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Jeviněves přivítala adventní čas

BARBORA WALTEROVÁ BENEŠOVÁ

Když začal v loňském roce advent naše vesnice
vyskočila na nohy a pilně se připravovala na
nadcházející sváteční čas. I v západní tradici je
advent dobou zklidnění.
Hned v neděli 1. prosince jsme přivítali nadcházející vánoční svátky. Místní dětičky nám
zazpívaly u stromečku koledy, Nesem vám
noviny a nebo například Rolničky.
My dospělí jsme popili svařené víno, ochutnali
koláč a nakonec nám přijela zahrát koledy profesionální kapela Stará Garda z Roudnice nad
Labem. V jejichž řadách se vyskytuje i jeňovský
Petr Duchoslav, hrající na trumpetu.
Více fotografii z adventní akce najdete na
straně 3 zpravodaje Jevín.

Děti z Jeviněvse přivítaly adventní čas zpěvem

Slovo starosty...

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám ještě jednou popřál hodně
zdraví a štěstí. Jsem rád, že náš časopis vstoupil do tohoto roku s námi.
Ve svém příspěvku chci odpovědět na otázky,
které kolují vesnicí. Rozpočet obce na tento
rok byl schválen v posledních dnech minulého
roku jako vyrovnaný a v podobné výši jako v
minulém období. Hodně diskutovaná byla
položka příspěvku pro Sokol Jeviněves. Tato
částka byla schválena v podobné výši jako v
letech 2010 - 2011. V roce 2012 byla navýšena
o náklady na výstavbu tenisové stěny. Toto
navýšení není možné opakovat vždy, jak se
někteří členové výboru TJ Sokol mylně domnívali. Myslím, že právě v uplynulém roce se investovalo do sportu a kulturně-společenských
akcí nejvíce peněz za poslední roky. Je smutné, pokud je některými zástupci Sokola toto
zpochybňováno a hovoří o „likvidaci“ Sokola ze
strany obce. Není to pravda.
Některé prostory OÚ byly otevřeny ve prospěch
pořádání akcí pro občany. Naposledy zde
proběhlo setkání seniorů. Myslím, že se jedná
o zdařilou akci.
Byly aktualizovány a schváleny vyhlášky. Jsou

vyvěšeny na nástěnce OÚ. Slevy na poplatcích
pro děti a seniory se projevují při platbách za
odvoz nádob na komunální odpad. Pevně
doufám, že tento vstřícný krok pro naše občany
bude vnímán jako pomoc a snížení finanční
zátěže nejvíce dotčených domácností. U všech
občanů, trvale bydlících i chalupářů, pak apeluji na snížení počtu a velikosti vlastních odpadových nádob. Tyto počty budou nyní sledovány a vyhodnocovány. Obec svoz odpadu
dotuje ze svého rozpočtu.
Stejně jako v minulém období, upravuje
vyhláška pořádání veřejných akcí na obecních
zařízeních a pozemcích. Případné odvody ze
vstupného se týkají pouze organizátorů, kteří
nejsou místní. Pravidla pro Sokol a další organizace pracující v naší obci zůstala stejná.
V tomto roce budeme usilovat i o zprovoznění
prostorů ve škole tak, jak jsme již rozhodli na
základě uspořádané ankety. Bývalé třídy by
měly sloužit pro pořádání společenských,
kulturních a společenských akcí pro občany
a organizace v naší obci. Cílem je vytvořit
multifunkční společenské centrum obce. Zatím
máme zájemce o cvičení a stolní tenis. Uvítáme
vaše další návrhy. Budeme podporovat pouze

Foto: Barbora Walterová Benešová

Co nás čeká...
Zasedání zastupitelů
Veřejné zasedání zastupitelů naší obce
se koná zpravidla každý poslední čtvrtek v
měsíci, následující může být ale klidně až v
březnu. Na veřejná zasedání jsou všichni
srdečně zváni. Datum bude zveřejněno na
úřední desce vždy nejpozději deset dnů před
konáním schůze.		
(bwb)
přiměřený rozvoj obce, tak jak bylo skutečně
určeno anketou v minulých letech, kdy se
občané většinově vyslovili pro maximálně 2030 nových domů v příštích 20 letech. Nikoliv
pro výstavbu satelitů bez zázemí a odpovídající infrastruktury. Ulice Na Berouně byla osazena značkou „Slepá ulice“ a obec vykoupila
pozemek u vodárny, který bude využívat jako
manipulační a regulační prostor.
V tomto roce nás čekají i volby do obecního
zastupitelstva. Zvu zájemce o tuto práci. Je
dobré se aktivně podílet na dění v obci nebo
využít svého volného času. Rovněž doporučuji
vaši účast na veřejných zasedáních zastupitelstva obce, abyste si sami mohli vytvořit názor
na tyto události.
Alex Cakl, starosta

Významná jubilea
našich občanů
ÚNOR 2014
10. 2. - Marie Červenková
14. 2. - Jaroslava Kyselová

88let
80let

BŘEZEN 2014
30. 3. - Marie Justová

70let

V obchodě si můžete pečivo objednat

DUBEN 2014
8. 4. - Anna Fialová
80let
22. 4. - Jaroslava Hampejsová 82let

Všem jubilantům srdečně
gratulujeme.
Redakční rada

Zvýšení cen vodného

Na
základě
rozhodnutí
představenstva
společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. ze
dne 24. října 2013 vám oznamujeme, že s
účinností od 1. ledna 2014 dochází ke zvýšení
cen vodného a stočného. Voda pitná a užitková
se zvyšuje na cenu včetně DPH 51,87Kč. Cena
vody odkanalizované je včetně DPH 39,22Kč.
Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele. V
Jeviněvsi ovšem cena stočného ještě nebyla
stanovena, vzhledem ke skutečnostem týkající
se vystavěné kanalizace v části obce.
(bwb)

Odvoz popelnic a poplatky

Odvoz odpadů z domácností se jako doposud
bude odvážet každý sudý týden v úterý. Poplatek za svoz odpadu byl vybírán do konce ledna, pokud jste ještě za sebe nezaplatili, je nutné
tak učinit, co nejdříve, protože od března je
nutné mít na popelnici známku novou. Dospělý
člověk s trvalým pobytem v obci platí za rok
500Kč. Děti do 6 let a senioři nad 75 let mají
slevu, a to ve výši 250Kč za rok. Za nemovitost,
ve které není hlášena žádná osoba k trvalému
pobytu, je výše poplatku 500,- Kč. Poplatek za
1. psa je 60,- Kč, za každého dalšího u jedné
nemovitosti je 120,- Kč. 		
(bwb)

Slavnostní večerní otevření v neděli 1. prosince loňského roku
Smíšené potraviny na návsi už konečně oprvadu fungují. Schořovi se pustili do znovu
otevření obchodu s vervou a ukázalo se, že se
to vyplatilo. I otevírací doba většině lidem vyhovuje.
Schořovi mají pro vás další služby, pokud máte
zájem o veku nebo například tmavé pečivo,
stačí si je jeden den předem objednat v našem
obchodě. Pokud plánujete oslavu a chcete si
objednat dort nebo chlebíčky, musíte přijít dva
dny předem.
Schořovi by chtěli především poděkovat obci,
zastupitelům a v neposlední řadě Štěpánu

Sedlákovi za pomoc při samotném zřizování
obchodu ve formě výstavních regálů.
Jakési slavnostní otevření obchodu ba
jeviněvské návsi proběhlo u příležitosti přivítání
adventu u vánočního stromečku. Tedy v neděli
1. prosince v loňském roce. Schořovi v ten
den otevřeli mimo otevírací domu a až do
večera jsme mohli všichni vesele nakupovat.
Nemůžeme si nevšimnout, že v obchodě snad
každý den přibývá další a další možnost výběru
v sortimentu. Proto všichni věříme, že se
krámek v Jeviněvsi udrží a přejeme mu mnoho
úspěchů.				
(bwb)

Důchodkyně zakládají svůj klub

Posezení při MDŽ na úřadě

Zahájení a první schůzka Klubu důchodců se
kvapem blíží. V klubovně, kde píše paní Zelená
svou kroniku se každé první pondělí v měsíci
sejdou seniorky, aby si poklábosily.
Ty, které se zúčastnili vánočního posezení na
místním obecním úřadě, se na klubu domluvily. Každá z nich by měla přinést něco na zub,
třeba sušenku ke kávě, ta bude k dispozici od
paní Zelené. 			
(bwb)

Ve čtvrtek 6. března letošního roku se v budově
obecního úřadu bude konat posezení všech
žen u příležitosti MDŽ. Mezinárodní den žen
každoročně připadá na 8. března. Původem je
to socialistický svátek, jde však o mezinárodně
uznávaný den stanovený Organizací spojených
národů k výročí stávky newyorských švadlen v
roce 1908. Svátek žen byl poprvé slaven 28.
února 1909.
		
(bwb)

Seniorky se sešly na obecním úřadě

Přesně v den svátku svatého Mikuláše, tedy 6. prosince loňského roku se sešly v budově obecního úřadu seniorky z celé obce, aby společně poklábosily, pojedly a vyslechly slovo starosty Alexe Cakla. 							
Text a foto: Roman Bouška

Zleva Vlasta Pávlová, Jitka Malá a Jaroslava Hampejsová.

V čele stolu našla místo Šparberová....

Jeviněves přivítala adventní čas

Svatý Mikuláš s andělem a dvěma čerty navštívil v Jeviněvsi na čtyři
desítky dětí a pro všechny měl něco přichystáno

Petr Duchoslav se svojí kapelou Stará Garda

Stánek s občerstvením nesmí chybět na žádné akci na návsi

Všichni jsme se se zájmem zaposlouchali do Tiché noci a do
dalších vánočních písní

Veřejné zasedání: „Miloši, cítím se být podvedena“
„Miloši, cítím se být podvedena” - Tento výrok
zazněl 12. prosince loňského roku na veřejném
zasedání v diskusním příspěvku „Různé“, týkajícího se tématu další výstavby v katastrálním
území Jeviněves.
Protože toto nařčení zůstalo ze strany adresáta
bez odezvy, vzniká otázka, zda podvedených,
tedy obyvatel a „lufťáků“ naší obce, není více.
K rozpletení a vyjasnění tohoto nařčení je třeba
se vrátit do historie:
V roce 2007 proběhla anketa na téma dalšího
rozvoje obce, konkrétně kolik nových domů
je rozumnése má na území obce Jeviněves v
blízké budoucnosti postavit.
Výsledek, který byl stanoven průměrem z
odevzdaných anketních lístků, byl zveřejněn
na úřední desce Obecního úřadu – 25 nových
domů. Tento počet odpovídá i přirozenému
demografickému rozvoji obce naší velikosti
(počítá se přírůstek 10-15 % na 1 generaci, tzn.
20 domů za 20 let).
V roce 2008 byl zpracován územní plán, ze
kterého vyplývá, že na bytovou výstavbu v lokalitách BV 1-7 připadá 126.151 m2, tj. 157 parcel
po 800 m2. Tedy byl zpracován nový územní
plán, který nerespektuje ani v nejmenším
vůli občanů vyjádřenou v anketě oficiálně
zveřejněné!
Co k tomu říci? Našíi velkou výhodou je klidné
a krásné prostředí, nezatížené průmyslem, dopravou, exhalacemi. Važme si ho!

Naší nevýhodou ……..
zákonitě se záměrem zisku, nikoli ku prospěchu
Neobstojí ani argument, že v obci Jeviněves
pro obecobce.
žilo dříve 450 obyvatel ve 150 rodinných doVrátím-li se k titulku tohoto příspěvku, musím
mech.
též říci: „ Cítím se podveden “.
V okamžiku, kdy dokáže obec nabídnout
obyvatelům, jejich dětem, přátelům sportovní,
Za Občanské sdružení Jeniowes, které má za
kulturní a technické zázemí, včetně slušné incíl:
frastruktury, tak se bude se přirozeně, nikoliv
- přispívání k ochraně životního prostředí
chaoticky, rozrůstat.
- ochrana přírody a krajiny
Z logiky věci vyplývá, že při průměrné obsa- rozvoj a podpora turistiky v regionu, což je
zenosti jednoho domu 3-4 lidmi, to je 600 lidí.
hlavním cílem sdružení
To je také maximální. kapacita právě realizo- podpora zachování tradic a vesnického rázu
vané kanalizace.
obce
Vždyť dnes je nás již
trvale žijících
- zvyšování informovanosti o historii obce a
a
rekreačně, z této části prakticky
hradu Jevína a tradici vinařství
celoročně
.
- vstřícná spolupráce s obecním úřadem
Za zmínku v této souvislosti stojí
i společný účelovýprapodivný
nákup pozemků v těchto lokalitách
firmou Kosogass, s. r. o. společně
as
Ing. Milošem Michovským,
kde se právě Ing. Michovský, jako
starosta obce Jeviněves, vzdal
předkupního práva obce vyplývajícího ze stavebního zákona bez
souhlasu zastupitelstva..
Tato firma, se kterou máme jako
obec zatím dost špatné zkušenosti
ohledně výstavby kanalizace,
má pravděpodobně developerPříklad jednoho ze satelitních městeček, kde
ský zájem realizovat výstavbu,
obyvatelům chybí tolik potřebné soukromí

KALEIDOSKOP...

pokračování z 3. čísla...
Z této hlavní cesty vedla okolo na severu
odbočka přes Škarechov okolo Zahájeného
přes Peklo k Černoučku a Roudnici. Při vústění
zmíněné cesty (polní) od vepřku do obce, byla
pravděpodobně brána, podle níž se celé krajině
dosud říká „Zabranou, tj. Za bránou“. Stávala
asi v místech bývalého domu Švejdova, v
prodloužení nynější viniční zdi. Cesta jde pod
vinici okolo Lisu, opouští obec na severu U
kříže, šla k Čarodolu kolem dnešního Dejmova pole pod Novou skálu k Černoučku. V
místě U hrobečku se křižuje s druhou, výše
uvedenou odbočku k Mnetěši a k Roudnici
a ke Kostomlatům, tak zvanou cestou helvítskou. Stará náves přechází v západním koutě
v užší cestu, dále pak jen v pěšinu k návsi a
k ostrožně. Úpatí návrší po celé jižní straně
je do výše mnoha metrů vybráno. Patří nyní
jako sad Fr. Černému, kdežto zalesnění části
ostrožny byly majetkem fideikomisního statku
bývalých hrabat Chotků z Chotkova a Vojnína
ve Veltrusích-Ostrově do roku 1919.
Podle polohy valů, příkopů, zbytku rozvalin
hradu a jejich rozměrů, jakož i podle ojedinělých
nálezů starožitných jednak z doby žárových
hrobů, jednak z doby knížecí (hradištní) jde
o staroslovanské hradiště, ačkoliv je velmi
pravděpodobné, že základy hradu pocházejí
ještě z doby starší od lidu kultury předkeltské,
který svá hradiště stavěl na podobných

Takto vypadá Jevín dnes...		

Takto měl vypadat Jevín v letech své největší slávy
za králů Břetislava II., Václava I. a Přemysla
Otakara II., jak bylo zjištěno též u jiných hradišť
a jak by se dalo zjistit na místě samém. V krátkém popisu jen sdělím, že příkopy jsou 13-30
metrů široké, 2,8 metrů hluboké, táhnou se
okolo zavalených a zalesněných hradeb, které
po hřebenu jsou v protáhlém půlkruhu asi 57
metrů dlouhé, zplanýrované části na straně
jižní měří přes 35 metrů. V této části byly v
roce 1951 odkryty na straně západní 3 metry
dlouhé, 80-90 cm vysoké a 135 cm široká zdiva

			

ostrožnách. Pozdější lid u nás – tedy Čechové
– na těchto základech pak stavěl hrady a tvrze
asi od století IX – XII, ale i dříve a to zejména

Foto: Internet

z opuky. Na straně jižní se rýsují stěny až 2
metry vysoké o šířce 140 cm nahoře, dole 153
cm a na straně východní další zbytky hradby

		

Nakreslil: Karel Zeman

se střílnou. Valy se do středu propadají, zdi
směřují od severu k jihu. Na severu přes příkop
je zavalena hlavní věž (hláska), jejíž obvod na
úpatí je asi 25 metrů dlouhý. Podle vyvýšenin
a prohlubenin byly další brány (výpadové či
věže hlídkové se vchody) na straně východní
pod valem, druhá na straně západní vpředu
nad sráznou strání a v třetí v úpadu dole pod
touto v bývalém valu spodního předhradí.
Samozřejmě vedle paláce bylo na hradě dosti
místa podél hradeb (schody a střílna jsou dosud patrny) a ve věži hradní též pro zbrojnoše
a čeleď, pro sklepy, obročnici a konici, neboť
takový hrad míval 12-18 zbrojnošů. O vodu měl
hrad postaráno. Jeden pramen pravděpodobně
býval nádrží U dubu při severní cestě ke hradu,
napájející západní příkop, z něhož přebytečná
voda odtékala do koryta pod hlavní věží. Druhý
pramení dosud v jižní stráni s rybníčkem, třetí
západně od tohoto zásobuje dosud celou obec
dobrou pitnou vodou.
Napsal Dr. Florián pro Vesnické
Noviny Roudnicka

V příštím čísle Odvody, branci a vojáci
na přelomu 19. a 20. století...
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