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Vážení čtenáři,
s blížícím se koncem školního roku je pro vás připraven článek o historii škol v Jevanech. Přečíst
si můžete o místech pro letní toulání i o sportovních či kulturních akcích. Nechybí informace ze
zastupitelstva, názory čtenářů a další zprávy.
Děkujeme všem, kteří se zapojili svými články, náměty a připomínkami. Ovlivnit podobu Jevanského
zpravodaje máte možnost i nadále. Své příspěvky, nápady a inzerci vhazujte do schránky
u samoobsluhy nebo zasílejte na e-mailovou adresu jevany.zpravodaj@seznam.cz
Krásné léto vám za redakční radu přeje
Michaela Kuželová

Zprávy z jednání obecního zastupitelstva
Definitivně bylo rozhodnuto, že se bude pokračovat se svozem tříděného odpadu
formou plastových pytlů, toto bylo schváleno většinou členů zastupitelstva, protinávrh
sdružení „Doma v Jevanech“ na umístění kontejnerů na tříděný odpad neprošel.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na vybavení mateřské školky nábytkem.
Dále zastupitelstvo odsouhlasilo umístění cedule „Vítáme vás v Podlipansku“ i když je pravda, že
s Podlipanskem nemáme nic moc společného. O umístění cedule jsme byli požádáni organizací
„Podlipansko“, které jsme členem a již jsme od ní čerpali dotaci na výstavbu dětského hřiště.
Obec Jevany se přihlásila do soutěže Vesnice roku. Bližší informace naleznete v článku Jevany
a Vesnice roku 2011 na straně 5.
Obec si musela vzít překlenovací úvěr na dostavbu mateřské školky v hodnotě 14 000 000.-Kč.
Po řádné kolaudaci a uvedení školky do provozu 1.září dostaneme tyto peníze zpět formou
dotace. Při této příležitosti se hledá člověk nebo firma, která by pro obec pracovala a připravovala
podklady pro případné další dotace např. na opravu silnic, sportovišť, kostela a podobně.
V souladu s územním plánem jsme odsouhlasili rozparcelování pozemků 197/6 197/7, jedná
se o pozemky nad školu respektive nad Obecním úřadem, společností „Jevany Hills“, která
se zavázala, že na svoje náklady zhotoví příjezdové cesty a přivede kanalizaci a vodu.
Dále proběhlo úspěšné výběrové řízení na ředitelku mateřské školy, čekáme jen na potvrzení
krajského školního úřadu.
Toto jsou nejpodstatnější věci z jednání zastupitelstva. Jakékoli připomínky a dotazy můžete
vhodit do schránky umístěné u obchodu nebo se přímo zúčastnit jednání zastupitelstva, které
bývá pravidelně jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek.
Petr Gruber

Muzeum hrnčířství v Kostelci n.Č.l.
Muzeum hrnčířství vás zve na výstavy:
28.5. - 26.6.2011 Jožka Ryšavá - obrazy
28.5. - 26.6.2011 Jindřich Novák - obrazy a grafika
2.7. - 31.7.2011 Adolf Born - grafika a knižní obálky
1.8. - 31.8.2011 Miroslav Krč - obrazy
V době od 21. 5. do 16. 10. 2011 bude prodloužena
otevírací doba a to následovně:
čt, pá, so, ne 10 - 12 13 - 17 hodin
Jiří Filípek

Jožka Ryšavá
17.3.1911, Kožlí - 17.11.1971, Vyžlovka
Výstava děl akademické malířky Jožky
Ryšavé je pořádána v roce 100. výročí
jejího narození. Výstava ztvárňuje a
přibližuje realistické obrazy z celé její
umělecké tvorby až do roku 1971. Náměty
pro svoje obrazy nacházela i v Kostelci
nad Černými lesy a jeho okolí.

Kino Jevany
Program na červen 2011
4.6. Jsem číslo čtyři thriller
USA
11.6. Světová invaze drama USA
18.6. Na vlásku animovaný
USA
25.6. Cizinec dobrodružný USA
Program na červenec 2011
1.7. G-Force
animovaný USA
2.7. Občanský průkaz komedie ČR
8.7. Ženy v pokušení komedie ČR
9.7. 2012 thriller
USA
15.7. Varieté muzikál
USA
16.7. Líbáš jako bůh komedie
ČR
22.7. Zelený sršeň dobrodružný USA
23.7. Kuky se vrací dobrodružný ČR
29.7. Exmanželka za odměnu thriller USA
30.7. Zkus mě rozesmát komedie USA
Program na srpen 2011
5.8.
6.8.
12.8.
13.8.
19.8.
20.8.
26.8.
27.8.

Králova řeč
drama
Rychle a zběsile 5 akční
Rango
komedie
Odcházení
komedie
Černá labuť
thriller
Čertova nevěsta pohádka
Nevinnost
drama
RIO
animovaný

VB
USA
USA
ČR
USA
ČR
ČR
USA

Vstupné 70,- Kč
Začátek představení v 19.30 hodin
Jevanský zpravodaj, vydává Obec Jevany,
Černokostelecká 49, 281 66 Jevany,
IČ:00235423, tel. 321 678 177,
jevany.zpravodaj@seznam.cz
Redakční rada: Gruber Petr, Kameníček
Petr, Ing. arch. Kuželová Michaela, Lahoda
Jan, Mgr. Siveková Křižáková Kateřina
Grafická úprava: Kuželová Michaela
Zapsáno Ministerstvem kultury ČR do evidence periodického tisku pod e.č. MK ČR
E 19929.
Vychází v počtu 350 výtisků.
Uzávěrka příštího čísla 15.8.2011.
Toto číslo vychází v červnu 2011.
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Kapitoly z jevanské historie - 2. část
O školách a školských zařízeních
Při příležitosti právě probíhající realizace velké investiční akce - výstavby
mateřské školy se hodí zamyšlení nad historií školství v Jevanech.
Školka je zařízení svého druhu první u nás. Ovšem nepočítáme-li tu
filmovou z dovolené s Andělem, kterou produkce umístila do Löwovy
vily. Přestože dnes u nás není škola ani školka a mimo některých
pracovišť České zemědělské univerzity ani jiné školské zařízení, je
historie školství v Jevanech dost bohatá. V minulosti, ne moc dávné,
se to tu různými školskými a školícími zařízeními jen hemžilo. Ale
pěkně po pořádku.
O nejstarší škole na území Jevan víme málo. Jen to že existovala a že
pár kamenů, které před nedávnem odkryli archeologové, by mohlo být
jejími základy. Byla to schola parochiální, tedy farní škola v Aldašíně,
o níž je zmínka v archivech pražské arcidiecéze. Existovala někdy ve 14.
století a snad až do husitských válek, kdy byla aldašínská fara zrušena.
Od té doby až do zavedení povinné školní docházky koncem 18. století
nemáme informace o žádných vzdělávacích aktivitách v Jevanech.
I když v 18. století, od roku 1705, fungovala triviální škola v Kostelci
a od roku 1790 ve Voděradech, nemáme žádný záznam o tom, že by
tyto školy někdo z Jevan navštěvoval. V devatenáctém století byly
Jevany, jakožto malá vesnička bez školy, takzvaně přiškolené ke
Kozojedům. Do kozojedské školy chodily také děti z Vyžlovky a dalších
osad v okolí. V druhé polovině 19. století už kozojedská školní budova,
postavená knížetem Janem z Liechtensteina v roce 1831, praskala
ve švech a učilo se i v chalupách. Některé jevanské děti chodily v té
době do školy také do Konojed a snad i do Voděrad a Kostelce. V roce
1876 byla povolena a hned také postavena škola ve Vyžlovce, kam
byly posléze Jevany přiškoleny. V roce 1880 si také Jevany požádaly
o stavbu nové školy, ale zemská školní rada žádosti nevyhověla. Až
v roce 1904 mohla být jednopatrová škola slavnostně otevřena. Zatím
ale byla jen filiálkou vyžlovské školy. Dlouho se pak táhl spor obou
obcí, až bylo konečně roku 1918 povoleno osamostatnění obecné školy
v Jevanech. Po první světové válce, kdy se naše obec rozrostla, vznikla
potřeba větší školní budovy. Rozhodlo se o přestavbě a nástavbě patra
v podstatě do dnešní podoby. Realizace proběhla ve třicátých létech.
Budova měla v patře dvě třídy a v přízemí byt pro řídícího učitele a
další třídu, která se podle stavu žáků, kdy byla škola buď trojtřídní
nebo dvoutřídní, měnila v tělocvičnu. Za druhé světové války zabrali
na nějaký čas školu Němci. Vyučovali v ní děti, snad z východního
Pruska, ubytované v hotelu Wagner a Hausmanově vile. Říká se také,
že to byly dívky zapojené do programu “Lebensborn”, což byl program
řízené “rasově čisté” reprodukce. Jevanské děti v té době studovaly
“dálkově”. Psaly domácí úkoly, které dostávaly a odevzdávaly panu
řídícímu na obecním úřadě, jenž sídlil v dnešní budově pošty. Po roce
1960, kdy byl do Meislovy a Voženílkovy vily umístěn dětský domov
a do Jevan do školy se chodilo i z Voděrad, byla trojtřídka plná. Po
zrušení dětského domova v roce 1967 se zredukovala na dvojtřídku.
Posléze byl zrušen pátý ročník a ze školy se stala jednotřídka. Obvykle
v květnu nebo červnu přibylo několik pražských děti, které v Jevanech
trávily s prarodiči letní byt a dochodily tu školní rok. V roce 1973
byla jevanská škola definitivně zrušena. Do budovy se z Löwovy vily
přestěhoval národní výbor a sídlí v ní i dnešní obecní úřad. Doufejme
jen, že školní budova nebude následovat osud Löwovy vily.
Po roce 1948, kdy strana a vláda zabraly většinu soukromých vil, si
v řadě z nich zřídily svá školící střediska různé instituce. Například ve
zmíněných vilách, kde byl krátce dětský domov, byly předtím učnice
obchodu a po dětském domově zase školící středisko pražské školské
správy. To mělo význam pro jevanské studenty, protože za určitý
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Filmová fotografie Löwovky coby školky. Prvorepubliková vila
rodiny Löwy stávala v zatáčce u transformátoru. Po válce v ní
sídlil národní výbor, jehož socialistickou péči nepřežila.
(z archivu autora)
úplatek, právě školenému bafuňáři, se dalo dostat na střední školu
do Prahy, i když podle tehdejších regulí byla spádová škola třeba
v Poděbradech nebo na Kladně. V mnoha jiných vilách, Řivnáčově,
Maternově, Schauerovce, Julišce a dalších, se už po válce usídlila
školící střediska ideologického, represivního a zpravodajského
aparátu, která byla většinou tajná. Bylo to buď přímo vnitro nebo
Národní fronta, Mezinárodní organizace novinářů (expozitura KGB),
Otázky míru a socialismu a podobně. Například hned v roce 1949 tu
bylo v takzvaných “Internátních ideologických kursech soudcovských
čekatelů” vyškoleno 640 rychlosoudců pro boj s odpůrci režimu.
Z jiné kategorie jsou školská a vědecká pracoviště České zemědělské
university. Už v roce 1934 předal Československý stát jevanské lesy a
rybníky Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Praze jako
součást Školního lesního statku. V Jevanech se prováděly výzkumy a
výuka v lesích a ve mlýně pod hrází Jevanského rybníka bylo zřízeno
rybářské pracoviště. Zajímavostí tohoto pracoviště je, že tu nějaký
čas pobývali dva velemloci čínští, jediní v tehdejším Československu
a snad i v Evropě. Daroval je v roce 1952 Mao Ce-tung prezidentu
Novotnému. Jeden z nich žil ještě v 90. létech na PF UK. Dnes je ve
mlýně terénní stanice katedry zoologie a rybářství. Probíhá tu praktická
výuka a jsou zde realizované diplomové a bakalářské práce. Dalším
školským pracovištěm ČZU je obora Aldašín, založená roku 1980, která
je zaměřena především na studium parazitologie černé zvěře.
Vědeckou a pedagogickou činností se také zabýval Státní zdravotnický
ústav a jeho pokračovatelské ústavy, které působily v Bohumili. Od
Biochemy, přes ÚSOL a Sevak až k dnešnímu Baxtru.
Ve výčtu školských zařízení a vzdělávacích činností v Jevanech se
dá ještě dále pokračovat. Třeba od školícího střediska České televize
v Hausmanově vile, přes letní praxe archeologické katedry ZČU na
Aldašíně, po praktickou výuku studentek hotelových škol v hotelu
Novotný i v Grandu. Posledně jmenovaná výuka byla oblíbenou
pedagogickou aktivitou pro několik generací jevanských mládenců.
Pánové vzpomínáte?
Rostislav Pačes – Salátník, duben ’11

Společenská rubrika
Přejeme vše nejlepší k narozeninám
květen
Vlasta Stachová
červen
Anna Poláková
Anna Koulová
červenec
Věra Romanová

90
70
70
70

Vítání občánků se bude konat 15. 06.
v 15.00 hodin na OÚ Jevany. Vítané
děti a jejich rodiče naleznou pozvánku
ve svých poštovních schránkách.

Voděradské bučiny

Názory

Turisté do nich pořádají výlety, my je máme denně na dosah
ruky. A je si co chválit. V okolí Prahy jsou jednou z posledních vzpomínek
na původní lesy našich krajů, v nichž převažovaly listnáče. Za teplých
měsíců zelené, s podzimem zbarvené do všech odstínů zlaté a rudé, v
zimě tmavé grafikou kmenů na pozadí sněhu. Zdvihají se nad údolím
Jevanského potoka a jejich 680 hektarů se táhne od Jevan k Vyžlovce,
dotkne se Louňovic a stoupá ke Struhařovu a Černým Voděradům.
Pravda, vyšlápnout k nejvyššímu bodu Kobyla s nadmořskou výškou
501 metrů není závratný výkon, ale do bučin vyrážíme z jiných důvodů.
Je to prostě krásný les.
O jeho udržení a zušlechtění se přičinili Lichtenštejnové, k
jejichž černokosteleckému panství patřily a kteří k péči o svoje lesy
povolali skutečně odborníky. Velkou postavou jejich éry byl Václav Eliáš
Lenhart, od roku 1788 lichtenštejnský lesmistr a jeden z průkopníků
tehdejšího lesního hospodaření. Dal znovu zaměřit hranice všech
revírů, zařídil ocenění lesů a při kácení velkých stromů nahradil sekery
pilou. Ale především zavedl do praxe novinku, takzvanou umělou
kulturu čili „obnovu porostů síjí a sazbou“. O tom, jak s lesem moudře
nakládat, dokonce sepsal a v roce 1793 vydal knihu výmluvného titulu:
„Zkušené naučení k velmi potřebnému již za našich časů osetí lesův,
ku kterémuž jiná užitečná ponaučení o povinnostech myslivce jsou.“
Vyšla německy, ale i česky, čímž se stala vůbec první česky psanou
odbornou lesnickou publikací. Lenhartovy zásluhy o černokostelecké
lesy dodnes v bučinách připomíná pomníček u studánky nad hrází
Jevanského rybníka.
Zdatným Lenhartovým následovníkem byl v polovině 19.
století lesmistr Josef Gross, expert na lesní školky. Jeho sazenice
dokonce získaly ocenění na významných výstavách tehdejší
monarchie. Na lichtenštejnskou tradici pak navázal Školní lesní podnik,
který od 30. let 20. století slouží vysokoškolskému vzdělávání lesních
inženýrů. I z oněch předválečných let se nám zachovalo významné
jméno – Josef Sigmond, profesor pěstování lesů. Také jeho připomíná
nahoře v bučinách pomníček.
Díky všem těmto lidem a okolnostem se areál nad Jevanským
potokem udržel v mimořádné kondici. Voděradské bučiny tak byly v
roce 1955 povýšeny mezi národní přírodní rezervace a v následujícím
desetiletí se jimi protáhla naučná stezka.
Ačkoli přirozenému vývoji byla ponechána už jen malá část
porostů a na většině se hospodaří, projít zdejších šest a půl hektaru
je pořád velký a hlavně pestrý zážitek. Samozřejmě, kralují buky a
duby, a o některých vzrostlých exemplářích se traduje, že pamatují
napoleonské války. Repertoár jehličnanů doplňuje dokonce exotika v
podobě zeravů amerických. O houbařské nabídce snad ani nemusíme
mluvit, kdekdo z okolí tu má svoje místa. Ostatně, kdysi se obyvatelé
Jevan sběrem a prodejem hub živili. Mykologický ráj vstoupil i na
stříbrné plátno: v roce 1940 tu ve filmu Dva týdny štěstí nacházeli hřiby
Adina Mandlová s Jaroslavem Marvanem, v roce 1952 si stejný herec
jejich záplavou plnil sako ve filmu Dovolená s Andělem.
Což pořád není z Voděradských bučin všechno, ještě jsou tu
kameny. Bizarní skalní útvary, balvanová pole, skalní proudy, morény. V
lese nad Vyžlovským rybníkem leží stařičký, dávno vytěžený a zarostlý
lom Kaménka. Právě z něj byl do Prahy převezen nejhlavnější základní
kámen Národního divadla. Ten, na který 16. května 1868 slavnostně
poklepal František Palacký a v němž je ukryta schránka se zakládající
listinou divadla. Jeho podrobnou historii najdete v louňovickém
Kamenickém skanzenu, hned proti hotelu U sv. Huberta.
Marie Homolová

Jevaňáci, kdybyste někdy netrefili domů, ptejte se na Lipany
Vážené zastupitelstvo!
Po vašem neslýchaném rozhodnutí osadit na vjezdu do Jevan ceduli
s nápisem “VÍTÁ VÁS PODLIPANSKO” jsem chtěl do kapitol z historie
Jevan napsat, speciálně pro vás, poučný článek nejen o historických
souvislostech a vazbách Jevan, ale i o jejich geografické poloze a
vysvětlit vám v něm, kam patříme, kde jsou naše historické i současné
vazby, co je Jevansko, co je okolí Voděradských Bučin, co je střední
Posázaví, kde jsou Lipany, atd. Slíbil jsem ale, že se budu snažit
v kapitolách z historie Jevan vyhnout politickým půtkám a proto píšu
jen tuto glosu do rubriky názory.
Potvrzuje se mi, že povědomí o naší obci, jako centru Jevanska,
specifické to oblasti zahrnující obce podél Jevanského potoka a okolo
Voděradských Bučin, se vytrácí. Dokonce ani o samotných Jevanech
nemají někteří naši občané, ale i zastupitelé, řádné povědomí. Na
volebním letáku jednoho sdružení se například psalo o Bohumili jako
o samostatné obci. Někdo si dokonce myslí, že je součástí Kostelce
nad Černými lesy. Chybí-li historické povědomí a chybí-li k tomu i
náležité patriotství představitelů obce, může se stát, že celé Jevany
budou brzo součástí některé sousední obce nebo ještě hůř, nějakého
konglomerátu čerpatelů dotací s názvem geograficky nesmyslným a
historicky iritujícím jako je Podlipansko.
Lipany (součást obce Vitice) ani obce pod Lipskou horou s Jevanami
neměly a nemají mnoho společného. Snad jen Viticům byla z Aldašína
v roce 1671 za 18 zlatých prodána křtitelnice cejnová a z Třebovle se
k nám před léty přiženil Kocián. Lipská hora má 367 m n.m., Jevany
450 m n.m., co je pod čím? Výtlak čerpadla dotací přes sdružení
Podlipansko vede do Kostelce nikoli do Jevan.
Sdružení obcí, které měly a mají společné vazby a zájmy, by bylo
Jevansko. Kdyby snad Vyžlovákům vadil tento název, tak Okolí
Voděradských Bučin nikoho neurazí. A kdyby přece snad Zvánováky,
tak stačí jen Okolí Bučin.
váš Salátník

Pohlednice z archivu autora
SPORTOVNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE
LYMFATICKÉ MASÁŽE
MEDOVÉ MASÁŽE
BAŇKOVÁNÍ

MASÁŽE

Michaela Petráková
Jevany, Nad školou 0183
tel: 607593934
www.masaze-petrakova.cz
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Lovcem pokladů v Jevanech?

O třídění odpadu

Chtěl bych touto cestou odpovědět na článek
p. Kameníčka v minulém zpravodaji.
1.Pytle nevadí mě a p.Svobodovi, ale mnoha
dalším občanům a majitelům nemovitostí
v Jevanech.
2.Firma ASA nemá podmínku zavedení tří
stanovišť, stačí dvě.
3.Vyvážení kontejnerů by při stávajícím stavu
stálo o 10 102.-Kč více než současný svoz
pytlů, který stojí 38 426.-Kč - tato cena se
odvíjí za rok 2010 a byla dodána firmou ASA.
4.Tato cena je včetně zapůjčení kontejnerů a
ne jak p.Kameníček uvádí cenu 68 400.-Kč.
5.Odvoz
pytlů,
který
samozřejmě
není zadarmo, je zohledněn v ceně
popelnice, funguje, ale pro mnoho lidí
je problém skladovat pytle delší dobu.
Například svoz skla je pouze 4x doroka.
6.Rozmístění kontejnerů, by pro začátek
stačilo například u obchodu a v Bohumili,
kde s tím mají největší problém a jinak
pokračovat se stávajícím svozem pytlů.
7.Svoz kontejnerů má samozřejmě i
svoje problémy a to s nepořádkem kolem
kontejnerů a vhazování nevhodného odpadu,
ale pevně věřím, že občané by se časem
naučili udržovat pořádek a odpad řádně třídit,
tak jak to funguje v mnoha jiných obcích.
Petr Gruber
K odpovědi pana Grubera: 1) nenabízí komplexní řešení (přesto, že k tomu byl vyzván),
2) zcela se vyhýbá morální stránce problému, zda jsou (uvědomělí) občané ochotni
platit v podstatě zanedbatelnou částku nebo
zda tak má za ně činit obec, kdy už ta částka
rozhodně marginální není.
Petr Kameníček

Školní autobus

Sbalila jsem geobatůžek a zamířila do Voděradských bučin. Věděli jsme, že je tam
tajná schránka. Družice nás dovedly rovnou na místo, jenže jsme tam nebyli sami - u studánky
odpočívali mudlové!
Zní to jako úryvek ze špionážního románu, ale nenechte se mýlit – takto popsala své
dobrodružství vyznavačka hry geocaching. Abychom porozuměli jejím slovům, musíme se o hře
dozvědět víc.
V geocachingu nejde o nic menšího než o lov pokladů. Pokud si teď představujete dřevěnou
truhlici, možná vás zklame, že novodobé poklady mívají podobu plastové dózy ukryté ve
vykotlaném pařezu nebo skalní puklině. Na tajuplnosti jim to však neubírá.
Drahocennosti byste uvnitř hledali marně. Ve schránkách hry geocaching čekají na objevení
jen klíčenky, plyšové hračky a jiné drobnosti. Nálezce si může část pokladu odnést, ale musí ji
nahradit jinou věcí adekvátní hodnoty. To proto, aby nepokazil hru svým následovníkům.
Nejdůležitější součástí každého pokladu je zápisník. Ten slouží jako návštěvní kniha, do
které se zapisují všichni nálezci. O své zážitky z lovu pokladů se dělí s ostatními hráči také
prostřednictvím specializovaných internetových stránek. Existuje jich několik, ale nejpoužívanější
fungují na serveru geocaching.com. Tamtéž se nachází i největší databáze novodobých pokladů,
takzvaných geokeší.
Chcete-li najít poklad, musíte vědět, kde hledat. Nejsnazší je to u tradičních geokeší, jež jsou
schované na zeměpisných souřadnicích uvedených v databázi. Existují však i skrýše, jejichž
nalezení je komplikovanější. Jsou to multi keše a mystery keše. Zatímco u prvně jmenovaných
musíte navštívit víc míst s indiciemi, souřadnice mystery keší získáte po vyluštění kvízu či šifry.
Jakmile znáte souřadnice pokladu, můžete se pustit do vlastního hledání. Na to správné místo
vás zavede satelitní navigace (GPS). Pokud ji nemáte, můžete si souřadnice aspoň promítnout
do mapy.
Každý den vyráží za poklady tisíce hledačů, takzvaných geocacherů. Pro většinu z nich
je geocaching zpestřením turistiky a rodinných výletů.
Kačeři, jak si hráči říkají, mají dokonce vlastní slang. Na zádech tak nosí geobatůžek. Při hledání
musí hledači dbát, aby nevyzradili přesné umístění schránky mudlům - tak říkají lidem, kteří
geocaching neznají.
I v Jevanech můžete lovit poklady. Přímo v obci byste zatím hledali marně, zato ve
Voděradských bučinách jich najdete hned několik. Za skrytými schránkami se můžete vydat třeba
do starého lomu nebo k lesním studánkám. K jiné geokeši vede dlouhá cesta podél Jevanských
rybníků.
Když navštívíte všechny schránky v okolí, můžete zamířit ke vzdálenějším pokladům. V České
republice je jich víc než dvacet tisíc. Najdete je na hradech, u studánek, v horách i ve městech.
Některé jsou dělané pro rodiče s dětmi, jiné potěší kované tuláky či ostřílené dobrodruhy.
Geocaching je zkrátka zábava pro každého, kdo si rád hraje. Více se o ní dozvíte na českých
stránkách wiki.geocaching.cz
Pavel Winkelbauer

V souvislosti s nástupem našich dětí do
první třídy jsme začaly zjišťovat informace
o možnosti fungování školního autobusu
z Jevan do ZŠ v Kostelci n.Č.l.. Předpokládá
se, že by autobus vyzvedával děti před jejich
domem a dovezl je přímo před budovu
školy. Vzhledem k tomu, že cena přepravy
je závislá od počtu dětí (velikosti autobusu)
a přesné trasy, prosíme případné zájemce
o nezávazné přihlášky a zodpovězení
následujících otázek.
- Kolik vašich dětí by jezdilo?
- Měli byste zájem i o přivezení dětí ze ZŠ?
- V jakém rozmezí by se měla pohybovat
měsíční úhrada za dopravu na jedno dítě?
Předběžné přihlášky a další informace na
michaelaK2@seznam.cz nebo 606425246.
Lucie Kočí a Michaela Kuželová
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Jevany a Vesnice roku 2011
Jevany jsou k letošnímu roku přihlášeny do soutěže Vesnice roku 2011.
Aspirují zde na takzvanou Modrou a Bílou stuhu za společenský život
a život mládeže. Kdo je překvapený, ten zaspal. Máte pocit, že se
v Jevanech nic neděje? Nenechte se plést. V Jevanech v současné
aktivně fungují již tři sdružení - O.s.Tudyznudy, FC Jevany a
o.p.s.Jevany. Kromě těchto organizovaných aktivit Jevaňáci pořádají
i spoustu společných akcí, které mají pořadatele z řad občanů nikde
neorganizovaných. Vzpomeňte na Vánoční mše na Aldašíně či na
Jevanská léta. A už jste s Jevaňáky byli na horách nebo na společných
výšlapech po krásách Voděradských Bučin? A co se týká FC Jevany…
víkendová utkání ocení především vyznavači fotbalu. Mimo tyto
sportovní akce mají FC Jevany za sebou dlouholetou tradici v pořádání
Dne dětí, podzimního lampiónového průvodu nebo Mikulášké besídky.
Občanské sdružení Tudyznudy nabízí aktivity od sportovních, kulturních
a vzdělávacích, které jsou určené pro všechny věkové kategorie. Mimo
své pravidelné aktivity organizuje toto sdružení i akce, které jsou již
tradicí pro Jevany ale i pro obyvatele dalších obcí. Poslední konanou
akcí tohoto druhu byla Oslava jara, které se zúčastnilo téměř 300
dětí a dospělých ! První částí této oslavy začal představením divadla
Krab a pokračoval vynášením Moreny a jejím upálením. Druhá část
oslavy spočívala v probouzení lesa, kdy děti i dospělí mohli v lese
potkat skřítky Všeználky, Lesního muže, Vodníka, Stromového ducha,
loupežníky, studánkovou vílu a různé čarodějnice. Účastníci museli

čistit les, třídit odpadky, zodpovídat otázky vážící se k Bučinám a
podobně. Jevany se chystají na léto a Tudyznudy se začíná chystat
na další již tradiční akci – Jevanskou neckyádu. Jistě nepřijdou zkrátka
ani vyznavači tradičního Jevanského léta koncem srpna.
Že se v Jevanech nic neděje se rozhodně nedá říci. Žijí bohatým
společenským životem.
Mgr.Kateřina Siveková Křižáková

Foto: Oslava jara – Vynášení Moreny, náves - archiv O.s.Tudyznudy
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