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Bezva den s dobrovolnými hasiči

VERONIKA DAŇHELOVÁ

V neděli 17. srpna se dopoledne všichni sešli
na fotbalovém hřišti. I když byl Bezva den
přesunut ze soboty kvůli nepřízni počasí, nic
mu neubralo na kráse. Nejvíc byly ovšem opět
potěšeny děti, které se utkaly mezi sebou ve
dvaceti soutěžních disciplínách. Nejoblíbenější
soutěží bylo pojídání koláčů, do které se zapojili i dospělí. V koláči na dřevěném podstavci
byla zapečena desetikoruna, tu museli pomocí
pusy všichni najít. Bezva den navštívili jako
každoročně i dobrovolní hasiči.
Letos byl přijat i sponzorský dar v hodnotě
1.000,- od společnosti Agropa přímo od Radka
Tomana.
Občerstvit se mohli limonádou, párky, sladkostmi. Odměnou za bojovného ducha byly dětem
malé dárečky a nějaké sladkosti.

Slovo starosty...

Vážení spoluobčané, dámy a pánové.
Vítám vás nad letním číslem našeho obecního
časopisu.
Hlavním tématem mého příspěvku bude tentokráte bilancování. Ano, končí aktuální funkční
období současného zastupitelstva. Pokud jste
starší osmnácti let, obdrželi jste do schránky
anketní dotazník, kde jste se mohli vyjádřit k
volbám do obecního zastupitelstva, které se
budou konat 10. -11. října.
Co všechno se událo za mého starostování?
Už samotný start byl komplikovaný. Na
veřejném zasedání odstoupil z osobních důvodů
(jak sdělil a bylo zveřejněno v zápisu) tehdejší
starosta ing. Miloš Michovský a vystřídal jej
MVDr. Ivan Chadima. Bohužel i on rezignoval
po pár měsících (rovněž osobní důvody) a na
jeho místo jsem po dohodě zastupitelů nastoupil já. Měl jsem jediný cíl: dovést obec do
termínu řádných voleb. Jsem rád, že toto se mi
prakticky podařilo. V době, kdy budete číst tyto
řádky, bude zbývat asi 1 měsíc.
Nemohl jsem vědět, že i v naší obci si vezmeme
za vzor vysokou politiku a někteří naši poradci
začnou jednat podle toho. V současnosti eviduji čtyři skupiny s rozdílnými názory. TJ Sokol

Jeviněves, s řečnickým stanovištěm v hospodě
(mimochodem: strategické místo), skupina
občanů, kteří se scházejí na posezeních před
obchodem s potravinami, skupina seniorek,
která má velice hezký a stabilní program a v
neposlední řadě občanské sdružení Jeniowes, které nejčastěji diskutuje v Jeviněvském
vinařství. Nepočítanou skupinou jsou občané,
kteří se tímto děním nezabývají, nicméně
zde žijí. Výsledkem je rozhádaná vesnice.
Chybou je neschopnost dohody mezi jednotlivými skupinami. Pokud tento současný stav
byl něčím cílem, pak ho realizoval i přes moji
snahu o domluvu. Těžko říci, komu tím pomohl.
Obci jistě ne. Doufám, že dosavadní zastupitelstvo a jeho členové, kteří získali nejvíce hlasů
v anketě, se spojí s lidmi z naší obce, kteří
zde žijí a chtějí žít i nadále. Podle mých informací se tak děje a jsem tomu rád. Je nezbytné
pokračovat v řešení problematické situace, do
které jsme se dostali díky pro obec nevýhodné
spolupráci předchozího starosty ing. Michovského s dodavatelem obecní kanalizace. Prodej
pozemků, které mohla využít obec (k výstavbě,
prodeji atd., stejně jako v sousedních vsích)
bez vědomí zastupitelstva, sobě samotnému a

Co nás čeká...
Veřejné zasedání zastupitelů naší obce se
plánuje do konce září, nejpozději 1. týden
v říjnu. Na veřejná zasedání jsou všichni
srdečně zváni. Přesné datum bude zveřejněno
na úřední desce, vždy nejpozději deset dnů
před konáním schůze.
(bwb)
zároveň dodavatelské stavební firmě je obvykle trestný. Zastupitelstvo podalo trestní oznámení. Jsem rád, že se jmenovaný k uvedeným
činnostem vlastnoručně podepsaným dopisem,
který pak sám roznesl do našich poštovních
schránek, přiznal.
Ve své práci jsem se zaměřil na zachování rázu
naší vesnice a podporoval její rozvoj a další
přiměřenou výstavbu ve smyslu ankety realizované v minulých letech, kde se občané vyslovili
pro možný přírůstek asi 20 domů. Není pravdou, že výstavba velkého množství rodinných
domků obci pomůže. Upřímně varuji před slovy
a činy lidí, kteří tímto prostřednictvím realizují
své osobní zájmy a v případě neúspěchu pak
tvrdí, že s tím nemají nic společného, že pouze
radí a procházejí kolem atd. Nikomu ani obci
Pokračování na straně 3...

Významná jubilea
našich občanů
SRPEN
Josef Červenka
František Kysela
Jaroslava Kulhavá

88 let
82 let
81 let

ZÁŘÍ
Václav Šelicha 		

83 let

ŘÍJEN
Anna Michovská
Hana Černá		

86 let
88 let

Listina strany JEVINĚVES 2014
V naší obci je pro volby do zastupitelstva registrována jediná volební strana
Jeviněves 2014. Volby do obecních zastupitelstev proběhnou ve dnech 10. - 11.
října letošního roku.
Volby do zastupitelstev obcí se v Česku

uskuteční společně s volbami do třetiny
Senátu. V těchto volbách bude rozděleno
více než 62 300 mandátů. Přes 5 000 jich
bude obhajovat ODS, asi 4 500 ČSSD,
zhruba 4 000 KDU-ČSL, více než 3 000
KSČM.

Všem jubilantům srdečně
gratulujeme.

Redakční rada

Co do tříděného odpadu nepatří?!?
Na podzim bude obecní úřad opět objednávat kontejner na velkoobjemový odpad.
Proto všechny prosíme, aby do kontejnerů
na odpad tříděný neházeli odpad, který
k tomu není určený. Mezi odpadky byly
nalezeny koberce, nebo dokonce zbytky
ledniček. V zelených nádobách na sklo byly
nalezeny třeba sklenice se zavařenými
okurkami včetně víček. Jaké odpady patří
do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad? Co můžete a co naopak nesmíte do
jednotlivých kontejnerů na třídění odpadů
odhodit, vám napoví následující přehled.
Kontejnery na sklo

Nevratné lahve bez uzávěrů, sklenice od
kompotů, apod. Lahvičky od kosmetiky,
lahvičky od mycích prostředků, okenní
skla, tabulová skla ze skříní, skleněné nádobí, skleněné střepy.
Kontejnery na plasty
PET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté!),
igelity, sáčky, tašky, čisté folie, kelímky,
krabičky od pokrmových tuků, obaly od
mycích prostředků, prázdné obaly od
kosmetiky, misky, kbelíky, hračky, obaly
TetraPak (krabice od mléka, džusu atp.),
plastové výrobky, polystyrén.

Kontejnery na papír
noviny, časopisy, katalogy, reklamní letáky, sešity, knihy, kancelářský papír,
papírové obaly, krabice, karton a lepenka.
Papírové krabice před vložením do kontejneru rozkládejte! Ušetříte tak místo v
kontejneru.
Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění
odpadů. Nežádoucí příměsy znehodnocují vytříděnou surovinu, která pak nemůže
být recyklována a odváží se na skládku.
				
(bwb)

Už potřetí zvítězili v turnaji Petro - Macák

V neděli 17. srpna se na tenisové antuce v Jeviněvsi uskutečnil už 5. ročník
tradičního tenisového turnaje JEVINĚVES
OPEN v kategorii dvouher. Zúčastnilo se jí
patnáct hráčů, do finále se probojoval David Berák a Filip Kubový.
Filip Kubový zvítězil ve finálovém zápase
6:3 na gemy a odnesl si tak vítěznou trofej
- putovní salátovou mísu.
Kategorie čtyřher turnaje JEVINĚVES
OPEN se odehrála týden před tím v sobotu 9. srpna. Zúčastnilo se dvaadvacet
hráčů, tedy jedenáct dvojic. Do finále se
probojovala dvojice Jan Petro s Pavlem
Macákem a Veronika Kejřová s Filipem
Kubovým.
Jan Petro a Pavel Macák uhájili prvenství z minulých ročníků výsledkem 6:1 na
gemy. Tentokrát už po třetí v řadě. Znovu
si tak odnesli tradiční putovní pohár.
Text a foto: Veronika Kejřová

Jeňováci v Milovicích

V první polovině letních prázdnin „jeňováci“ vyrazili na výlet do Mirakula v Milovicích. Rodinný
Park Mirakulum se nachází na ploše 10 hektarů
v Milovicích, mezi Nymburkem a Benátkami nad
Jizerou. Nabízí celodenní vyžití pro celou rodinu,
včetně dědečků a babiček. Děti měly možnost
navštívit desítky herních prvků, minizoo nebo
třeba lesní naučnou stezku - to vše v nápaditém
a kvalitním provedení se zapojením zeleně.

Děti z Jeviněvsi dokonce absolvovaly jízdu na
obrněném voze i s některými dospělými. Ještě
před tím, než mohli malí nadšenci vystoupit z autobusu, dostali jmenovku i s telefonním číslem
pro případ, že by se ve velkém areálu ztratili.
Počasí se vydařilo. Seniorky poseděly, popovídaly, užily si občerstvení i kiosků. A na zpáteční
cestě byla tradiční zastávka v „Mekáči“.
		
Text a foto: Veronika Daňhelová

Slovo starosty...
...pokračování ze strany 1
tím neprospívají.
Přes všechny tyto problémy jsem rád, že jsem
se mohl účastnit veřejného dění. Za svůj
největší úspěch považuji skutečnost, že obec
nezůstala po rezignaci předchozích starostů
bez vedení, a že stále více lidí se zajímá o obecní záležitosti a hlavně: chtějí se zodpovědně
podílet na řízení obce. Tento časopis, jehož
založení a výrobu jsem rovněž inicioval, je toho
dokladem. Již by se neměla opakovat situace,
kdy o důležitých věcech rozhodne jedna vlivná
osoba a ještě nikoliv ve prospěch obce, aniž by
o tom kdokoliv věděl.
V krátkém období, kdy jsem starostoval, pracoval obecní úřad bez větších změn a problémů.
Došlo pouze k výměně osoby externí účetní. Je
dobře, že byla navázána dobrá spolupráce s
úřadem práce na Mělníce, a že obec nyní dává
práci již dvěma našim spoluobčanům. Myslím,
že prováděná údržba obecních pozemků je
vidět na první pohled.
Na základě petice občanů obec zakoupila malý
pozemek u vodárny jako manipulační prostor a

zároveň ochranu obyvatel ulice Na Berouně
před těžkou stavební dopravou.
Byl částečně opraven povrch hlavní silnice a v
kopci na Skálu, kde se tvořil nános a v zimě led,
byl zprůchodněn silniční propustek.
Dostavěná část kanalizace, ačkoliv vykazuje
dodavatelské chyby (je stále předmětem reklamací), je v provozu a bude kolaudována. Byla
založena pracovní skupina Kanalizace, která
se snaží vyjednat lepší podmínky při úhradě
stočného, než byly sjednány v minulosti s obcí
Spomyšl a zároveň vede složité reklamační
řízení s dodavatelem stavby. Pánové Michovský a Šparber odmítli účast v této skupině. Mohli
pomoci, byli u toho, když se vše rozhodovalo.
Nyní jednají, jako že se jich to netýká.
Část obecního úřadu byla rekonstruována, budova slouží občanům a máme stále k dispozici
nový obchod s potravinami.
Byly odstraněny škody po přívalových deštích
v minulém roce.
Byla
zahájena
rekonstrukce
veřejného
osvětlení.
Proběhla rekonstrukce vodovodu v ulici Na
Berouně.

Situace s TJ Sokol byla konečně vyřešena
podpisem dodatku (jak jsem vždy navrhoval)
Smlouvy o nájmu fotbalového hřiště a doufám,
že dotace takto získané budou sloužit k rozvoji
kopané v naší obci.
Svůj úkol, který jsem si stanovil při mém rychlém nástupu do funkce, jsem splnil. Ačkoliv
mi někteří radili, abych (také?) rezignoval ,
neučinil jsem tak a nesmyslné útoky vydržel.
Nejsem přesvědčen o čistotě myšlenek
některých rádců. Nicméně sděluji, že v nadcházejících volbách již nebudu kandidovat na
místo starosty v naší obci. Podpořím funkční
kandidaturu.
Chci tímto poděkovat celému kolektivu
pracovníků obecního úřadu, všem členům
zastupitelstva, především těm, za kterými
vidím dokončené konkrétní úkoly a také všem
občanům, kteří nás chodili podporovat na
veřejná zasedání obecního zastupitelstva. Nejvíce mého uznání si pak zaslouží lidé, kteří řekli
a následně i udělali něco dobrého pro naši obec
a hodlají zde trvale žít.
Na shledanou
Alex Cakl, starosta

KALEIDOSKOP...

Doba První republiky u nás
Ještě před začátkem První republiky žádal
sbor dobrovolných hasičů samotného císaře
Františka Josefa I. o podporu na uhrazení
dluhu na vlastní nářadí.

Vaše Veličenstvo, nejjasnější Císaři a Pane!
V nejhlubší úctě a oddanosti podepsaný sbor dobrovolných hasičů v Jeněvsi, odvažuje se klásti
na stupně trůnu Vašeho veličenstva, největšího
to příznivce hasičstva, nejponíženější prosbu za milostivou podporu na uhražení dluhu
za koupené nejnutnější hasičské nářadí,
odůvodňuje prosbu následovně:
1. Vesnice Jeňeves čítá 436 obyvatelů, po
většině dělníků, kteří prácí rukou svých denní
chléb sobě vydělávají.
2. Občané po mnoha let trvajícím suchem a s
tím spojenou neúrodou se zadlužilo, takže na
jejich podporu nelze počítati.
3. Jak shora uvedeno, náleží členstvo činné
k dělnické třídě i nelze od něho pravidelných
příspěvků požadovati.
4. Obec Jeněves nemá žádného majetku a
musí krýti výdaje své výhradně přirážkami,
takže ani ta nemůže sboru přispěti.
Vzhledem k uvedeným důvodům, odvažuje
se v nejhlubší úctě podepsaná správa dobrovolných hasičů v Jeněvsi nejponíženější
prosbu svou opakovati. Vaše Veličenstvo, račiž
milostivě sboru dobrovolných hasičů v Jeněvsi
podporu uděliti. Dne 11. března 1907. Podepsáni: František Černý, jednatel. Ladislav Polívka, starosta. Josef Podolský, velitel.
První republika je označení pro Československo
v období od jeho vzniku v roce 1918 do Mnichovské dohody roku 1938; následující období až
do okupace zbytku republiky se označuje jako
druhá republika. Toto názvosloví bylo odvozeno od Francie, kde jsou republiky číslovány od
Velké francouzské revoluce.
Rok 1920
V sobotu 7. února roku 1920 se v Jeněvsi konal
Ples dobrovolných hasičů v hostinci U Valsů.
Začátek o 7. hodině večerní. Jen pro zvané.
Vstupné: občan 6 K, občanka 4 K.
Rok 1922
Občané naší obce hovořili o vlastní škole,
důkaz je uložen v místní kronice z 1. března
roku 1922. Oficiální stavba budovy byla ovšem
zahájena až v září roku 1937.

Popisný plán naší obce, potvrzený starostou J. Floriánem dne 17. února 1895. Obec je
rozdělena na dvě části: stará část obce, původní - odráží 27 čísel, nová část obce 63 čísel.
K 11. březnu měla naše obec 436 obyvatel.
Rok 1933
Přidělány paseky v cindole. Nešťastnou náhodou padla borovice na Josefa Novotného
hajného, který po odvezení do nemocnice
zemřel, nyní tam stojí kříž.
Rok 1934
Usnesení obecního zastupitelstva ze dne
16. prosince 1934 byl ustanoven prvním
kronikářem František Černý, kupec v Jeviněvsi.
Upravena byla cesta přes obec.
Při revizi knih obecních činil schodek 1700Kč
jenž byl Josef Hrouda starostou, pokladník Josef Michovský, kolář. Bylo učiněno oznámení
okresu, on vyslal revizi. Na to bylo vedení obce
předáno Václavu Dejmovi. Výslech byl učiněn
v Litoměřicích.
Rok 1935
Dne 6. března byla sborem dobrovolných
hasičů rozpálena hranice na počest 85. narozenin pana prezidenta Tomáše Garrigue
Masaryka, s hudbou, průvod důstojný, poselství přečteno bratrem Františkem Černým. Mráz
a deset stupňů dosti. 250 občanů a mnoho dětí.
Rok 1937
V úterý ráno, dne 14. září 1937, zemřel nám
president Osvoboditel T. G. Masaryk. Ve 3 ho-

diny, 29 minut zesnul klidně, bezvědomí přešlo
ve věčný spánek, když naplnil 87 let 6 měsíců a
7 dní svého života. Jakmile se roznesla správa
po obci, každý kdo měl radio. každý byl jak zesinalý, každý zaražen. Na mnoha vískách zazněl
umíráček a oznamoval občanům, že zemřel
president Osvoboditel. Nejen ženy i muži stáli
v hlubokém pohnutí se slzou v oku.
V úterý, dne 21. září, byl pohřeb Osvoboditele.
Od 10 hodin až do 12 byl klid. Přesně v deset
hodin zazněl zvonek, kdež hasičský sbor v plném výzbroji na stříkačce, upomínku vzdávalo
a bouřilo se.
Rok 1938
Dne 20. května při konání voleb v německém
pohraničí vyskytly se obavy při vpádu
německého říšského vojska. Tu ihned byla
učiněná náhlá opatření, takže byla učiněna
částečná mobilizace, že dle doslechu a novin
byla naše vojska dříve na hranicích než si
oni Němci pomysleli, a to v 6 hodin. Ihned rukovali bez odkladu. Čas běží, Němci zabrali
poněmčené území a pomalu se na všechno
zvyklo. Byli skutečně těžce postiženi ti, kteří byli
nuceni utéct, zanechali tam veškerý majetek.
Doba jest pro ně zlá, nyní se vše obrací proti
židům, a to aby se vystěhovali pryč, směřujou
do Jižní Ameriky.
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