ROK 2018
Rok 2018 začal, co se týče počasí, již tradičně, jako minulé roky, tzn. bez sněhu a
bez mrazu. 3. ledna přišel prudký déšť, který byl jednou z příčin malého zatopení
prostoru „na obci“, voda dosahovala až k oplocení rodinného domu manželů
Svárovských a rodiny Váchovy.

K ochlazení došlo koncem února, takže díky minusovým hodnotám počasí a díky
hasičům ze Března se mohlo bruslit na bývalém koupališti, čehož využili jak mladí,
tak i starší bruslaři, nejen z naší obce. Konalo se i večerní bruslení za hudebního
doprovodu i malého občerstvení. Chladné počasí vydrželo až do prvního týdne
v březnu, i když sněhové nadílky jsme se v tomto roce nedočkali, sporadicky došlo
k malému sněžení, které však nemělo dlouhého trvání.
Ve dnech 12. – 13. ledna se uskutečnily v naší zemi volby na funkci prezidenta naší
republiky. V prvním kole z devíti kandidátů byli nejúspěšnější dosavadní prezident
Miloš Zeman a jeho protikandidát Jiří Drahoš. Vzhledem k tomu, že ani jeden z nich
neměl nadpoloviční většinu hlasů, konalo se druhé kolo, ze kterého vítězně vyšel
dosavadní prezident Miloš Zeman. Stejný výsledek voleb byl i v naší obci.
V lednu byla schválena dotace na pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejneru na
textil, jejichž pořízení určitě přispěje ke zvýšení čistoty v naší obci.
Kulturní akce zahájil již tradičně dětský maškarní karneval, který se konal 25. února
v místním pohostinství za velké účasti masek. Největší podíl na organizaci této akce
mají místní hasiči, za což jim patří velký dík.
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10. března se uskutečnil společný ples SDH a SK Židněves, tzv. HAFO ples. Podle
ohlasů zúčastněných se opět vydařil.
V obci je od 15. března k dispozici kontejner na sběr použitého oleje, který je umístěn
na sběrném místě pod prodejnou COOP.
Letošní oslava velikonočních svátků připadla na konec března, začátek dubna a
oproti minulému roku bylo nádherné počasí, které určitě přispělo i k vyššímu počtu
koledníků a „vyřehtávačů“.
14. dubna se v rámci projektu „Ukliďme Česko“ uskutečnil úklid obce, upravovala se i
veřejná zeleň, jako např. keře u budovy obecního úřadu, byly uklizeny odpadky po
celé obci. Velkou měrou se na této akci opět podíleli zejména členové SDH, celkově
se zúčastnilo 25 občanů, podařilo se sesbírat 40 pytlů odpadků.
23. dubna byla zahájena sezóna na tenisovém a nohejbalovém hřišti.
26. dubna se uskutečnila akce „Výletíme s Židněvsí“ do nedalekého Českého ráje –
Prachovských skal, které se zúčastnily hlavně rodiny s dětmi.
Během měsíce dubna byly občanům distribuovány kompostéry a zároveň na
parkovišti u sportovního areálu umístěn štěpkovač.
Od 22. dubna byla uzavřena prodejna COOP z důvodu celkové rekonstrukce budovy.
Budova, která byla postavena v osmdesátých letech minulého století v rámci tzv.
„akcí Z“, kdy takové stavby na vesnici vznikaly za vydatné pomoci brigádníků z řad
občanů, je vzhledem k dnešním požadavkům zastaralá a nevyhovující. Současně
s touto akcí provede obec úpravu a rozšíření kapacity parkoviště.
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V průběhu měsíce dubna zahájily družstva SK Židněves jarní fotbalovou sezónu.
30. dubna Filipo – Jakubská noc, pro mnohé z nás „pálení čarodějnic“. Tento rok
byla tato akce trochu jiná, místo hromady roští hasiči postavili hranici, na které se
upálil symbol zimy – figurína, vkusně zhotovená paní Zítkovou.

Děti, které přišly v maskách malých čarodějnic a čarodějů, byly odměněny pamlsky.
Na závěr došlo i k opékání buřtů. Cela akce byla hojně navštívena i občany
z blízkého okolí.
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5. května se v naší obci uskutečnily Staročeské máje, které zajišťoval spolek
baráčníků pro Březno a okolí. Průvod vycházel od domu Heřmánkových a pokračoval
Židněvsí až do Března. Do kroku, ale i k tanci hrála kapela, jistě i krásné počasí
přispělo k tomu, že akce se zúčastnili nejen členové spolku. Na této akci je možné
vidět krásné kroje, které se předávají z generace na generaci, ale i zvyky, které by
jistě bez takových akcí upadly v zapomnění.

6. a 12. května členové místního spolku rybářů čistili rybník „Jáchymák“ od vzrostlé
trávy. Rybník je doslova zamořen velkým počtem žab, které navečer předvádějí
„úžasný koncert“!

19. května se konala akce „Hasič na kole“, které se zúčastnili malí i velcí cyklisté.

V rámci dotace byl v obci instalován kontejner na použitý textil, který mohou občané
využívat, nashromážděný textil bude odebírat Diakonie Broumov, se kterou byla
uzavřena smlouva.
Byla zahájena výstavba automatické závlahy na fotbalovém hřišti.
16. června pořádala obec taneční zábavu pod pergolou na hřišti, kde zahrála country
skupina Druhá míza.
Dne 28. června byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná prodejna Jednoty
COOP. Zájem občanů byl opravdu velký, a to jak ze strany místních, tak i z širokého
okolí. Jednota připravila pro všechny malé občerstvení a po slavnostním zahájení
mohli všichni návštěvníci nakoupit a současně si i prohlédnout nový interiér. Budova
byla rozšířena, byly provedeny úpravy prodejní plochy i zázemí prodejny, zlepšil se i
přístup do samotné prodejny.
V souvislosti s tím bylo také upraveno parkoviště před prodejnou a zvýšena jeho
kapacita. Dá se říci, že i tato akce přispěla ke zkvalitnění služeb v naší obci.
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23. června se konal dorostenecký turnaj fotbalových družstev a rozloučení se
sezónou.

Teplé počasí, které začalo již zhruba na jaře (průměrná teplota v letošním květnu
dosáhla rekordních 19,6 stupně – naposledy byly v pražském Klementinu stejné
hodnoty naměřeny v roce 1811), pokračovalo i do letních měsíců, kdy teploty na
teploměru atakovaly „třicítku“, i více. Bohužel s tímto teplým počasím se váže i
nedostatek vláhy, v podstatě celé prázdniny nepršelo. Deficit vláhy je patrný ve všech
oblastech našeho života. Tato situace trvá již několik let, ale tento rok je opravdu
téměř kritická. I v místní říčce Klenici se projevil tento nedostatek, v podstatě se dá
říct, že Klenice byla „bez života.“
V srpnu byla zprovozněna automatická závlaha fotbalového hřiště, dokončena
rekonstrukce parkovací plochy a realizovány terénní úpravy.
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11. srpna se konala taneční zábava u hřiště, na které vystoupila skupina WIX, a
kterou již tradičně pořádá SDH a SK Židněves.
25. srpna proběhlo „Rozloučení s prázdninami“ – dětský den a akce „Kýta“ – den
SDH Židněves.

Od 3. září začala rekonstrukce silnice II/280 ze Židněvsi až ke hřbitovu ve Březně.
Tuto akci finančně zajišťuje Středočeský kraj, realizací byla pověřena firma SaM
Česká Lípa.
8. září se na hřišti konala soutěž v požárním sportu „Boleslavský pohár.“ Tohoto
turnaje se zúčastnilo celkem 79 družstev z našeho okresu. Jako první v celkovém
hodnocení se umístil tým hasičů z Nové Vsi u Bakova.
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15. září se konal tenisový turnaj mužů, který vyhrála dvojice M. Bejr – Hrabě.

22. září vyrazili hasiči na tradiční výlet, tentokrát do Kutné Hory.

Ve dnech 5. - 6. října se konaly volby do zastupitelstva. Termín těchto voleb byl
spojen s prvním kolem voleb do třetiny senátu Parlamentu České republiky. Do
zastupitelstva naší obce byli zvoleni:
- Ing. Zdeněk Vácha
- Luboš Jákl, Dis.
- Stanislav Mertin
- Bc. Kateřina Lopatářová
- Aneta Folprechtová
- Michal Hradecký
- Ing. Martin Gregor
Druhé kolo voleb do senátu proběhlo 12. – 13. října. V senátním obvodu pro Mladou
Boleslav zvítězil dosavadní primátor Města Mladá Boleslav MUDr. Raduan Nwelati.
Dne 31. října se konalo ustanovující zasedání, kde po složení slibu všemi přítomnými
členy zastupitelstva byli zvoleni:
- starosta Ing. Zdeněk Vácha
- 1. místostarosta Luboš Jákl, Dis.
- 2. místostarosta Stanislav Mertin
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Dále byly zřízeny výbory:
- pro plánování a investice – předsedou byla zvolena Bc. Kateřina Lopatářová,
členy byli zvoleni Ing. Zdeněk Vácha a Luboš Jákl, Dis.,
- pro kulturu a sport – předsedou byl zvolen Michal Hradecký, členy byli zvoleni
František Ulrich, Pavel Rychlý, Jiří Křemeček a Aneta Folprechtová,
- finanční – předsedkyní tohoto výboru byla zvolena Aneta Folprechtová,
členkami byly zvoleny Ing. Kateřina Rychlá a Petra Jáklová,
- kontrolní – předsedou byl zvolen Ing. Martin Gregor a členy výboru byli zvoleni
Patrik Tichý a Jiří Křemeček.
Koncem měsíce října byly započaty práce na zateplení budovy obecního úřadu.

24. listopadu se uskutečnila v zasedací místnosti obecního úřadu akce pro rodiče
s dětmi – výroba adventních věnců a svícnů, o kterou byl velký zájem a všem
účastníkům se líbila.
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V místním pohostinství proběhla 2. prosince Mikulášská nadílka pro děti, opět se tato
akce setkala s velkým ohlasem, nejen dětí.
Ke konci roku pokračuje akce zateplení budovy obecního úřadu, z důvodu špatného
stavu omítky se musí zateplit i nová přístavba.
Koncem roku byla dokončena rekonstrukce silnice II/280 v naší obci.
K dalšímu zlepšení stavu komunikací v naší obci přispěla i akce, kdy obec zajistila
rekonstrukci asfaltového povrchu na části poslední ulice vpravo směrem na Březno –
za Klenicí, která je ve vlastnictví obce, a to firmou Blek s. r. o.. Zbývající část ulice,
resp. její rekonstrukci, včetně manipulační plochy, zajišťuje soukromý investor, který
komunikaci po kolaudaci předá obci za symbolickou cenu.

24. prosince se opět setkaly všechny generace naší obce u vánočního stromku před
obecním úřadem. Předávání dárků těm nejmenším, malé pohoštění pro ty větší a
hlavně vánoční pohoda pro všechny, tak by se dalo vyjádřit toto odpolední setkání
občanů naší obce.
30. prosince se uskutečnil předsilvestrovský pochod Českým rájem, určený tradičně
jen pro mužské pokolení všech věkových kategorií.
V tomto roce oslavila naše republika 100. výročí svého vzniku. Popsat všechny
změny a události, kterými za 100 let prošla naše republika, by vydalo na mnohem
obsáhlejší dílo, než je naše kronika. Ale snad i tato kronika malým dílem přispěje
k tomu, aby i budoucí generace měla možnost seznámit se s životem v naší době.
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Rok 2018 byl nejteplejším od roku 1961. Průměrná teplota byla o 1,7 stupně vyšší
než je dlouhodobý normál. Nejvyšší teplotu za celý rok meteorologové dle
dostupných údajů zaznamenali 1. srpna v Řeži u Prahy, kde tehdy rtuť teploměru
vystoupala na rovných 38 stupňů. Zatímco průměrné teploty byly po většinu roku
mimořádně vysoké, úhrn srážek poklesl. Po dobu devíti měsíců byl pod dlouhodobým
normálem za roky 1981 – 2010.
V tomto roce se v naší obci narodilo 5 dětí, Zuzana Koderová, Matyáš Svatoš, Peter
Magušín, Dominika Tichá a Klára Šenkýřová. Naopak naše řady opustilo také 5
občanů: 25. února zemřel ve věku nedožitých 74 let rodák pan Jan Spěšný, 18.
března ve věku nedožitých 88 let zemřela jedna z nejstarších občanek naší obce
paní Marie Tichá, 13. června zemřel další z rodáků obce pan Josef Rudolf, ve věku
nedožitých 80 let, 31. srpna zemřel pan Josef Zmrhal ve věku 69 let a 20. září zemřel
rodák obce pan Zdeněk Vácha ve věku nedožitých 84 let.
V obci se k trvalému pobytu přihlásilo 7 občanů, naopak z obce se odhlásilo 9
občanů. K 31. prosinci tohoto roku je v obci 373 trvale bydlících občanů.
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