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Bezva den pro děti s Bobíkem
VERONIKA DAŇHELOVÁ

V sobotu 17. srpna se dopoledne všichni
sešli na fotbalovém hřišti. Nejvíc byly ovšem
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 i dobrovolní
hasiči z Cítova, kteří na trávu vypustili hasicí
pěnu. Tam se děti teprve vyřádily.
Občerstvit se mohli limonádou, párky, sladkostmi a dospělí si mohli dát sekanou nebo klobásu
z místní udírny. A protože celému dni kralovalo
slunečné počasí, šlo pivo značně na odbyt.
Ochucená mléka pro děti přivezl z bohušovické
mlékárny sám Bobík. Pomáhal dětem soutěžit
a nechal se s nimi vyfotografovat.
Odměnou za bojovného ducha byly malé
dárečky a nějaké sladkosti.

Zapečená desetikoruna v koláči nenechala v klidu ani dospělé, horlivě se proto
zapojovali do soutěžení v ukusování				
Foto: Roman Bouška

Slovo starosty...
Vážení spoluobčané.
dostává se vám do ruky první číslo našeho
zpravodaje. Jsem tomu velice rád a přeji
Jevínu ještě mnoho dalších vydání. Ať se
mu daří stejně, jako úspěšně přibývajícím
občánkům, které budeme vítat v sobotu a
netrápí ho „dětské nemoci“. Zpravodaj má
sloužit především pro zlepšení informovanosti
o dění v obci a práci zastupitelů, ale také pro
pobavení v dnešním komplikovaném světě.
Nemohu v tomto prvním svém příspěvku ani
obsáhnout všechny předchozí události, které
zastupitelstvo obce řeší. Sdělím tedy pouze
ty aktuální. Chápu, že ne všichni se můžete a
chcete účastnit zasedání zastupitelstva, ačkoliv
osobní jednání považuji za nejlepší. V tomto
zpravodaji tedy naleznete i základní informace z obecního úřadu nebo alespoň odkazy
na ně. Vyzývám také k zapojení do práce pro
obec. Uvítám každého zájemce o tuto činnost.
Mluvte prosím se svými zastupiteli, sdělujte
jim své názory, případně je rovněž vyzývejte
k řešení problémů. Chci, aby budova obecního úřadu byla otevřena nejen pro vyřizování
úředních záležitostí, ale i pro setkávání občanů

se zastupiteli nebo pro menší společenské
akce. Rovněž se chci zaměřit na vznik a podporu dalších takových prostorů v obci. Protože,
dokud se lidé setkávají a mluví spolu, je to dobré. Za největší okruhy problémů momentálně
považuji: likvidaci komunálních odpadů a
řešení stavu splaškové kanalizace. Předem
děkuji těm, kteří se chovají zodpovědně k obci
i k životnímu prostředí. Vyzývám pak všechny
občany, aby likvidovali odpad vždy v souladu se
zákonem a ne na úkor zhoršení třeba sousedských vztahů. Obec k tomu poskytuje dostatek
možností, ať již formou sběru tříděného odpadu nebo svozu nebezpečného odpadu.
Domy, které se nacházejí v té části, jenž je
odkanalizována, se musí připojit. Tuto povinnost jim ukládá zákon a kromě toho, pokud
tak neučiní a vytváří splaškový odpad, škodí
životnímu prostředí, svému nejbližšímu okolí a
sobě samotným zvláště. Na závěr chci popřát
všechno dobré i naší krásné obci. Přeji jí, aby
si zachovala svůj ráz, který nám mnozí závidí.
Budu vždy podporovat přiměřený rozvoj a místo k normálnímu, důstojnému životu.
Alex Cakl, starosta

Co nás čeká...
Zasedání zastupitelů
Veřejné zasedání zastupitelů naší obce
se koná zpravidla každý poslední čtvrtek v
měsíci. Na veřejná zasedání jsou všichni
srdečně zváni. Datum bude zveřejněno na
úřední desce vždy nejpozději deset dnů před
konáním schůze.
Vítání občánků
V sobotu 5. října ve 14 hodin v budově obecního úřadu přivítáme nové občánky.
Putování broučků a světlušek
V listopadu se pořádá v obci akce pro děti
Putování broučků a světlušek, přesné datum
akce bude ještě upřesněno v pozvánkách.
Prosincové akce
V prosinci jsou na programu další kulturní
akce v Jeviněvsi, jako například rozsvícení
vánočního stromečku, Mikuláš s čerty a
Vánoční posezení seniorů. Přesné datum a
hodiny začátků všech akcí budou upřesněny
v pozvánkách a na obecních stránkách. (bwb)

Významná jubilea
našich občanů
ŘÍJEN
16.10. - Anna Michovská
28.10. - Hana Černá

85 let
87 let

LISTOPAD
21.11. - František Černý
27.11. - Blanka Šelichová

80 let
80 let

PROSINEC
26.12. - Jaroslav Štolc

84 let

Už v říjnu budeme nakupovat

Všem jubilantům srdečně gratulujeme. 		
Redakční rada

Na Berouně slepá
Lidé žijící v ulici, známé nám všem pod názvem
Na Berouně, podali zastupitelstvu v polovině
letošního roku petici. Ta obsahovala jasné
požadavky. Chtějí na začátek komunikace této
ulice umístit značku Slepá ulice. Jejich důvod
je jasný, chtějí zamezit odvážení zakázaného
odpadu z domácností do lesíka u vodárny a
vytváření černých skládek. Dalším důvodem
bylo zakázat vjezd těžké techniky v případě,
že by se nad jejich ulicí stavěly tolik omílané
rodinné domky. Domy ovšem stále nejsou zaneseny do územního plánu a jejich osud je tedy
zcela nejistý. Na posledním veřejném zasedání
zastupitelů, které se konalo ve čtvrtek 26. září,
se jednalo i o případné závoře na konci této komunikace. Zastupitelé ovšem nakonec odhlasovali umístění značky, která obec vyjde jen na
pár tisícovek korun. Instalovat ji tam v brzkém
čase bude společnost dopravního značení.
				(bwb)

Obchod v Jeviněvsi bude otevřen už velmi brzy
Zastupitelé obce Jeviněves zasedli v plném počtu ke svému poslednímu veřejnému
zasedání ve čtvrtek 26. září. Na programu byla
pochopitelně problematika kanalizace v obci a
cena stočného, ale i další problémy. Projednali
otevření obchodu v obci, odkoupení pozemků
kolem vodárny a jiné.

Smíšené zboží

Obchod s potravinami a smíšeným zbožím v
Jeviněvsi bude, to už je jasné. Manželé Tranovi,
kteří se obchodu ujali, nejsou české národnosti,
ale o to víc věříme, že obchod bude fungovat a
nabízet delší otevírací dobu než jsme byli doposud zvyklí. Obecní zastupitelstvo jednohlasně
odsouhlasilo smlouvu o výpůjčce obchodu,

Foto: archiv obce

která visí na úřední desce. Přesné datum,
kdy bude obchod znovu otevřen, se dozvíte z
rozhlasu a z veřejné vývěsky. Jisté je, že už v
říjnu budeme chodit pro chleba v u nás v obci.

Odkoupení pozemků u vodárny

V rámci řešení komunikace Na Berouně jednali zastupitelé o odkoupení pozemků kolem
vodárny od jejich majitelů, kvůli manipulaci
pro vodohospodáře. Náklady pro obec při odkoupení se budou pohybovat kolem dvaceti
tisíc korun. Zastupitelstvo odsouhlasilo odkoupení pozemku o velikosti zhruba 600 metrů
čtverečních.
Barbora Walterová Benešová

Jeňovské Brejle mají zase šampióna na Mělníku

Místní závodníci se účastní každého ročníku Jeňovských Brejlí a pomalu z běhu vytvářejí
tradici					
Foto: Barbora Walterová Benešová

Jeňovské Brejle už znají vítěze druhého
ročníku. Je jím opět Michal Michálek, profesionální běžec. Letos se mu podařilo pokořit
svůj vlastní rekord o téměř dvě minuty. Putovní
pohár tedy zůstává na Mělníku.
Počet závodníků rok od roku stoupá, letos jich už bylo osmadvacet, z toho šest
žen. Nejmladším bylo dokonce čtrnáct, kteří
zvládli téměř šestikilometrový běh terénem. Nejrychlejší ženou byla Petra Šťastná
z Černoučku, která ještě navíc odstartovala
později než ostatní závodníci, ale hrdinně
vyběhla na trať a všechny ženy zvládla porazit
v čase 21,45 min. Závodu se pochopitelně
zúčastnil i hlavní organizátor a starosta v jedné
osobě Alex Cakl a jako jeden z nejstarších se
umístil v druhé polovině tabulky. Po dospělých
přišly na řadu děti, dokonce dvě kategorie po
třinácti závodnících. Nejmladší dětičky bežely
jen k fotbalové brance z poloviny hřiště a
nejmladším účastníkem byl osmi měsíční
chlapeček. Dětičky i batolata běžely se svými
rodiči či prarodiči, a ti co ještě neuměly chodit
byly do cíle donesey. Vítězkou Jeňovských
brejliček v kategorii starších byla Natálie Karhanová (9 let), její starší bratr ve čtrnácti už po
druhé vyběhl na trasu závodu pro dospělé.
Druhé místo obsadil Martin Melichar (12 let) a
třetí byla místní Adélka Ludvíková (12 let).
Barbora Walterová Benešová

Retro žně s mlátičkou SK-4
dernizovaný kombajn SK-4M. Rychlosti měl tři
vpřed a jednu dozadu. Tak takovou nádheru jsme
měli na konci srpna v Jeviněvsi na poli u vinice.
Za volant plechové krásky usedl Petr Kohutka
a traktorem ho doprovázel Štěpán Sedlák a
mladý závozník Vojtěch
Beneš. Sklizeň jednoho
hektaru trvala celé odpoledne, asi čtyřikrát déle
než by novodobému kombajnu trvala.
Šéf senoseče a mladý
řidíč obsluhovali unikátní
traktor Zetor 25.
První prototyp Zetoru
25 byl dokončen 14. listopadu roku 1945. Byl
zkonstruován skupinou
konstruktérů pod vedením prof. Ing. Františka
Musila
v
tehdejším
závodě Zbrojovka Brno.
Zde se vyráběly traktory
pod označením Zetor 25
až do roku 1952, kdy byla
jejich výroba převedena
do národního podniku
Závody přesného strojíŠéf senoseče Štěpán Sedlák se sedmiletým závozníkem a
renství - dnešní Zetor a.s.
řidičem v jedné osobě - Vojtou Benešem na traktoru Zetor 25
Zde pak byly vyráběny

Sklízecí mlátička SK-4 byl sovětský kombajn, který byl od roku 1963 dovážen i do
Československa. Celkem k nám bylo dovezeno
přes dvanáct tisíc kusů. Kombajn byl nástupcem
modelu SK-3. Od roku 1970 byl dodáván mo-

Plechová dáma SK-4
traktory pod unifikovaným označením ZETOR
25 A (takzvaný agregační - orný typ) a ZETOR 25 K (takzvaný kultivační typ). Tyto dva
typy trakrotů byly vyráběny až do roku 1961
a bylo jich vyrobeno téměř 160 tisíc kusů, což
představuje dodnes nepřekonaný rekord. Zetor
25 byl ve své době světovou špičkou ve svém
oboru a velice úspěšně reprezentoval tehdejší
československý průmysl na světových trzích.
Text a foto: Barbora Walterová Benešová

Kanalizace a zase ta kanalizace...
Výstavba splaškové kanalizace v obci
Jeviněves je akcí, která již několik let poutá
pozornost téměř všech občan. Jedná se o
projekt, který musel být rozdělen na etapy
a to hlavně z důvodu možnosti získávání
finančních prostředků, které obec na celé dílo
sama nemá a nikdy neměla. V současné době
je naše kanalizace ve zkušebním provozu a to
již samo o sobě napovídá, že se na její stav
a funkci zaměřujeme s maximální pozorností.
K tomuto účelu vznikla pracovní skupina, která
se záležitostmi kolem kanalizace zabývá,
pravidelně se schází a postupně řeší všechny
záležitosti týkající se jak již vybudované části,
tak dalších připravovaných etap výstavby.
Jedním z hlavních důvodů zaměření se na kanalizaci je to, aby občané obce platili pouze za
to, co sami vyprodukují. Množství splaškových
vod odváděných na čistírnu odpadních vod
obce Spomyšl se přesně zjišťuje pomocí

Do minulosti nejstaršího řemesla
Od 27. září čeká návštěvníky mělnického regionálního muzea další ze série plánovaných
výstav s preventivně sociálním charakterem,
tentokrát Z historie nejstaršího řemesla.

V Mělníku zahájili školní rok studenti
Akademie třetího věku
V pondělí 23. září vůbec poprvé zasedli do
lavic studenti Akademie třetího věku, kterou
pořádá Vzdělávací institut Středočeského
kraje, v prostorách České zahradnické akademie v Mělníku. Zájem o obor historie a
kultura byl vysoký – přihlásilo se celkem 65
studentů ve věku nad 55 let, takže musí být
vytvořeny dvě studijní skupiny. V aule zah-

průtokoměru a jeho údaj je pak podkladem
pro fakturaci obce Spomyšl za vlastní likvidaci
splaškových vod. Abychom měli jistotu, že do
kanalizace neproniká voda z okolí, a že kanalizace byla zhotovena podle projektové dokumentace, objednali jsme si kamerové zkoušky.
Ty byly provedeny již za provozu, aby bylo
jasné, kudy se voda do kanalizace dostává či
může dostat. Výsledky těchto zkoušek ukázaly
několik závad, které byly reklamovány zhotoviteli, ale dosud nebyly odstraněny.
Co však považujeme v současné době za
stěžejní, je napojení všech nemovitostí na vybudované přípojky. Celkem bylo vybudováno
v první a druhé etapě 44 přípojek, ale bohužel
ne všechni jsou k dnešnímu dni připojeni. A to
je jeden z klíčových bodů, kde obec potřebuje
a vyžaduje součinnost a spolupráci svých
občanů.
Ivan Chadima
radnické školy je přivítal ředitel vzdělávacího
institutu Mgr. Jiří Holý, starosta města
Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš a ředitel České
zahradnické akademie v Mělníku Ing. Bc.
Ivan Roušal. Studenty čeká každý měsíc 5
hodin přednášek a seminářů. Program končí
v červnu roku 2014.

Proměny historického kočárku
Srdečně Vás zveme na výstavu sběratelky
Věry Čížkové ,,Proměny historického
kočárku”. Uvidíte kočárky z let 1880 až 1989.
Na starých dobových fotografiích můžete
zavzpomínat na doby našich babiček a
prababiček, když bývaly ještě maminkami.
Výstava byla zpřístupněna 14.9. a potrvá do
neděle 13.10. letošního roku.
(bwb)

SBĚR NEBEZPEČNÉHO
ODPADU V NAŠÍ OBCI
Sběr drobného nebezpečného
odpadu je v Jeviněvsi naplánován
na sobotu 19. října v době od 12:20
do 12:35.
nebezpečný
odpad
prosím
odevzdávejte
u kontejnerů
osobně.

KALEIDOSKOP...

“To jest otázka jako s nebe spadlá,” řeknou ti
jedni. “A kde to vůbec je,” - řeknou si jiní. Tak
rovnou in “medias rest,” čili lidově do toho.
Památnou horu Říp u Roudnice nad Labem,
459 metrů vysokou, zná, nebo o ní slyšel každý
Čech od pěti let, ať již z vyprávění starších,
nebo ze školy, nebo z cestování po vlasti, či z
různých pověstí a obrazů. Vždyť na Řípu stanul
praotec Čech “dědky své na bedrách nesa” a
rozhlížel se s něho po okolní zemi, mlékem a
medem oplývající. Historie a archeologie kladou
tuto dobu do IV. - VI. století našeho letopočtu,
kdy kmen Čechů jako poslední došel přes tři
řeky a troje hory do naší krajiny z kolébky a
pravlasti své - ze Zakarpatí. A musel býti tento
kmen statný, otužilý a mocnější starousedlého
lidu po odchodu Markomanů. Rozšiřoval se k
severu, kde přišel do styku s Lemuzy (Ljutomerici), na západě u Ohře s Lučany, na východě
s Pšovany, Chorvaty-Zličany na Labi a Vltavě.
Nejvolněji pronikal podél Vltavy do středu země
a přes nynější Slaný až k Berounce.
Od Řípu směrem jižním pět kilometrů leží
v klínu lesním mezi pahorky ukryta vesnice
o 120 číslech - Jeviněves. A nad ní nad
polozalesněné ostrožné jsou zavalené příkopy
a zbytky hradu. Bohužel tomuto hradišti nebyla
věnována dostatečná a náležitá pozornost, ba
ani péče. Pouze v Hájkově kronice je zmínka
malá, “že Čechové směrem poledním od Řípu
si postavili prvý hrad” a tato zmínka se může
týkati jedině tohoto hradiště. A v Památníku
národního písemnictví na Strahově je na mapě
“Sídla Slovanů a slovanské hrady v Čechách
v VII. - IX. století” mezi Litoměřicemi a Prahou uvedena jedině Jeviněves. Zajímavější a

Historická fotografie obce z roudnických novin Nová vesnice z ledna
roku 1958, kterou dodal Dr. Florián

důležitější jsou sice zatím malé a pozoruhodné
nálezy na hradišti samém a v jeho okolí.
Nade vsí na ostrožné, vysoké cca 238 metrů,
jsou zalesněné valy a příkopy až 30 metrů
široké a 8 metrů hluboké, zavalené zbytky
mohutné věže a při planýrování zahrady
byly opětovně objeveny hradby a zdi až 180
centimetrů široké, z opuky místy maltou, místy
jen hlínou spojované, takže ve dvou letech se
tyto zbytky rozpadly. Tyto zbytky svědčí o mo-

nalézti, asi 3 kilometry od hlavní obchodní cesty
chlumecké a v těsné blízkosti od její odbočky
od Vepřku k Řípu a k Roudnici. Říp již od Prahy
udržoval směr této cesty. Jevín v době počátků
Slovanů byl pravděpodobně sídlem vůdce
kmene a ochranným hradem pro širší okolí v
době nebezpečí - ještě dnes možno zjistit hrazení na úpatí ostrožny - a v době historické byl
asi určen k ochraně zmíněné obchodní cesty.
Stál takřka na rozhraní území bývalých kmenů
vpředu uvedených a byl tudíž jistě i důležitým
činitelem vojenským, obchodním, strážním i
správním.
Ale ani o rozboření hradu Jevína není
záznamů. Sám kladu toto datum do doby Karla
IV., který v letech 1330 jako markrabě moravský a později jako císař objížděl s vojenskou
bojovou družinou Čechy, aby vyčistil zem od
loupeživých rytířů (lapků), kteří přepadali kupce
a sousedy již od XI. století a zejména v době
Jana Lucemburského - 1310. Nejvíce přapadů
bývalo na Hradecku, Německobrodsku a na
Litoměřicku, kterému také kraj patřil. A protože
pán hradu Jevína, podobnmě jako Jan Smolna,
zvaný Pancéř ze Žampachu, se dobrovolně

Z hradu Jevína nezbylo nic než dva kopce v lese nad vesnicí
hutnosti hradu, i když rozměry, respektive rozloha jeho nebyly velké. V rozvalinách hradu
kromě četných střepů-sudlice a pod. - byl objeven těsně u hradeb žárový, kameny obložený
hrob s milodary z doby neolitické a popelnice
z doby pozdější. Také v blízkém pohřebišti,
nahodile odkrytém, po prvé světové válce, byli
nalezeni skrčenci, keramika ze starší doby
bronzové (předunětické), spolu s mrtvolami a
památkami z doby knížecí, hradištní, tedy VII.
- IX. století.
Podobné hrady na ostrožnách bývaly stavěny
od lidu kultury lužické (slovanské) již od 12.
století před naším letopočtem, obyčejně na
bývalých valech keltských. V době knížecí a
pak zejména v době kolonisace vnitřní i vnější
za Přemyslovců, byly přestavovány. Hrad Jevín, kteréžto jméno se tradici udrželo, stál skryt
v lesích - ještě dnes jen těžko lze hradiště

nevzdal, byl hrad dobyt, rozbořen a jeho
pán na výstrahu druhým pověšen. V rozvalinách nalezená sudlice a keramika by o tom
rovněž svědčily. Dosud stávající názvy v obci:
Škarechov, Zahájené, Zabranou, Stříbrník, Cindol atd. svědci též o starobylosti a historické
důležitosti obce. Ale s určitostí jde v Jeviněvsi
o hradiště po staroslovanském hradu asi na
základě zbytků hradiště předslovanského,
opětovně přestavovaného. Ovšem jedině odborný průzkum celého hradiště a pohřebiště
může dáti určitou odpověď na vpředu uvedenou otázku. Vždyť není vyloučeno, že v těchto
místech by mohl být i hrob praotce Čecha,
který rovněž dosud zůstává záhadou. Tady
se naskýtá příležitost Archeologického ústavu
čsl. akademie věd, odborně prozkoumati toto
hradiště a pohřebiště, s ohledem na osíldení
naší krajiny v době slovanské a předhistorické
velmi důležité.
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