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Práce na elektrickém vedení

ALEX CAKL

Změna elektrického vedení a rekonstrukce
veřejného osvětlení.
Od března do srpna 2014 proběhne v naší
obci dlouhodobě plánovaná modernizace elektrického vedení. Akce se týká pouze části od
trafostanice na návsi směrem ke hřišti podél
hlavní silnice. Budou sneseny sloupy a nosníky
na domech včetně související techniky. Kabely
pak budou vedeny zemí. Celou stavbu pořádá
ČEZ prostřednictvím provádějící stavební firmy
Cofely a.s.
Současně s touto činnosti bylo doporučeno
modernizovat i veřejné osvětlení v této části
obce. Týká se pouze osvětlení hlavní silnice.
Jedna lampa bude nově umístěna i na hrázi
...pokračování na straně 3

Na návsi už nějakou dobu stojí stavební buňky pro dělníky

Slovo starosty...

Vážení spoluobčané, je za námi další zasedání
zastupitelstva vyhlášené na 27. 3. Hlavním programem byla kanalizace: výše stočného pro
naše obyvatele, jednání o cenách stočného se
Spomyšlí a stav řešení reklamací kanalizačního
řadu ze strany dodavatele (sdružení SRB/Kosogas), se kterými již proběhlo jednání. Dále
žádost TJ Sokol Jeviněves o neinvestiční dotaci a prodloužení nájemní smlouvy na hřiště. Já
osobně jsem pro prodloužení nájemní smlouvy a s dotací ve prospěch sportu je počítáno v
rozpočtu obce.
Dále se chci vyjádřit k událostem, které jste jistě
zaznamenali. Jak jsem předpokládal obchod s
potravinami a dalším zbožím se „ujal“ a vylepšil
situaci zásobování v naší obci. Nadále budeme
jednat o úpravě nejbližšího okolí obchodu.
Budova obecního úřadu (vyhrazené místnosti)
slouží obyvatelům naší obce. Uvítal jsem akci
u příležitosti mezinárodního dne žen pořádanou
pí. Zelenou a jejím kolektivem.
Do dopisních schránek byl roznesen
(pravděpodobně autorem) dopis podepsaný Ing. Milošem Michovským, který zřejmě
reagoval na články v minulém čísle tohoto
časopisu. Jsem v něm několikrát jmenován,

proto odpovídám: Vítám tuto aktivitu jako názor
opoziční skupiny a jsem pro diskuzi. Dokument
obsahuje podnětné myšlenky. Raději bych však
vše řešil jednáním, takže se dopisem nebudu
zabývat podrobně. Uvedu pouze fakta: Miloš
Michovský v době, kdy pracoval ve funkci starosty obce, koupil společně s firmou, která zde
staví kanalizaci, pozemky pro své vlastní aktivity: výstavbu většího množství domků.
Zároveň se z titulu své funkce osobně vzdal
předkupního práva obce na tyto pozemky, aniž o
tom řádně informoval zastupitelstvo. Následně,
odstoupil z funkce starosty po té, co jsme toto
zjistili. Z funkce odešel na vlastní žádost (osobní důvody). Nebyl „odstoupen“ jak uvádí. Vy,
kdož jste byli na tomto veřejném zasedání, kde
vše v úvodu proběhlo, si jistě vzpomenete. Mé
doporučení: zúčastňujte se veřejných zasedání
zastupitelstva obce a zajímejte se o život v ní.
Budete moci nejen na vlastní oči sledovat, ale i
ovlivnit dění v Jeviněvsi.
Od dubna opět nastupuje náš pracovník na
údržbu obce. Tentokráte bude mít posilu. Tito
pracovníci byli získáni v rámci spolupráce
s úřadem práce. Mezi jejich hlavní nejbližší
činnosti bude patřit úklid obecních pozemků po-

Foto: BWB

Co nás čeká...
Zasedání zastupitelů
Veřejné zasedání zastupitelů naší obce
se koná zpravidla každý poslední čtvrtek v
měsíci, následující bude zřejmě 24. dubna.
Na veřejná zasedání jsou všichni srdečně
zváni. Přesné datum bude zveřejněno na
úřední desce, vždy nejpozději deset dnů před
konáním schůze.		
(bwb)
dél hlavních cest a na návsi. Organizace nakládky velkoobjemového odpadu do kontejnerů,
které budou přistaveny pravděpodobně první
víkend v dubnu a podle potřeby. Dále pak úpravy asfaltovaných cest v obci. Tedy úklid a „zalepení“ děr vzniklých přes zimu. Sledujte prosím
obecní informační tabule. U příležitosti volných
dnů budou uspořádány akce pro malé i velké.
Jejich pořadateli budou občanská sdružení
působící v naší obci i obecní zastupitelstvo.
Dovolte, abych vám popřál veselé Velikonoce
a příjemné prožití májových svátků, což jsou
hezké události, které nás v nadcházejícím období očekávají.
Závěrem vám přeji příjemné čtení a těším se na
další vydání časopisu Jevín.
Alex Cakl, starosta

Významná jubilea
našich občanů
DUBEN
Anna Fialová
Jaroslava Hampejsová

80 let
82 let

ČERVEN
Libuše Zemanová

70 let

Všem jubilantům srdečně
gratulujeme.
Redakční rada

Zápis do mateřinky v Lužci
Zápis do Mateřské školy v Lužci nad Vltavou
bude probíhat ve čtvrtek 24. dubna letošního
roku, a to už od 10,30 hodin dopoledne do
16,30 hodin. Hlásit se mohou děti od tří do šesti
let věku.

Dva pracovníci pro naší obec
Už na začátku dubna nastoupili na obecní
práce k místnímu úřadu Ladislav Kulhavý a
slečna Vendula Baráková, kteří budou pracovat
na obecním prostranství a zajišťovat pořádek v
ulicích. Na tyto pracovníky obec získala dotaci
od úřadu práce.
		

Knihovní dílnička na Mělníku

V pondělí 7. dubna se chystá od deseti až
do poledne Knihovní dílnička v ulici Husova
na Mělníku. Vstupné bude 10 Kč. Dílnička,
kde si nejmenší děti s rodiči poslechnou krátkou pohádku, rozpohybují tělo básničkou a
vytvoříme si velikonoční vajíčka.Děti si pak mohou volně pohrát s hračkami a seznámit se s
ukázkami aktivit Montessori. 		
(red)

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu
- budou se konat ve dnech 23. a
24. 5. 2014. Volební místnost bude
jako obvykle na Obecním úřadě v
Jeviněvsi.
Dosavadní vývoj
Červen 2009: Zatím poslední volby
do Evropského parlamentu, ve 27
zemích bylo zvoleno 736 poslanců
při historicky nejnižší volební
účasti 43 %. Vítězství si připsala
Evropská lidová strana (EPP) před
druhými socialisty (S&D) a třetími
liberály (ALDE)
1. prosinec 2009: V platnost
vešla Lisabonská smlouva, která
rozšířila legislativní, rozpočtové i Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku
kontrolní pravomoci Parlamentu
věnující se změnám v rozhodování
Souvislosti
po Lisabonské smlouvě);
Mezi 22. a 25. květnem 2014 se v celé evroplistopad 2013 – leden 2014: Online primárky
ské osmadvacítce uskuteční volby do EvropStrany zelených;
ského parlamentu. Od roku 1979, kdy se konaly
historicky první přímé volby do této instituce,
13.-15. prosince 2013: Kongres Strany evroppůjdou Evropané k volebním urnám již poosmé.
ské levice v Madridu, kandidátem na předsedu
V posledních volbách, které se konaly ve
se stává předseda řecké strany Syriza Alexis
dnech 4.-7. června 2009, jednoznačně zvítězilo
Tsipras;
středopravé uskupení Evropská lidová strana
(EPP) před druhými socialisty (S&D).
29. leden 2014: Evropští zelení představili
V České republice se volby uskuteční 23. a 24.
vítěze primárek, stranu povede dvojice
května. Podle původního plánu se měly tyto
europoslanců José Bové a Ska Kellerová;
volby konat ve stejném termínu jako ty do Poslanecké sněmovny. Poté, co se dolní komora
1. únor 2014: Volební kongres ALDE v Bruselu,
v polovině srpna rozpustila, však půjdou Češi
kandidátem liberálů je zvolen Guy Verhofstadt;
volit nové členy Poslanecké sněmovny o půl
roku dříve, a to na konci října 2013.
1. březen 2014: Volební kongres PES, kanVše o volbách do Evropského parlamentu 2014
didátem sociálních demokratů na předsedu
a České republice najdete v našem dalším fact
Komise je potvrzen Martin Schulz;
sheetu.
Volby do Evropského parlamentu v roce 2014
6.-7. březen 2014: Kongres EPP v Dublinu,
se budou vůbec poprvé řídit Lisabonskou
lidovce do voleb povede Jean-Claude Juncker;
smlouvou. Ta vešla v platnost v prosinci 2009 a
duben 2014: Nejpozději 6 týdnů před volbami,
značně rozšířila pravomoci Evropského parlatedy na začátku dubna, by měla být zveřejněna
mentu. Mimo jiné také snížila počet křesel pro
jména všech kandidátů do voleb do Evropněkteré státy. Českou republiku tak od příštího
ského parlamentu;
roku bude místo 22 europoslanců zastupovat
pouze 21. Celkem bude v Bruselu a Štrasburku
22.-25. květen 2014: Předpokládané datum
zasedat 751 poslanců a poslankyň.
(red)
voleb do Evropského parlamentu;

Seniorky se tentokrát sešly na MDŽ

Seniorky celé obce se pravidelně scházejí každé první pondělí v měsíci v prvním patře budovy obecního úřadu, aby si při kafíčku popvídaly. Nebo si
třeba přečíst nějakou pěknou knihu, které dostaly do své klubovny darem a nebo si ji mohou rovnou půjčit domů. V březnu se sešly ještě při příležitosti
mezinárodního dne žen a aby oslavily sedmdesáté narozeniny paní Justové Marie. 						

Šotek dostal za uši!
V minulém čísle nám
zařádil šotek. Na straně
2 zpravodaje Jevína v
čísle třetím na období
únor a březen nám zmizela částečně fotografie
ze setkání seniorek na
obecním úřadě. Proto ji
uveřejňujeme pro úplnost
znovu. Ještě jednou se
všem čtenářům omlouváme.
Redakce

Zleva Miluška Kapitánová, Jitka Malá a Jaroslava Hampejsová

Práce na elektrickém vedení
...pokračování ze strany 1
rybníka, kde je špatná světelná situace již
dlouho předmětem stížností. Obec bude financovat ze svého rozpočtu pouze kabely a
nové lampy veřejného osvětlení. Celkem asi
9 kusů. Na tyto lampy budou zavěšeny i reproduktory bezdrátového obecního rozhlasu.
Myslím, že v dané situaci se jedná o správný
krok, který obci prospěje. Omlouváme se za
případné nepohodlí, které může vzniknout

během stavby. Pracovníci stavební firmy mají
pokyny uvést vše pokud možno do původního
stavu a výkopové práce neprodleně zahrabávat, vždy maximálně po 50 metrech výkopu.
V případě potíží se obracejte na zastupitele
obce nebo mne, prosím kontaktujte v úředních
hodi-nách. Podrobné plánky jsou k dispozici
i na Obecním úřadě. Za obec byl určen jako
kontaktní osoba k jednání se stavební firmou
odborník z našich řad pan Pavel Macák. Děkuji
předem za pochopení a spolupráci.

DOŠLO DO REDAKCE...

Existuje “Jeňovský virus”?
Žiju a bydlím trvale v naší
vesničce na úpatí Řípu od
roku 1993. Víc jak 20 let hezky zpovzdálí sleduji, jak naše
obec řeší, či neřeší “svoje”
záležitosti. Je tu klid, blízko
Prahy se zdá, že se nás problémy “velkého města” ani
nemohou dotknout. Pak ale
začíná modernizace a rozvoj
vesnice, na kterou všichni
čekáme a doufáme, že se
začneme drát společně někam výš, třeba na
úroveň větších obcí typu Lužec, Ledčice apod.
To jmenuji jen ty v blízkém okolí. Zvykla jsem si
například na to, že popelnice se vyváží každý
druhý týden, na rozdíl třeba od Spomyšle.
Zřejmě zde platí rovnice - čím méně lidí, tím
méně odpadu :-D. Ale naštěstí se objevují kontejnery na tříděný odpad. Hurá!!! Nejen, že funguje ekologie, ale popelnice nám i v zimě, kdy
se topí, stačí.
Dále se opravuje silnice, objevuje se tenisový kurt, je tu prima zábava a akce pro místní
děti. Pak se konečně začíná kopat kanalizace. V dnešní době nezbytný standard civilizované společnosti. Snad konečně nastane
konec “smradům” v polích a když přitvrdím,
tak i vypouštění “řídkého” do sousedních
zahrad a příkopů. A občané? Namísto aby
se stmelili a bojovali za svá práva a troufnu
si říct, či vlastně napsat, dokonce se radovat
z výdobytků moderní doby, mám dojem, že
místní žabomyší války, napadání se, ztěžování

práce si navzájem, z nás
dělá nepřátele skoro na život
a na smrt. A výsledek? Nepohoda, čekání na chybu toho
druhého, chytání za slovíčko,
nepochopení, urážky...
Stáváme se tím velmi snadnou kořistí pro sousedy, kteří
nás možná spolknou jak malinu. To opravdu chceme? Je
snad málo společenských a
politických problémů kolem
nás, které opravdu musíme snášet bez toho,
aniž by na nás někdo bral ohled a zastal se nás
jako občanů?
Pojďme vzít naše věci do vlastních rukou,
nechme již rozběhnuté věci dořešit orgány,
kterým řešení náleží a pojďme konečně vymýtit
“Jeňovský virus”, jímž jsme pověstní a v očích
okolního světa směšní. Mým cílem a cílem tohoto dopisu není ani v nejmenším vyřešit, či
analyzovat, kdo co způsobil, kdo si případně
přivydělal, kdo co získal, kdo co nesplnil, či kdo
je za staré věci vinen a zodpovědný. Já chci
“SLUŠNO”, tak jako zřejmě většina z nás. Je
tu tolik možností k uskutečnění našich nápadů,
případně k duševní realizaci. Neplýtvejme silami jen proto, že chceme být vidět kdekoliv a
za každou cenu. Třeba nám tato investice bude
chybět později, až budeme sbírat opravdu jen
poslední drobečky. Je nás tu jen 216. Pojďme
žít jako slušná a prosperující komunita. Aspoň
se o to pokusme.		
Eva Zemanová
Jeviněves 95

Sokol dostane peníze
Na posledním zasedání
zastupitelů naší obce
byla
schválena
Dohoda
o
poskytnutí
neinvestičního příspěvku
(dotace) mezi TJ Sokol
a obcí. Na základě této
dohody bude převedena Sokolu dotace ve
výši 15.000,- Kč, z nichž 5.000,- Kč je určeno
na vlastní provozní činnost a 10.000,- Kč je
jako příspěvek na povinné platby Fotbalové
asociaci ČR.
(red)

Cena stočného za loňský rok
Na posledním zasedání, které se konalo ve
čtvrtek 27. března, zastupitelé schválili částku
za 1 m3 stočného. Jde o cenu 48,50 Kč včetně
DPH pro doúčtování za odkanalizované vody
v roce 2013. Domácnosti, kterých se to týká
budou osloveny dopisem k vyúčtování. (red)

Období vzdoru dítěte
V sobotu 12. dubna (10.00 – 12.00) v RC
Kašpárek na Mělníku, pojďme poodhalit
složitosti tohoto emocionálně náročného období v životě dítěte. V jakých věkových obdobích vzdor nastupuje, jaké jsou jeho příčiny
a projevy? Jak má správně rodič a okolí
reagovat a jak s dítětem vzdor lépe zvládat?
Je vzdor vývojová záležitost nebo povahový
rys? Dejte svému dítěti vše, co potřebuje,
ale ne všechno, co chce. Přednášku povede
Mgr. Iva Dušková, vystudovala psychologii
FF UK; pracuje jako psycholožka, psychoterapeutka, manželská a rodinná poradkyně;
zaměřuje se na individuální, párovou a rodinnou terapii. Seminář se koná ve velkém sále
Rodinného centra Kašpárek, Na Vyhlídce 18,
Mělník. Během semináře je zajištěno hlídání
dětí. Přihlášení na seminář a požadavek na
hlídání dětí je zapotřebí provést nejpozději do
pátku 11.4. na telefonním čísle 724 705 963
nebo na prednasky@kasparek-melnik.cz.
Vstupné 80 Kč za rodinu. Hlídání dětí 40 Kč
za rodinu. 		
(red)

Akce pro děti a jejich rodiče...
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, RODIČE A MILÉ DĚTI
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA JARNÍ VÝLET NA
„ZÁMEK LOUČEŇ a ZÁMECKÉ LABYRINTÁRIUM“

POZVÁNKA – „ČARODEJNICKÝ TÁBORÁK“
Výlet se uskuteční v sobotu 17. května 2014
Sraz je na návsi v 7.45 hod., odjezd z návsi autobusem
je v 8.00 hod.
Dopravu hradí obecní úřad.
Vstupné si hradí každý sám na místě.

V případě zájmu se prosím hlaste na tel: 724 053 517
paní Daňhelové, v prodejně u paní Schořové nebo na
obecním úřadě v úřední dny, a to
nejpozději do 15. 5. 2014.

MILÉ DĚTI,
SRDEČNĚ VÁS ZVEME S RODIČI NA TÁBORÁK,
KTERÝ SE BUDE KONAT VE STŘEDU 30. 04. 2014
OD 17.30 HOD. NA HŘIŠTI.
OBČERSTVENÍ PRO DĚTI ZAJIŠTĚNO.
DOSPĚLÍ BUŘTY ČI JINÉ DOBROTY

KALEIDOSKOP...

Vojáci a války, co změnili naši vesničku
zeměbraně.

Vojáci z Jeňovse
Nalezený záznam z roku
1892 potvrzuje, že Michovský Josef byl v tomto roce
zeměbrancem z Jeňovse.
Tošner František byl náhradní záložník 1898 z Jeňovse.
V roce 1908 byl odveden (assentní rok) Husák Václav z
Jeňovse.
V roce 1912 byla služba
zkrácena na dva roky (u
speciálních druhů zbraní
na tři, u námořnictva čtyři).
Ponechány byly sedmileté
zálohy a dvouletá služba v
zeměbraně. Odvody byly
dvakrát ročně.
Podle záznamu odešel na
dovolenou v roce 1917 Cibulka Josef z Jeňovse.
Propuštěni
na
dovolenou: Růžička Antonín Pěší
pluk č. 46, četař 1921
Náčrt umístění válečného památníku po první Jeviněves, Kulhavý Antonín
světové válce na rohové parcele v Jeviněvsi z … (nečitelné), voják v záloze
roku 1927
obrázek: kronika Jeviněvse 1924 Jeviněves, Fišer Antonín Ženijní pluk č.1, voják v
Pár slov úvodem k historii základní vojenské
záloze 1936 Jeviněves.
služby v českých zemích. Roku 1649 vznikla
1. prosince 1896 Obecním úřadům ve Veltruprvní stálá armáda v českých zemích (součást
sích a Jeňovsi se oznamuje, že Čeněk Srba a
rakouské armády). Císař Ferdinand III. poneKarel Švec, tamní domobranci, byli zapsáni do
chal několik pluků v trvalé službě. Do armády
seznamu domobranců ročníku 1878.
vstupovali vojáci dobrovolně, ale upisovali se na
doživotí. Pokud se neválčilo, mohli odcházet na
První světová válka očima kronikáře
dlouhodobou dovolenou, která trvala i několik
Podle slov kronikáře Františka Černého kupce
let. V roce 1781 Josef II. zavedl vojenskou
z Jeviněvse, který psal o první světové válce
povinnost pro nejchudší vrstvy. Osvobozena
až v roce 1935: „Přikvačila válka, která vše
byla šlechta, duchovní a inteligence. Verbování
změnila. Rad nešel nikdo, i když s myšlenkou,
nahradily odvody (často násilím); služba byla
že to dlouho trvat nebude.
nadále doživotní, zůstaly dlouhodobé dovoByla bída, mužská práce scházela všude,
lené. Roku 1802 byl konec doživotní služby.
potraviny si měnili lidé za vše možné věci,
U pěchoty se zkrátila na deset let, u jezdectva
zkrátka byl boj za živobytím. Mnoho smutku
na dvanáct let a u dělostřelectva na čtrnáct let.
bylo v obci, když první padl, smutné přípravy se
Zkrácení vojenské služby na osm let bylo až
množily. O některých se ještě neví, a některý
1845. Zůstaly zachovány dlouhodobé dovomá zase památku, jenž si sám zdraví zkazil,
lené a odvody se stávaly pravidelnějšími. Rok
jako Václav Florián má zkažené oči. Ano, bylo
1868, kdy Branný zákon zavedl všeobecnou
radostné shledání i žalostné. I nemoci zde byly
brannou povinnost. Od té doby se povinná voobzvláště španělská chřipka. Tehdá byl starosjenská služba v českých zemích týkala většiny
ta Antonín Michovský od rybníka.
mužské populace. Délka služby byla stanovena
Utrpení občanů bylo již dovršeno, každý
na tři roky, u námořnictva na čtyři. Potom náslejiž čekal dychtivě na osvobození. Zpráva o
dovalo sedm let zálohy a dva roky v takzvané
převratu 28. října přišla z Vraňan, přivezli ji lidé

z Prahy, převrat byl u nás klidný. Kteří byli u legie jak v Rusku na Francii a Itálii přijeli později,
bylo jich několik u legie i u domobrany z Itálie.
Za republiky, námi tak draze vykoupen, byl
lid spokojený. Tekdáž byl starostou obce Václav Dejm starší, který na to dbal, byl v obci
pořádek.“
V letech 1914 - 1918 padli tito naši občané na
různých bojištích Evropy: Benda Josef, Černý
Alois, Herinek Karel, Hartman Alois, Konrád Josef, Krása Václav, Knotek Rudolf, Kulhavý Karel, Knotek Josef, Motáček Václav, Michovský
Václav, Růžička Václav, Smrčenský Josef.
„Roku 1914 do Terezína odveden, pak do
Dalmácie, kdež odtamtud 1915 na Italskou
frontu. Roku 1918 do zajetí jsem padl. Roku
1920 návrat co italský domobranec. Převzal
jsem obchod po otci roku 1921.“ Píše v kronice
František Černý.

Náhradní zálohy
V roce 1920 byl v samostatném Československu
vyhlášen branný zákon zahrnující všeobecnou
brannou povinnost. Délka služby byla stanovena zpočátku na čtrnáct měsíců, ovšem
dočasně prodloužena. Od roku 1924 se sloužilo
18 měsíců a od roku 1933 s ohledem na mezinárodní situaci dva roky. Po ukončení základní vojenské služby byl každý povinen absolvovat čtyři cvičení v celkové délce čtrnácti týdnů,
důstojníci a rotmistři pět měsíčních cvičení.
Novela branného zákona zavedla institut
náhradní zálohy v roce 1927: muži byli odvedení
nad stanovenou hranici branců v jednom roce
(určena na 70 000) byli zařazováni do náhradní
zálohy. Byly stanoveny úlevy ze základní vojenské služby zejména pro živitele rodin, majitele
zemědělských usedlostí, malých a středních
živností a obchodů. Délka prezenční služby se
nezměnila.
Po roce 1945 - Až na drobné změny zůstal v
platnosti branný zákon z doby předmnichovské
republiky. Branná povinnost vznikala v 17
letech, k odvodu se chodilo v 19 letech, na
dvouletou službu se nastupovalo ve 20. roce
věku. Existovala řada výjimek - pro studenty,
kteří překročili jistou věkovou
hranici, na letní uvolnění či na zkrácení na pět
měsíců měli nárok muži, kteří byli jedinou zdatnou pracovní silou v hospodářství.
Roku 1949 byl přijat nový branný zákon, který
se v následujících desetiletích několikrát novelizoval. Stanovil délku základní vojenské služby
pro muže od 17 do 60 let na čtyřiadvacet
měsíců.
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