se odpadky na veřejných
prostranstvích a podle komunikací. Poděkování patří všem zúčastněným.
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23. dubna se konal již tradiční výlet do Českého ráje, který pořádal obecní úřad, a
kterého se zúčastnili hlavně rodiče s dětmi.

Hojně navštěvovanou akcí je i pálení čarodějnic, konané 30. dubna ve sportovním
areálu. Potěšující byl velký počet masek, děti si užily i opékání buřtů.

17

V dubnu byla zahájena sezóna na tenisovém a nohejbalovém kurtu. Další akcí byl
cyklovýlet „Hasič na kole“, který se konal 7. května.

V našich zápisech bychom měli také zmínit, že od 14. dubna tohoto roku má Česká
republika nové jednoslovné označení „Czechia“, které by se mělo používat v cizině.
Tento rok se nese v duchu oslav 700. výročí (14. Května 1316) narození císaře a
krále Karla IV. Jednou z největších akcí je unikátní výstava na hradě Karlštejn, která
představuje tzv. karlštejnský poklad.
Ze světového dění je jistě podstatné zmínit i ukončení členství Velké Británie
v Evropské unii. O tzv. „Brexitu“ rozhodli britští voliči v referendu 23. června.
Třetí čtvrtletí roku, i když z toho dva měsíce jsou prázdniny, bylo naplněno spoustou
nejen kulturních akcí, ale i těch, které usnadní život v obci. Realizovala se oprava a
revize elektrorozvodů a světel pod pergolou a oprava parkoviště ve sportovním
areálu. Zhotoveno bylo nové osvětlení cesty u Hakkelů, osadila se nová lampa u
Syrových. Ve spolupráci s firmou IGALILEO byly zhotoveny nové internetové stránky
obce.
Školní rok končil akcí pro děti – „Pohádková cesta“. Jubilejní 10. ročník se konal za
podpory obou obecních úřadů. Akce už tradičně nadchla všechny zúčastněné.
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V červnu se pro dospělé pořádala country zábava a konal se turnaj minižáků a žáků
ve fotbale, který zajišťoval s podporou obecního úřadu Sportovní klub Židněves.

V Srpnu se konalo několik akcí. První z nich byla pouťová zábava ve sportovním
areálu, následovala akce pro děti “Rozloučení s prázdninami“ a tradicí se již stala
také akce „Kýta“, kterou pro své členy pořádá Sbor dobrovolných hasičů.

Účastníky hasičské soutěže Boleslavský pohár - Pohár Klenice hostila naše obec 3.
září. Ve dnech 10. a 17. září proběhl tenisový turnaj mužů a žen ve čtyřhře ve
sportovním areálu.
24. září se uskutečnil výlet do Muzea historické hasičské techniky v Novém
Oldřichově, spojený s návštěvou Panské skály a prohlídkou pivovaru Kocour ve
Varnsdorfu, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů. Odezva na tento výlet byla
velmi příznivá, všem se tento výlet moc líbil.
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V průběhu října proběhlo výběrové řízení na úpravu rybníčku „Jáchymák“, ve kterém
zvítězila firma SIZ s.r.o. Velké Hamry, 10. listopadu proběhlo předání staveniště,
samotné úpravy začnou v lednu 2017. Dále probíhá jednání se zainteresovanými
orgány ve věci úpravy přechodu pro chodce na velice frekventované silnici I/16, která
protíná naši obec. Byl zaměřen chodník podle kolejí, SŽDC souhlasí s dočasným
pronájmem pozemku a budoucím převodem nebo prodejem obci Židněves.
V neděli 25. listopadu byl rozsvícen vánoční obecní stromek a osvícena kaplička.
Následující neděli 4. prosince se pro děti konala v restauraci „Satelit“ Mikulášská
nadílka, za kterou je třeba poděkovat zejména členům Sboru dobrovolných hasičů.
Tak jako každý rok byla účast dětí velmi hojná a Mikuláš anděl a čerti měli plné ruce
práce. O moderování a hudební produkci se už tradičně postaral DJ GeorgK.

V sobotu 17. prosince proběhl v sokolovně v Březně turnaj ve stolním tenise, jehož
se zúčastnili i občané naší obce.
Rozloučení se starým rokem probíhá již tradičně 24. prosince při setkání u
rozsvíceného vánočního stromu, kdy se rozdávají dárky těm nejmenším, ale setkají
se všechny věkové generace, a pro mnohé je jedinou příležitostí si popovídat se
svými sousedy.
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Den před koncem roku se uskutečnil předsilvestrovský pochod Českým rájem.

V tomto roce se v obci narodily tři děti – Adéla Koldová, Anežka Závodná a Markéta
Petrová. Nejstaršími obyvatelkami jsou paní Hana Vilímová a paní Marie Tichá, které
v tomto roce dovršily 86 let. Počet obyvatel ke konci roku v naší obci činil 367.
Kdybychom chtěli zhodnotit uplynulý rok, můžeme říci, že život v naší obci se nese
v poklidném duchu, ale totéž bohužel nemůžeme říct o celosvětovém dění, kdy
přetrvává agresivita islámského státu a s tím i obavy o narušení tohoto klidu.
Můžeme si jenom přát, aby takový život trval dál a my mohli i nadále do naší kroniky
psát jen o dobrých věcech.
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