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Princezna Karolína na Loučni
VERONIKA DAŇHELOVÁ
V sobotu 17. května nás na loučeňském zámku
přivítal už dopoledne zdejší kastelán. Zámkem
nás provedla princezna Karolína, která dokázala nadchnout děti historií.
Pak byl čas i na prohlídku jedenácti zámeckých labyrintů. Počasí na výletě se nám nakonec vydařilo, nepršelo a na cestu nám svítilo
sluníčko. Zámecká restaurace s příznačným
názvem Vtipná kaše, kde jsme se všichni
naobědvali, zaujala i naše starší dámy, a to nejen svým jménem.
Při zpáteční cestě nám vyzbyl čas i na návštěvu
minizoo ve Chlebech, kde už bohužel začalo
pršet. Poslední zastávka před domovem byl
tradiční fastfood McDonald´s odkud si seniorky
dokonce odnesly reklamní balónky místo dětí.

Slovo starosty...

Vážení spoluobčané, dámy a pánové.
Vítám vás nad dalším číslem našeho obecního
časopisu.
Hlavními tématy mého příspěvku budou
opět kanalizace, rekonstrukce vodovodu Na
Berouně a výměna veřejného osvětlení na
hlavní silnici směrem ke hřišti. Absolvovali jsme
volby do evropského parlamentu, které díky
dobře organizované volební komisi proběhly u
nás podle předpokladu bez problémů. Raději
se budu na závěr věnovat volbám našim, do
obecního zastupitelstva, které proběhnou na
podzim.
Dodavatel stavby obecní kanalizace (sdružení
SRBCR/Kosogass) od nás při osobním jednání
převzal přesvědčivé argumenty, že kanalizace
vykazuje chyby vzniklé při stavbě, ale jeho
reakce je velmi neuspokojivá. Rozkopání a zahrabání úseku na pozemku naproti přečerpávací
stanici přes silnici (směr Spomyšl) proběhlo bez
oznámení obci a nevíme vůbec, zdali došlo k
opravě závad, které vykázaly naše kamerové
zkoušky, které nechala obec nezávisle provést
na vlastní náklady. Podrobněji by se k tomuto
problému měla vyjádřit dobře fungující pracovní skupina Kanalizace. S takovýmto řešením

oprávněných a v záručním termínu podaných
reklamací nesouhlasím.
Výše stočného pro naše obyvatele byla stanovena výpočtem, který bude k nahlédnutí našim
občanům v kanceláři OÚ. Základem je fakturovaná částka od provozovatele čistírny odpadních vod, obce Spomyšl a náklady na náš
provoz. Účtovaná cena pro občany připojené
ke kanalizaci byla pak stanovena rozhodnutím zastupitelů na základě výše cen v místě
obvyklých na částku 48,50Kč/1kubický metr
splaškových vod. Náklady na provoz kanalizace
a likvidaci odpadních vod jsou momentálně
vyšší. Rozdíl mezi vybranými penězi za stočné
od připojených obyvatel a skutečnými náklady
bude obec dotovat, jak jsem několikráte na
veřejném zasedání řekl. Připojit svoji nemovitost k obecní kanalizaci (pokud je k dispozici)
je v současnosti povinné. V opačném případě
se vystavujete riziku postihu za špatný způsob
likvidace svých odpadních vod.
Obnova vodovodu v ulici Na Berouně postupuje podle harmonogramu a myslím, že bude
dokončena dříve. Vysvětlení jsem nechal dodat do poštovních schránek dotčených domů.
Jedná se o akci dodavatele vody a naše malá

Co nás čeká...
Veřejné zasedání zastupitelů naší obce
se koná zpravidla každý poslední čtvrtek
v měsíci, následující je plánováno na 19.
června a další bude zřejmě 31. července. Na
veřejná zasedání jsou všichni srdečně zváni.
Přesné datum bude zveřejněno na úřední desce, vždy nejpozději deset dnů před konáním
schůze.
		
(bwb)
obec ji využila. Je škoda, že nebylo možné
propojit s výstavbou kanalizace. Doufám, že
po ukončení se zlepší několikráte kritizovaná
situace s nízkým tlakem vody v této oblasti pod
vodárnou a s její kvalitou. Dodavatel pracuje na
svém zařízení. Při prohlídce staveniště jsem
si všiml popraskané přilehlé zdi. Věřím, že dodavatel stavby uvede vše do původního stavu. Obec bude při těchto jednáních občanům
nápomocna. Je dobré si uvědomit účelnost
petice občanů zde bydlících a správné bylo
výsledné rozhodnutí zastupitelů obce zaslepit
tuto komunikaci pro těžkou silniční dopravu. V
případě výstavby na pozemcích za vodárnou a
využívání této úzké silnice pro stavební techniku a dovoz materiálu pro větší počet staveb by
Pokračování na straně 3...

Významná jubilea
našich občanů
ČERVEN
Libuše Zemanová

70 let

ČERVENEC
Jaroslav Hampejs
Jiřina Uríková		
Jiřina Štolcová		

82 let
70 let
83 let

Všem jubilantům srdečně
gratulujeme.

Redakční rada

AKCE PRO DĚTI A RODIČE
Mirákulum Milovice

Další plánovaný výlet, který bude v sobotu
7. června bude do areálu MIRÁKULUM MILOVICE. Deset hektarů zábavy a poznání pro celou rodinu. Výlet je hlavně pro dětí ke Dni dětí.
Nepřehlédnutelnou dominantou Mirakula je
dřevěný hrad, který se promítl i do loga parku.
Připravte se na to, že vaši potomci budou
překonávat až desetimetrové výškové rozdíly, visuté mostky, skluzavky nebo rozhledny.
“Černým koněm” zábavy celého parku je více
než půl kilometru podzemních chodeb, které
se splétají pod centrální částí Mirakula. Ztrácet
se a nechat se objevovat? Pro děti dle všeho
zábava dneška. Pro nejmenší návštěvníky je
od sezony 2013 část Mirakula změněna na
kouzelnou Zemi prasátka Pigyho! Minout ji
nemůžete, protože jí vévodí nádherný hrádek
vyvedený v pestrých barvách.

Bezva den

Volby do Evropského parlamentu

Volby do evropského parlamentu
byly
oficiálně
ukončeny o nedělní půlnoci
(25. 5.), kdy se zavřely volební místnosti i v Itálii. Ze 173
možných voličů v Jeviněvsi,
jich k volební urně dorazilo
rovných šestapadesát, což
činí něco přes 32%. Celková
účast v republice byla podle
statistického úřadu jen něco
přes 18%.
Volby konané v celé Evropské Unii přinesly úspěch
nacionalistům, kteří převážně
ve starých unijních zemích
zaznamenali narůst popularity a ve Francii a
Británii slaví velké vítězství. Druhou nejsilnější
formací bude sociálnědemokratická Skupina
progresivní levice a demokratů (S&D), která o
jednoho poslance posílila a bude se moci opřít
o 189 mandátů.
Třetí skončila Aliance liberálů a demokratů pro
Evropu (ALDE) se 66 mandáty, která ztratila 15
křesel. Stala se stranou, která poměrně nejvíc
oslabila. Za nimi se umístili evropští Zelení s 52
křesly, kteří přišli o tři zastupitele.
Evropská konzervativní a reformní skupina

(ECR) má 46 mandátů, o deset méně než dříve.
Levicová frakce GUE/NGL získala 42 křesel,
když posílila o sedm poslanců. Euroskeptická
frakce Evropa svobody a demokracie (EFD)
bude mít 38 zástupců – získala devět dalších
mandátů.
Mezi nezařazenými je 41 poslanců. Celkem
63 křesel patří politikům, jejichž strany dosud
v parlamentu nezasedaly a nejsou spojeny s
žádnou stávající frakcí. Často jde o nacionalistické či protievropské partaje, které v některých
zemích Unie zaznamenaly volební úspěch.
BWB a novinky.cz

Volební účast 32,37% v Jeviněvsi
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Sokol založil tenisový oddíl i tenisovou školku
Rekreační tenis má v naší obci nezastupitelné
místo v aktivitách sportovní veřejnosti. Jeho
rozvoj si však již vyžaduje prohloubení organizace všeho, co se kolem tenisového kurtu děje.

Každý čtvrtek 16:30 - 18:00

Proto se místní příznivci a přátelé „bílého sportu“ rozhodli dát své činnosti řád a pravidla, a
založili tenisový oddíl neregistrovaných hráčů
při TJ Sokol Jeviněves. V březnu t.r. podepsali protagonisté tohoto sportu v
obci, Filip Kubový a Míra Duchoslav zakládací listinu a předložili
ji výkonnému výboru TJ Sokol
se žádostí o přijetí oddílu za
člena TJ. Výkonný výbor vyslovil
souhlas a žádost ještě předloží
nejbližšímu jednání Valné hromady.
Založení
tenisového
oddílu
neregistrovaných
hráčů
nesleduje jen cíl, jít si snadněji
zahrát či zapinkat jen tak o novou tenisovou stěnu. Jde o komplex činností začínající u trvalé
péče o tenisový kurt, náročnou a
pracnou údržbu antukové hrací
plochy, organizaci tradičních
turnajů Jeviněves Open a

především snahu o rozvoj tohoto sportu v obci.
Přední místo zde zaujímá péče o děti a mládež.
Celou loňskou sezónu probíhal průzkum, zda
bude zájem dětí a rodičů o navštěvování tenisové školky a zda tento zájem též vydrží. Kupodivu zájem neustal ani v zimních měsících, kdy
TJ Sokol musela pronajímat pro dětský tenis
halu v Lužci. Proto bylo rozhodnuto založit
tenisovou školku pro děti a stanovit pravidla
pro její činnost.
Úkolu práce s dětmi se ujala čtveřice členů TJ
Sokol Veronika Kejřová, Filip Kubový, Pavel
Macák a Míra Duchoslav. Byl proveden nábor
dětí a školka, tentokráte již oficiálně, započala
svojí činnost. Každý čtvrtek od půl páté do šesti
se děti hrou učí základům tenisu. Při cvičeních
mají pohyb, a je radost je sledovat. Zvládnout
však 12 – 14 „živých“ dětí není někdy věc jednoduchá. Když jeden vypadne, zbylí mají práce
nad hlavu. Proto jim v jejich záslužné činnosti
držme palce a moc jim děkujeme.
Text a foto M.Šparber

Obchod v Jeviněvsi funguje už půl roku
Je tomu asi půl roku, co jsme obchod otevřeli,
takže se nabízí určité shrnutí všeho podstatného. Původně zkušební otevírací doba od
pondělí do pátku od sedmi do jedenácti a odpoledne od dvou do osmnácti se osvědčila,
takže ji ponecháváme i nadále.
A jelikož je v obchodě stále co dělat, dodělávat
a vylepšovat, tak tam většinou někdo je i
přes poledne, po zavírací době a dokonce i v
neděli. Pro všechny tedy platí, že pokud uvidí
otevřenou mříž i mimo otevírací dobu, tak si
mohou přijít nakoupit, co potřebují. Reakce na
tuto možnost jsou velmi pozitivní a nás těší, že
jsme mnoha lidem ušetřili cestu do Spomyšle.
Nyní už asi tři týdny testujeme, jaký by byl
zájem o čerstvé pečivo i v neděli. A jak vidíme, určitý zájem je. Jelikož ale pekař v neděli
nerozváží, jezdíme si pro pečivo sami. Z tohoto důvodu je nutné, aby si případní zájemci
vždy do soboty objednali, kolik a čeho chtějí.
V neděli pečivo přivážíme mezi 9.30 a 9.45 a
otevřeno je nejméně do 11 hod. Toto rozšíření
otevírací doby je zatím zkušební.
Co se týká sortimentu, ten jsme postupně
rozšiřovali podle požadavků zákazníků a dalo
by se říct, že z valné většiny už je kompletní.
Samozřejmě pokud tam komukoliv něco bude

chybět, pokusíme se to v
co nejkratší době napravit.
Několika zákazníkům jsme na
objednání dodali i zboží, které
v našem sortimentu není a ani
běžně nebude (např. konkrétní značka vody, semínka zeleniny, konkrétní značku krmiva
pro psy a podobně). Budete-li
tedy cokoliv potřebovat, na objednání dodáme. Úterní teplá
sekaná, středeční chlebíčky a
páteční zákusky stále platí.
Před pár týdny jsme z
důvodu větší přehlednosti
a
přístupnosti
změnili
uspořádání v nápojovém
koutě. S přicházejícím lé- Takto vypadal obchod při jeho slavnostním
tem došlo k rozšíření naotevřením 1. prosince loňského roku
Foto: BWB
bídky chlazených nápojů
a zmrzlin. V nabídce jsou
a jako místo pro setkávání lidí. Doufáme, že
chlazené limonády, vody, piva, džusy a v
k tomuto účelu uvítáte nové posezení, které
neposlední řadě i pitíčka pro děti. V mrazáku
jsme umístili před prodejnou. Chtěli bychom
je v nabídce více než dvacet druhů a příchutí zdůraznit, že toto posezení není určené pouze
zmrzlin (smetanové, vodové, na klacku, kornašim zákazníkům. Rádi zde uvidíme kohokonouty, polárkové dorty atd.).
liv, kdo si chce třeba i jen tak posedět.		
Obecní prodejnu považujeme za srdce vesnice
		
Martin Schoř

DOŠLO DO REDAKCE...

Oprava veřejných komunikací pokračuje
Po loňských přívalových deštích byla opravena
veřejná komunikace, zejména její odvodnění v
lokalitě pod hospodou. Vzhledem ke složitým
spádovým poměrům to nebyl úkol jednoduchý.
Ale jak se zdá oprava se povedla, funguje to a

vypadá to tam hezky.
V posledních dnech práce na opravách komunikací pokračovaly. Tentokráte na účelové komunikaci před domem pana starosty. Tato komunikace je používána
pouze a jen obyvateli
jeho domu jako příjezd
a příležitostné parkování jejich vozidel. Zde
bylo provedení opravy
jednodušší. V první
etapě se z veřejné
zakázky při opravě
lokality
pod
hospodou nechala navést
jedna fůra živičného
obrusu. A když firma
provádějící elektrické
rozvody v obci posléze
provedla a zaházela

Slovo starosty...
...pokračování ze strany 1
došlo jistě k ještě dalším škodám na přilehlých
nemovitostech.
Obnova veřejného osvětlení probíhá. Bude provedena v úseku od hráze rybníka (i zde bude
nová lampa), po hlavní silnici k fotbalovému
hřišti (k poslednímu domu). Jednotlivé kroky
bude schvalovat zastupitelstvo obce. Jsem
pro to, aby osvětlení v obci bylo dostatečné a
přitom, pokud možno s použitím nových technologií, úsporné. Opět jsme využili akce dodavatele elektrické energie a připojili jsme se ke
stavbě. Obnova VO bude hrazena z prostředků
obce na základě řádně uzavřených smluv a
objednávek. Pevně věřím, že se mi podaří
na základě těchto dokumentů získat dotaci z
prostředků Středočeského kraje, kde jsem již
zahájil jednání.
Dále jsme snad vyřešili žádost TJ Sokol

Jeviněves o neinvestiční dotaci a prodloužení
nájemní smlouvy na fotbalové hřiště. Dotace
byla schválena podle rozpočtu obce. Změna
o prodloužení nájemní smlouvy byla ze strany
obce odsouhlasena již v minulém roce. Pokud
bude TJ Sokol souhlasit, bude nová verze
podepsána oběma stranami. Všichni jsme zaznamenali zrekonstruované buňky na hřišti a novou tenisovou stěnu. Vypadá to nyní mnohem
lépe.
Plánovaná akce pro děti pod vedením Veroniky Daňhelové (oheň u příležitosti svátku
čarodějnic) proběhla ke spokojenosti. Špekáčky
byly po vlastnoručním opečení skvělé. Také atmosféra, která zde panovala a krásný rámec
našeho sportoviště mi připomněly pohodu
svátků jara.
Naše malá pracovní skupina veřejně
prospěšných prací pracuje myslím dobře. Posekaná tráva i čisté stoky podle silnice jsou vidět.

výkopy podél plotu domu pana starosty, nechala se přivést na celou přilehlou plochu ještě
jedna fůra štěrodrtě. A pan starosta to tam má
hezké !
Jen že o pět metrů dále, kde vede obecní,
veřejná komunikace, užívaná všemi obyvateli
lokalit V dlouhém a Na Berouně, však začíná
tankodrom. V tak katastrofálním stavu tato komunikace v obci ještě nikdy nebyla.
Občané si poškozují auta, stěžují si, požadují
sjednání nápravy, ale dosud nebyli vyslyšeni.
Že by se tam pan starosta šel alespoň podívat?
To ne! Taky proč, on to tam u sebe má opravdu
hezké. Tři metry od u něj opravené komunikace, v té obecní, veřejné, jsou hned dvě díry.
Stačilo by kolečko materiálů použitých u něj, tři
fanky cementu a problém by byl alespoň na čas
vyřešen. Koho by to ale napadlo, že?
		
Miloslav Šparber
bez úpravy redakce

Dále provádějí denní odečet měřidla obecní
kanalizace a další drobné úkoly ve prospěch
obce. Děkuji těmto pracovníkům.
Volební účast v naší obci je vždy nadprůměrná,
pokud se to týká voleb do státních orgánů nebo
evropského parlamentu. Je mi líto, že účast
na věcech veřejných, přímo nás se týkajících,
alespoň průměrného zájmu nedosahuje. Na
podzim nás čekají volby do obecního zastupitelstva.
Pokud máte zájem o tuto problematiku,
přihlaste se na obecním úřadě nebo přímo
u mne. Nejbližší termín veřejného zasedání
zastupitelstva obce je čtvrtek, 19.6.2014 od
18ti hodin v zasedací místnosti našeho obecního úřadu.
Závěrem vám přeji příjemné čtení zbylých
článků a těším se na další vydání časopisu Jevín.
Alex Cakl, starosta

KALEIDOSKOP...

Letos slaví jeviněvská škola 77 let
Naše škola si prošla mnohými změnami za svůj
dlouhý sedmasedmdesátiletý život. Dnes už
bohužel nefunguje, ale vzpomínky všech, kteří
se šoupali po jejích la-vicích jsou někdy velmi
dojemné.
V roce 1936 byla ustanovena místní školní rada
ještě před tím než samotná stavba započala,
ve složení: předseda Antonín Michovský,
František Šelicha, Anotnín Cibulka a další.
Oficiální zahájení stavby školy se datuje podle
kroniky na den 4. března roku 1937. Dostavěna
byla na začátku září téhož roku a 9. září
proběhlo kolaudační řízení. Celá stavba byla
vyčíslena na 167.412 Kč a 9 haléřů, přičemž
obec zaplatila 143.838,05 Kč. Na tolik byly
vyčísleny práce všech stavitelů.
“Školou započaly ke stavbě v březnu a však
byly rozpory, až byla volána školní rada a opozice do Roudnice proti špatnému postupu. Tam
vše bylo urovnáno, ale s upozorněním okres.
škol. rady by správně a poctivě byla škola vybudována. Se stavbou a dělníky sou stále
stížnosti v přijímání a budování. Též byla místní školní rada v listě “Proudy” uveřejněna pro
nesprávný postup,” psal kornikář tehdejší doby
František Černý o průběhu samotné stavby.
“Dne 9. září byla na škole kolaudační komise,
která snad shledala malé, není mě známo jaké,
chyby. A však byl podán opět protest, totéž
upozornění, že jsou ve stavbě závady (J. Hartman, J. Vondráček, Fr. Kulhavý) protest byl k
protokolu přiložen.”
V protokolu o kolaudačním komisionélním
řízení, které se konalo o půl jedenácté hodině
dopolední v Jeviněvsi za přítomnosti předsedy
okresního školního výboru, se píše doslovně:
“Novostavba školy provedena byla v rozsahu
schváleného projektu celkem beze změny,
pouze v 1. patře změněno bylo uspořádání
bytu a kabinetu... Prohlídkou hotové stavby
bylo zjištěno, že provedení odpovídá zásadám
stavitelským a že je v rozsahu podkladů nabídky svědomité... Doporučuje se provésti ještě
tyto úpravy: 1. V záchodech zřízena buďte
okna dvojitá. 2. Kamna postavena buďte na
ohnivzdorné podložky. 3. Kol studny buď dvorek
vydlážděn ve spádu k rigolu. Po stránce pedagogické vyhovuje novostavba svému účelu.”
Bohužel ještě ani 23. září jeviněvské děti školu
nenavštěvovaly a musely chodit tři kilometry do
Černoučku.
Dne 1. listopadu roku 1937 bylo doručeno
Obecnímu
zastupitelstvu
v
Jeviněvsi:
“Poněvadž byly splněny podmínky právoplatného vynesení zemské školní rady v Praze

Třídní fotografie ze školního roku 1952/1953. Poznáte někoho? Napište na emailovou
adresu benwalterova@gmail.com nebo podejte zprávu na OÚ. Děkuji Jevín
dne 23. března 1920, kterým bylo v zásadě
povoleno, aby se celá politická obec Jeviněves
vyškolila ze školní obce černoučecké a aby
se pro její obvod zřídila samostatná veřejná
dvoutřídní obecná škola smíšená s českým jazykem vyučovacím...bylo povoleno, aby škola
byla otevřena oběma třídami dnem 1. listopadu
1937.”
Začaly tedy děti konečně chodit do nové školy
přímo v Jeviněvsi. Jako řídící nastoupil do školy
učitel Karel Kozel. Některé jeho žačky tu v
Jeviněvsi stále žijí a vyprávějí o něm nádherné
příběhy, kdy jim pan Kozel dával místo trestů
domácí vězení a běda, když někoho načapal
odpoledne po škole běhat po vesnici. S ním do
školy přišla i slečna učitelka Růžena Beková,
která byla přeložená z Černoučku. ”Řídící učitel
si v ten den sám odvedl dítka z černoučské
školy, kdež sám poděkoval a ujal se učení,”
píše se v kronice.

Po roce 1961
V březnu roku 1961 se na školní půdě konala
besídka. Děti zahrály pohádku: Jak Honza vyzrál nad princeznou. Ve školním roce 1961/1962
měla škola stále dvě třídy. První třídu učila Z.
Pokorná, ta měla v klase 19 dětí a druhou třídu
učil B. Pokorný, ten měl dětí 15.
Na počátku roku 1962 byl stav školního
inventáře následující: Obrazy a mapy - 392 ks v
hodnotě 2.800 Kčs, žákovská knihovna - 361 ks

v hodnotě 4.080 Kčs, učitelská knihovna - 369
ks v hodnotě 8.680 Kčs, nábytek a zařízení 205 ks v hodnotě 39.200 Kčs, učební pomůcky
- 284 Kčs v hodnotě 12.200 Kčs.

Osiřelá škola v roce 1977
Kronikářka té doby Marie Fišerová zapsala:
“Nastal měsíc září a dosud není rozhodnuto o
naší osiřelé škole, a na jaký účel bude použita.
Zatím se v ní skladuje nábytek.

80. léta minulého století
Dne 2. listopadu 1982 pokračoval zápis paní
Marie Fišerové o škole. MNV pronajal obě třídy
ve škole vinařskému závodu. Dosud tam byl
uskladňován nový nábytek. Dále bylo defintivně
rozhodnuto, že tam budou bydlet František a
Libuše Kulhánkovi, nahoře v místnostech po
učiteli.
V posledním komunistickém roce 1988 dal
MNV k dispozici jednu třídu v bývalé škole
sportovcům Sokola. V roce 1989 píše kronikář,
že pořádané cvičení ve škole selhalo vinou
špatné organizace.
V roce 1995 probíhalo v jedné školní třídě
pravidelné cvičení žen a dívek pod vedením
paní Evy Zemanové.

Příště čtěte:
Jeviněves v dobách
První republiky
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