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Putování broučků a světlušek

VERONIKA DAŇHELOVÁ

V sobotu 9. listopadu se na návsi sešly všechny
děti z Jeviněvse i z blízkého okolí, aby společně
putovaly s lampiónky jako broučci a světlušky.
Tento pochod se už stal každoroční listopadovou tradicí.
V pět hodin odpoledne byly vypuštěny tři
lampióny štěstí s přáním všech dětí. Potom se
putovalo se svítilničkami v rukách ulicí k vinici a
následně ulicí dolů směrem do Spomyšle. Pro
děti bylo připraveno i občerstvení v podobě limonády, sladkostí a samozřejmě i buřtíků. Když
se všichni společně vrátili znovu na náves,
dostaly děti buřtíky, které si potom opekly na
ohni. Na závěr dostaly dětičky předtištěné dopisy pro Ježíška i s jeho adresou. Teď už bude
záležet jen na tom, co Ježíškovi napíší a zda
jim to skutečně nadělí.

Broučci a berušky startovali na svůj pochod z jeviněvské návsi

Foto: Lukáš Hegr

Zároveň děkujeme za dary těmto: AGROPA - Radek Toman, Exclusive Essential, s.r.o. - Lukáš Hegr, Anna Marie Kopeluková, Ing. Miloslav Šparber, Monika
Koštová, Jevíněvské vinařství, Bohušovické mlékárny Bobík - Jiří Mrzena, manželé Bayerovi, Jiří Skokan, Václav Jansa, Lenka Bodnarčuková st.
Poděkování patří i všem, kteří se podíleli na podpoře kulturních a společenských akcích v roce 2013.

Slovo starosty...
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že čtete i druhé číslo našeho
obecního zpravodaje. Dostáváte jej do ruky v
období předvánočním. Rovněž se budu věnovat
problémům a návrhům jejich řešení v této době.
Není jich málo. To, co se na první pohled jevilo
jako samozřejmost, bylo mnohdy vykoupeno
velkým úsilím zastupitelů a spolupracujících
osob. Jistě jste si povšimli, že byly odstraněny
škody vzniklé po přívalových deštích v červnu
tohoto roku. Vybraná stavební firma provedla
na objednávku obce terénní úpravy, odstranění
nánosů a vyrovnání vymletých koryt a vyřešení
průtoku dešťové vody opravou stávajících stok
v centru obce, okolo hostince U Šmidrkalů a na
sjezdu z Planíku na hlavní silnici na úrovni staré
kovárny. Rovněž byl opraven otvor před budovou obecního úřadu, který vznikl propadem
povrchu po odplavení podloží. Omlouváme se
dotčeným domácnostem za dočasné nepohodlí
a doufáme, že uvedené opravy zlepší situaci
v těchto částech obce. Akce bude hrazena
z dotace nárokované a následně přislíbené

(říjen roku 2013) a obdržené z prostředků
Středočeského kraje. Na nejbližším veřejném
zasedání zastupitelstva obce, které plánuji na
12. prosince 2013 v budově obecního úřadu,
bude zveřejněna druhá část zprávy z interního
auditu, která byla již vyhotovena. Přijďte na toto
jednání. Vánoce přicházejí, navzdory krizím
a nepříjemným situacím. Doporučuji všem,
pokud je to možné, zvolnit a alespoň se účastnit
akcí spojených tímto časem i v naší obci. Akce
Putování broučků a světlušek a vypouštění
letících lampiónů s vysněným přáním se
vydařily. Velký počet účastníků a hlavně dětí
je důkazem dobré práce sehraného týmu organizátorek pod vedením zastupitelky Veroniky
Daňhelové. Zaslouží si naše poděkování. Rád
vás tedy pozvu i na akci rozsvěcení vánočního
stromku 1. prosince. Na závěr vám chci popřát
veselé Vánoce a šťastný nový rok. Doufám, že
se opět sejdeme na přelomu Silvestra a nového
roku na obvyklém místě u rybníka. Popřejeme
si vše nejlepší, a ať se nám to vyplní.
Alex Cakl, starosta

Co nás čeká...
Zasedání zastupitelů
Veřejné zasedání zastupitelů naší obce
se koná zpravidla každý poslední čtvrtek
v měsíci, následující je plánováno na
12. prosince. Na veřejná zasedání jsou všichni
srdečně zváni. Datum bude zveřejněno na
úřední desce vždy nejpozději deset dnů před
konáním schůze.
Rozsvícení vánočního stromečku
V neděli 1. prosince od 17:00 rozsvícení
vánočního stromečku - malé pěvecké vystoupení místních dětí, vypouštění lampiónů
štěstí, ohřátí u ohně se svařáčkem a domácím
perníčkem.
Mikuláš s čerty
Ve čtvrtek 5. prosince budou naší vesnicí
procházet Mikuláš s čerty a andělem, když
budou děti čekat doma a nebudou se bát,
dostanou balíček přímo od Mikuláše.
(bwb)

Významná jubilea
našich občanů
PROSINEC 2013
26.12. - Jaroslav Štolc

84let

ÚNOR 2014
14.2. - Jaroslava Kyselová 80let
BŘEZEN 2014
30.3. - Marie Justová

70let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme. 		
Redakční rada

Pozdější otevření obchodu
V době, kdy budete číst tyto řádky, již budeme
jistě moci nakupovat v obci v obchodě s potravinami a dalším zbožím v budově obecního
úřadu. Jsem rád, že se jej nakonec ujali místní. Přeji jim mnoho zdaru a vám pohodlnější
nákupy. V předchozím období jsme obdrželi nabídku od celkem tří zájemců. Všichni nakonec
odmítli obchod provozovat z obavy z malých
tržeb, ačkoliv podávali různá vysvětlení. Tím
omlouvám pozdější termín otevření.
Alex Cakl, starosta

Konečně otvíráme!

Nový
obchod
se
smíšeným
zbožím,
kterého se po dlouhém
přemlouvání ujali místní
obyvatelé,
bude
otevřen už tuto sobotu,
tedy 30. listopadu. Už
několik týdnů se budoucí
provozovatelé
pečlivě připravují na
znovu otevření obchodu.
Všechno se muselo
důkladně
připravit,
vyčistit, postavit regály a
naplnit je zbožím.
Otevírací doba obchodu
bude zatím na zkoušku,
ve všední dny od 7:00 Před otevřením nového obchodu v naší obci se musí vše pečlivě
Foto: Barbora Walterová Benešová
do 11:00 a od 14:00 do připravit 		
18:00 a v sobotu od 7:00
jazýčky. Tuto neděli bude výjimečně
do 11:00. Časem se
otevřeno od 16:00 do 19:00 u příležitosti
může otevírací doba upravit podle zákazníků.
Ze začátku budou v sortimentu samozřejmě
rozsvícení vánočního stromečku. Lidé
potraviny, ovoce, zelenina, nápoje a nesmí
si můžou něco koupit a nebo se jen
chybět ani víno z místní vinice. Postupně
podívat, jak vypadá nový obchůdek.
se bude sortiment rozšiřovat, podle zájmu
Podle jednoho z provozovatelů Martina Schoře
zákazníků, například o maso, základní drogerii,
by měl být v každé vesnici obchod, což u nás
krmivo pro psy a kočky.
poslední dobou nebylo. Chtějí to napravit a
A asi dvakrát týdně si budeme moci smlsnout
učinit nákup příjemnější tím, že v něm bude
na teplé sekané. A minimálně jednou do týdne
prodávat někdo místní a ne nikdo cizí.
budou připraveny čerstvé zákusky pro mlsné
Barbora Walterová Benešová

Buňky na hřišti dostanou nový kabát

Svatomartinská vína,
husy a Václav Klaus

Pavel Macák předává Miloši Michovskému, předsedovi Sokola,
šek Nadace ČEZ na 30.000,Buňky, které má TJ Sokol Jeviněves na hřišti, jsou po řadu let neodmyslitelnou součástí všech akcí, které jsou zde pořádány. Slouží nejen sportovcům, ale i veřejnosti. Stavební stav buněk je však za léta
používání žalostný a proto se sokolové rozhodli, s tím něco udělat.
Příhodnou situací bylo, že Nadace ČEZ právě vypsala zaměstnanecké
granty na podporu neziskových organizací, na jejichž činnosti se aktivně
podílí zaměstnanci, kteří tak sami přispějí k rozvoji svého nejbližšího
okolí. Nadace ČEZ se rozhodla podpořit projekty veřejně prospěšných
aktivit, mimo jiné i amatérského sportu a sportovních oddílů. Sokolové
proto zpracovali projekt a rozpočet na obnovu obou buněk a vypracovali
žádost. Splněna byla i podmínka, že Pavel Macák, sekretář Sokola, aktivní sportovec a zaměstnanec ČEZ, žádost i projekt náležitě podpořil.
Výsledkem bylo schválení projektu a přidělení dotace ve výši 30.000Kč.
Sokol proto vyslovuje poděkování Nadaci ČEZ za významný příspěvek
k realizaci projektu. Teď už jen zajistit materiál, zorganizovat práci a
hlavně ji provést. Sokol spoléhá na své členy i ostatní příznivce, že nám
pomohou, každý dle svých schopností tak, abychom na jaře příštího
roku mohli na hřišti přivítat veřejnost s buňkami v novém kabátě.
Text a foto: Miloslav Šparber

Mladé svatomartinské víno z místní vinice přijel ochutnat i prezident ve výslužbě Václav Klaus
Jevíněvské vinařství představilo, u příležitosti 95. výročí ukončení První
světové války, svým zákazníkům nový ročník svatomartinských vín ve veltruské restauraci U České koruny. K vynikajícímu Dornfelderu a Dornfelderu claretu si hosté pochutnali na noblesně upečené svatomartinské huse,
pochopitelně s bramborovým knedlíkem a zelím.
Jedním z hostů byl i náš bývalý prezident Václav Klaus, který podepsal
panu Václavu Patejdlovi fotografie, na kterých jsou spolu v roce 1995.
			

Text a Foto: Barbora Walterová Benešová

Bioodpad v obci pro snížení nákladů
Už zhruba před rokem a půl se zastupitelstvo obce začalo zajímat o to, jak snížit
náklady na likvidaci odpadů v obci, které
rok od roku stoupají. Likvidace odpadů
nezahrnuje pouze vyvážení popelnic, ale
patří do ní i sběr velkoobjemového odpadu, plastů, papíru, skla, železného šrotu
a nebezpečných odpadů.
Prvním krokem, ke kterému obec již přistoupila,
je urovnávání velkoobjemového odpadu v
přistavených kontejnerech při jeho sběru tak,
aby se do kontejneru uložilo co nejvíce odpadu
a obec nemusela objednávat další.
Snížení nákladů
Významným odpadem, u kterého by s pomocí
občanů bylo možno snížit náklady na jeho likvidaci, je bioodpad. Co to ale vlastně je? Jedná
se o organickou a v půdě rozložitelnou hmotu,
která obsahuje mnoho živin, které můžeme
ve formě kompostu navracet do půdy. Mezi
bioodpad patří zejména: listí, tráva, plevel,
zbytky ovoce, zeleniny, zbytky rostlin, piliny,
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z
květináčů, spadané ovoce atd. Mezi bioodpad však nepatří: zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny
další bioologicky nerozložitelné odpady.
V otázce likvidace bioodpadu byly v minulosti vesnice a občané vždy zcela soběstační,
mimo jiné i proto, že si uvědomovali, že látky
obsažené v bioodpadu jsou cenné pro rostliny a ornou půdu obecně. Aby se bioodpad mohl opět zapojit do koloběhu v přírodě,
vyžadoval od obyvatel vesnic správné zkompostování, které zaručilo, že se látky rozložily
na jednodušší, přímo využitelné sloučeniny.
Nezanedbatelnou funkcí správného kompostování ovšem byla a stále je i likvidace plevelů a
jejich semen a likvidace původců chorob rostlin.
Dosud byl bioodpad vznikající v obci likvidován
různě, ale nikdy jeho likvidace neměla jasná
pravidla a ne vždy byla v souladu s právními

Starosta a kanalizace

Pouze konstatuji, že byla vytvořena pracovní
skupina skládající se ze členů zastupitelstva a odborníků, která reklamuje u dodavatele (sdružení SRB/Kosogas) podstatné
závady na stávající stavbě způsobené již v
minulých obdobích. Rovněž rozporujeme, podle našeho názoru, příliš vysokou cenu uvedené stavby a bráníme se pravděpodobně
neoprávněně vysoké platbě za účtované
vícepráce. Žádost o dotaci na další výstavbu byla již podána a akceptována, zatím
však nevyřízena. Podmínkou je kromě jiného i vypsání nového výběrového řízení
na dodavatele, což je v konfliktu se stávající
Smlouvou o dílo, uzavřenou v minulých obdobích. Pokud letos neuspějeme, budeme
samozřejmě v hledání dotace a dodavatele
stavby pokračovat.
Budu apelovat na všechny zúčastněné,
aby cena stočného nepřevýšila cenu v kraji
obvyklou. Do ceny se promítají především
účtované náklady provozovatele ČOV (obec
Spomyšl) a vysoká pořizovací cena stavby
kanalizace formou odpisů a ještě náklady
naší obce s provozem kanalizace. Při rozhodování o rozpočtu obce ve vztahu k výši
plateb občanů za stočné budu preferovat v
tomto případě dotování ceny stočného.

předpisy. Z výše uvedených důvodů začala
obec uvažovat o tom, jak bioodpad efektivněji
likvidovat a snížit tím množství komunálního
odpadu, za jehož likvidaci platíme nemalé
částky.

budeme mít nižší náklady na likvidaci odpadů.
Zatím se jedná pouze o záměr, jehož detaily v
současné době zjišťujeme, ale věříme, že se
nám v brzké době podaří představit občanům
ucelenější projekt.

Individuální kompostování
S ohledem na platnou legislativu se nám jeví
jako nejschůdnější likvidace bioodpadu individuálním kompostováním. Výsledkem kompostování je substrát, který je vhodný pro
zahrádky či ornou půdu a již se nejedná o odpad. Na trhu je v dnešní době poměrně dobrý
výběr kompostérů a navíc se objevují dotační
tituly, které hradí podstatnou část nákladů na
jejich pořízení. Pokud by se nám podařilo začít
takto likvidovat bioodpad v obci, pomohlo by
to pravděpodobně výrazně snížit i množství
komunálního odpadu (počet popelnic) a obecnímu úřadu by to vyřešilo otázku kam s posekanou trávou a spadaným listím.
Ono skutečně platí, že čím přesněji a správněji
budeme odpad třídit či zpracovávat, tím

Ivan Chadima

Co k odpadům starosta?

Do finále se dostává obecní vyhláška o komunálním odpadu. Stávající zákony a velikost
naší obce nám nedávají příliš prostoru. Přesto
se budeme snažit vytvořit spravedlivější
systém poplatků za svoz popelnic, jak od
firem podnikajících v katastru obce, tak od
občanů. Budeme se snažit udržet pořádek v
obci a okolí, působit na jednotlivé domácnosti, aby využívaly pouze přiměřený počet
odpadových nádob a důsledně odpad třídily.
Navrhnu zohlednění finanční situace pro rodiny s malými dětmi, případně i pro seniory.
Více opět na VZ ZO.

Vady na kanalizaci: oficiální
reklamace zatím neuznány
Pracovní skupina k výstavbě kanalizace se
v současné době stále zaměřuje na několik
zásadních věcí, z nichž se jako jedna z
nejobtížnějších jeví uplatňování reklamací vad
díla.
Protože obci Spomyšl platíme vše, co jim tam
přečerpáme, je možné pronikání okolní vody do
kanalizace největším nebezpečím. Námi objednané kamerové zkoušky, provedené již za provozu kanalizace jasně ukázaly tato místa a na
všechna byla uplatněna vůči zhotoviteli oficiální
reklamace. Dnes již víme, že na vadu pronikání
okolní vody do přepadové šachty a přes ní do
hlavní jímky s čerpadly nebyla v první etapě
řádně uplatněna oficiální reklamace a oprava
nebyla provedena tak, aby zamezila pronikání
okolních vod do kanalizace.
Takže nyní se naše reklamace této vady jeví
jako neuplatňovaná a dokonce zhotovitel
sděluje, že na toto se již záruka nevztahuje.
Protože ve svých prvních odpovědích na reklamace žádnou z nich zhotovitel neuznal
a většinou uváděl, že se jedná o vadu projektu, byly tyto jeho reakce nejprve poslány

k vyjádření zhotoviteli projektu (Veolia). Ten
poukázal na to, že před realizací nebyla zpracována dokumentace pro provádění stavby. V
současné době již má obec připraveny kopie
kamerových zkoušek a ty budou odeslány projektantovi a zhotoviteli díla spolu se zprávou
firmy, která zkoušky prováděla.
Další důležitou oblastí, které se skupina stále
věnuje, je výpočet stočného. V této záležitosti
je nutno vyhovět zákonným požadavkům,
ale zároveň je zde umožněna určitá flexibilita
zvláště pro odpisy a vytváření fondu oprav a
obnovy kanalizace.
Nicméně stále platí to, že čím dražší je
pořizovací cena díla, tím vyšší jsou odpisy a
příspěvky do fondu oprav a obnovy. Po několika
jednáních s různými odborníky na danou problematiku a s obcí Spomyšl, bylo v rámci skupiny
dohodnuto, že jakmile budeme mít všechny informace, které si můžeme sami obstarat, bude
poslán oficiální dotaz na Ministerstvo financí,
aby bylo minimalizováno nebezpečí závažných
chyb při stanovování stočného.
Ivan Chadima

KALEIDOSKOP...

pokračování z 1. čísla...
Každá krajina, město i obec má více či
méně názvů, jichž si přítomná generace ani
neuvědomuje. Užívá jich běžně, mechanicky,
aniž si vysvětlí jejich původ, význam nebo
smysl. A přece mnohé z nich přežily nejen kolik lidských generací, nýbrž i prastaré stromy a
stavby a byly svědky místních, krajinných, třeba
i historických událostí a změn, jež zapadají v
neznámou minulost. A zapomíná se velmi rychle, často již ve druhé – třetí generaci, natož po
stoletích.
A tak jsem pátral po vysvětlení různých jmen
v obci u starých lidí, v knihách, abych se
dověděl o jejich původu, o jejich minulosti.
Tak hned původ jména obce „Jeviněves“ byl
dlouho záhadný. Osobní jména Michlovský,
Šelicha, Hartman, Rechcigl, Fišer – Justa, Florián – Srba, Uher, Švejda atd., mluví o původu
cizím. Jména Za branou, Na občinách, ladech,
zádušním, zahájeném, Na močále, kamení,
palaníku, skleníku, stříbrňáku, V čarodole,
cindole, dlouhém, pekle, škarechově, U staré
cihelny, dubu, kříže, ratejny, pastoušky, staré
skály, rybiček, Na Kučerovém, Panochovém
atd. naznačují, že název vznikl podle povahy
púdy, nebo že tam býval močál, brána, skalní
lom, důl, cihelna atd. A kde byla brána, musel být i hrad. Kde byl důl, tam se i dolovalo
(cín, stříbro), ale vše zaniklo jako ta občina,
pastouška, ratejna, ten dub, to záduší a jako ti
bývalí majitelé polí. A právě ta hojnost poměrně
cizích jmen utvrzovala ve mně domněnku, že
bývalí pání hradu před mnoha staletími na
válečných výpravách přiváděli si s kořistí i zajatce, nebo že jiní byli v místě kolonizováni,
nebo se usadili během válek.
V lidu se sice zachovali též pověsti, že rozboření
hradu měl na svědomí Žižka, ale o tom není ani
historických pramenů. A že hrad v obci býval,
svědčí ostrožna se zarostlými, rozpadlými valy,
přilehlé zavalené příkopy a zejména rozpadající
se hradní zdi, odkryté po prvé světové válce a v
roce 1955, které jsou dosud dobře patrny. Hrad
na vysoké ostrožně v klínu zalesněných strání
jevil se na tehdejší poměry před více než sedmi
stoletími vskutku majestátní. Byl sídlem rytíře,

možná dříve i kmenového knížete a později v
době nebezpečí i útočištěm obyvatelstva osady a širokého okolí. Dosti těsně pod hradem
na jižní straně vyčnívala vyšší hradba a pod
touto asi 30metrovým val (hrazení) předhradí
kolem nezalesněného návrší na straně jižní a
jihovýchodní.
Podhradí, kde v XII. století podle tehdejším
poměrů pravděpodobně bývalo i tržiště, tvořilo
malou náves – nynější stará náves – ke hradu,
dosti stoupající. Později když už hradu dávno
nebylo, obec se postupně rozšiřovala od západu k východu a od jihu k severu podél nové
okresní silnice s novou návsí, novějšími domy

nánosy a naplaveniny, utvořené v pravěku vodami z ledovců a sněhů, jež si marně hledaly
průchod opukovými vrstvami k severu. Blízké
Vraňany jsou 164 metrů a Škarechov 267 metrů
nad mořem. A těmto stráním vévodí právě
zmíněná ostrožna. A lesy, dříve jistě mnohem
větší, hlubší a nepřístupnější, tuto přirozenou
ochranu ještě zvyšovaly. Ale jinak veškeré mé
pátrání po historicky ověřených pramenech, jak
o založení hradu, tak i o jeho zničení bylo skoro
bezvýsledné. Že by zbytky hradu byly pouhou
bývalou tvrzí vladyckou, jako byly v okolních
vsích (Ctiněves, Kostomlaty, Beřkovice, Cítov,
Vepřek, Jedibaby) svědčí proti tomu mohutné
valy a zdi.
Až v Památníku národního písemnictví na
Strahově jsem v roce 1953 zjistil mapu: Sídla
Slovanů v VII.-IX. století a Slovanské hrady v
Čechách podle L. Niedrleho, kde mezi Prahou
a Litoměřicemi je vyznačena Jeviněves jako
jediný vůdce (knížete) nebo na obranu proti
nepřátelům, na ochranu obyvatel a obchod-

a s panským velkostatkem a lihovarem. Tato
silnice vede od Spomyšle údolím Pod loukou a

ních cest. – Vždyť kronikář Kosmas připomíná
mnohá hradiště (J. Píč, Sedláček vypočítávají

Rodná vesnice nejen Dr. Floriána, ale i mnohých z nás
pod strání Na skleníku, kdežto nejstarší cesta
– nynější polní k Vepřku – vyúsťovala tam na
prastarou obchodní chlumeckou-srbskou (podle Chlumce v Rudohoří, kde roku 1126 kníže
Soběslav porazil saského krále Lothara).
Ráz krajiny ve starých dobách přímo vybízel obyvatele k opevnění přírodou vytvořené
ochrany-ostrožny na kopci, vysokém asi 280
metrů. Od široké roviny labské u Mělníka a
vltavské u Veltrus přicházely podél našich
největších řek, hlavní proudy kočujících kmenů
v pravěku, ve starověku stěhujících se národů
a v době historické zbrojné zástupy. Vedly
tu také i zmíněné obchodní cesty a to rovina
teprve u Jeviněvse se zvedá i dosti strmými
stráněmi, dosahujícími značné výšky. Jsou to

jich jen v Čechách 120-168), která již v jeho
době byla opuštěna, zapomenuta a pocházela jistě z dob Krokových. Také R. Turek v
„časopise Národního musea“ z roku 1592
uvádí hradiště jevíňské jako ostrožné hradisko
slovanské původu buď hradištního, nebo vybudované ve starších kulturách a v hradištní
době obnovené, nebo přebudované vedle
Levého Hradce, Pražského hradu, Vyšehradu,
Křivoklátu, Tetína atd. Jedině v kronice málo
spolehlivého Václava Hájka z Libočan – zemřel
1533 – který měl k dispozici vedle desk zemských i zápisy z měst, hradů, kostelů, vesnic
atd. je zmínka, že Čechové od Řípu směrem
poledním založili prvý hrad, která se může týkati hradu jen jevíňské ostrožně.
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