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Vážení čtenáři,
zpravodaj má s novým číslem o list více. Přečíst si můžete zajímavé sportovně historické čtení. Sportovních příspěvků je v tomto čísle více. Třeba vás osloví natolik, že vyrazíte
na fotbal, zalyžovat si, projet se na kole (třeba na Klepec) nebo se toulat lesem v okolí Oplan
s mapou. Čeká na vás pochopitelně i další neméně zajímavé čtení.
Redakční rada má o malinko víc zkušeností, které získává mimo jiné na základě vašich
komentářů. I proto najdete v rubrice „Názory“ upozornění, že se jedná o názor autora. Tedy
kohokoliv z vás, kdo pošle článek k uveřejnění v této rubrice. Těšíme se na vaše články, náměty,
připomínky a děkujeme všem, kteří se již zapojili. Své příspěvky, nápady a inzerci vhazujte do
schránky u samoobsluhy nebo zasílejte na e-mailovou adresu jevany.zpravodaj@seznam.cz
Příjemné čtení vám za redakční radu přeje
Michaela Kuželová

Zprávy z jednání obecního zastupitelstva
Závěrečný účet za rok 2010 byl schválen, audit skončil “bez výhrad”.
Lhůta dokončení MŠ byla prodloužena k 30.07. 2011, úspěšná kolaudace proběhla
20.07. 2011. Byly schváleny zřizovací listina MŠ a kriteria pro přijímání dětí. Ředitelkou MŠ
byla jmenována na základě výběrového řízení paní Radka Dandová. Školku je třeba vybavit
lůžkovinami, hračkami, nádobím atd., to vše na náklady obce, odhadem za 0,5 milionu. Vícepráce
na školce byly vyčísleny na 1 706 000,- Kč vč. DPH. Pro MŠ je třeba zpracovat bezpečnostní
předpisy. Do MŠ bylo přihlášeno celkem 56 dětí, přijato bude 50 (100% kapacity). Školní jídelna
má kapacitu pro 58 strávníků.
Zastupitelstvo obce rozhodlo zakročit proti nevhodné výsadbě zeleně, umísťování
kamenů a jiných zábran, kterých se občané dopouštějí obvykle na obecních pozemcích podél
veřejných cest (bez souhlasu obce). Výše zmíněné překážky značně komplikují zimní údržbu
cest.
Petr Kameníček

Jevany a Vesnice roku
Vesnice roku 2011 a její výsledky
ve Středočeském kraji.
Vážení občané a čtenáři Jevanského
zpravodaje, v červnovém čísle jste byli
informováni o tom, že obec Jevany se
přihlásila v rámci Středočeského kraje do
této celostátní soutěže, která je od roku 1995
vyhlašována Spolkem pro obnovu venkova
Ministrem pro místní rozvoj, Svazem měst
a obcí a Ministerstvem zemědělství. Do
krajského kola se přihlásilo v letošním
ročníku 21 obcí, mezi které se poprvé
přihlásila i naše obec. Předtím, než se
uskutečnilo hodnocení, tak jednotlivé obce
zaslaly mimo přihlášky v elektronické podobě
rovněž fotografie a charakteristiku, podle
jednotné osnovy. Jako člen hodnotitelské
komise, do které mne jmenoval Spolek
pro obnovu venkova a Sdružení místních
samospráv Středočeského kraje, jsem se
zúčastnil dne 14. června t. r. prezentace a
hodnocení i ve zdejší obci.
pokračování na straně 6 ...
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 14.11.2011.
Toto číslo vychází v září 2011.
Texty uveřejněné v rubrice “Názory” jsou
osobními názory pisatelů.
Pravopisné korektury jednotlivých článků si
zajišťují jejich autoři.
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Kapitoly z jevanské historie - 3. část
O sportování, turistice a dalších aktivitách
I když dávným obyvatelům našeho kraje byla asi hlavním sportem
fyzická práce, případně občas boj o holý život, jistě se také nějak
bavili. Možná se závodilo při různých lidových slavnostech a trzích.
Snad se na středověkých panských sídlech, která byla v Aldašíně
a asi i na Spálence, Dubině a Bohumili, konaly nějaké soutěže typu
turnajů. Doklady o tom ovšem nejsou a tak máme prostor pro vlastní
představy. Za tehdejší turistiku by se asi daly považovat náboženské
poutě nebo cesty na trhy, které někteří naši předkové uskutečňovali.
Většina středověkých obyvatel našich vesnic ale za celý svůj život
neopustila Aldašínsko. Jedinými jejich výlety byly cesty do kostela, kam
to ovšem nebylo z žádné vsi dál než 2,5 km. Turistiku, jako sportovní
aktivitu, k nám přivedl až v devatenáctém století sám zakladatel české
tělovýchovy Friedrich Emmanuel Tiersch neboli Miroslav Tyrš. V letech
1878 a 1879 pobýval v Mukařově, kde měl na zahradě hrazdu a když
cvičil, sbíhali se prý udivení Mukařováci a křičeli: „Už se zase točí“. Za
nemenšího údivu Jevaňáků chodil do našich lesů na procházky mávaje
činkami v rukou. Teprve ale začátkem dvacátého století k nám přichází
turistika a sport ve větší míře. Přinesli je především jevanští Pražáci,
kteří v té době, právě přes turistiku, náš kraj objevovali. Zdatný chodec
a turista byl Josef Fanta, který v době první světové války chodíval
pěšky každý týden z pražských Hradčan do Jevan a zpět. V šedesáti
letech, každý víkend skoro osmdesát kilometrů! Sportovní nadšenec
byl i Dr. Jaroslav Hausman, který už jako student medicíny zakládal
v roce 1895 v Praze Sportovní klub Slavia a v roce 1900 se stal jeho
prvním prezidentem. Se sportem byla spojena celá rodina Hausmanů.
Syn Jaroslav “Jája” byl mimo jiné úspěšný automobilový závodník, který
v Rallye Monte Carlo v roce 1936 skončil druhý a o rok později třetí.
Do Jevan a okolí přivedl závody automobilových veteránů. Nejstarší
doloženou sportovní aktivitou jevanských pánů starousedlíků byly
kuželky. Starý kuželník stával u Pačesovy hospody už od 19. století a
býval prý každou neděli v obležení od rána do večera. Po rekonstrukci
v roce 1939 získal soutěžní parametry. První republika byla u nás plná
sportovních aktivit a to i slavných osobností. Hrát tenis, na některém
z kurtů u jevanských vil, bylo možno vidět třeba Vlastu Buriana. Plavat
v rybníce, šlo zahlédnout Adinu Mandlovou nebo Lídu Bárovou, tábořit
v lese zas Jestřába Foglara. Oblíbenou sportovní zábavou, kterou
provozovala jevanská mládež a děti na návsi, byla házená. V Junáku
(Skautu) se pak hrál volejbal a chodilo do přírody. V roce 1936 byl
založen při škole tělovýchovný kroužek, kde probíhala sokolská
cvičení. Sokol, jako takový, ale založen nebyl. Za války činnost Junáků
probíhala skrytě pod hlavičkou tzv. Kuratoria mládeže. Jevanskému
sportu konce první republiky a válečných let ovšem jasně dominoval
hokej. Hlavní sponzor, jak bychom řekli dnes, byl velkoobchodník
Minařík. Ten nechal vyrobit mantinely a branky a mužstvo vybavil
potřebnou výstrojí. Jevany zpočátku hrály mače jen s okolními obcemi.
Někdy to skončilo hromadnou rvačkou a dlouho trvající nevraživostí
celých vesnic. Za války a krátce po válce se ale naše mužstvo
prezentovalo v poměrně vysokých soutěžích. Hrálo mistrovskou soutěž
3. třídy nebo tzv. pohár Balounkovy župy hokejové.
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Jsou ještě nejen pamětníci této slavné éry, ale i její přímí aktéři. Pan
Václav Malík hrával většinou na beku, v útoku pan Alois Fabián.
Následující tabulka je přepis dochované části výsledkové listiny 3. třídy
z roku 1944, která například uváděla i poznámku o tom, jak překvapivá
byla prohra favorizovaných Jevan se Svojeticemi.
3. třída rok 1944

SK Jevany – AERO 7:0

SK Jevany – HC Strašnice 4:4 HC Strašnice – SK Praga 3:1
SK Svojetice – AERO 1:3

SK Svojetice – SK Jevany 2:1

SK Jevany – SK Praga 2:1

HC Strašnice – SK Svojetice 3:1

HC Strašnice – Škvorec 5:0

SK Jevany – Škvorec 8:1

Jevanský rybník byl ale dějištěm i zápasů tehdejší nejvyšší hokejové
soutěže. Ve třicátých letech tu trénovala a sehrála několik utkání
mužstva LTC Praha a Slávie. Kronika píše, že rybník lemovaly stovky
automobilů a davy se valily na led.

Foto: Válečné hokejové mužstvo Jevan - archiv Václava Malíka, člena
hokejového družstva
Snad ještě slavnější bývaly závody v rychlobruslení, kterých se
účastnily tehdejší špičky, jako rekordman Doubek, nebo mistr republiky
Turnovský. Závody pořádal rychlobruslařský oddíl Slávie, který si od
roku 1932 po několik zim budoval na Jevaňáku svou dráhu. O významu
akcí svědčí i to, že jen tak na vyplnění programu o přestávce předváděla
své umění norská mistryně světa a olympijská vítězka v krasobruslení
Sonja Henie. Ta ovšem nebyla jedinou slavnou krasobruslařkou, která
vyzkoušela jevanský led. Na konci šedesátých let se tu projížděla
olympionička Hanka Mašková, která byla přítelkyní Jirky Štaidla.
Vraťme se ale ještě do první republiky. Další velkolepou akcí na rybníku
ve třicátých létech měly být vůbec první závody motocyklů na ledové
ploché dráze v Československu. Pořadatel, Jawa klub Praha, se
o jejich uspořádání snažil od roku 1933 po několik let, respektive zim.
Jednou nezískal souhlas úřadů, jindy nebyl led, jindy zas nebyl příznivě
nakloněn správce rybníků. Nakonec se pořadatelé, po získání povolení
Zemského úřadu, dohodli s mlynářem Šaldou a závod se jel 17. ledna
1937 na jeho dobře zamrzlé Propasti. Byla to obrovská událost, o které
informoval rozhlas a natáčely ji společnosti Paramount, Fox journal,
Elekta journal a další. Zvítězil tehdy Václav Stanislav před slavným
Frantou Juhanem.
Po osmačtyřicátém a v dalších létech vše nějak uvadlo. V zimě se
samozřejmě na rybníce bruslilo a hrál se hokej, ale už jen tak. V létě se
hrával na kurtech obou hotelů a na různých improvizovaných hřištích
v chatových osadách hlavně volejbal a někdy také nohejbal.
Do Wagneru (tehdy už Moskvy) se chodilo na pingpong a ruské
kuželky. Zůstalo i pár tenisových kurtů. V roce 1955 byla založena
TVJS (Tělovýchovná jednota Sokol), kde se mimo jiné nacvičovaly

spartakiádní programy. Na TVJS navázal na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let turistický a cyklistický oddíl, který fungoval při
škole. Fotbal se u nás začal prosazovat až koncem šedesátých let.
Založení fotbalového klubu Sokol Jevany se datuje až k 7.8.1971.
Dnes je fotbal jevanským sportem číslo jedna a za čtyřicetiletou
dobu trvání má historii nabytou událostmi. Velmi dobře je zmapována
v několika svazcích kroniky a stojí za samostatný článek v některém
z příštích čísel. Připomeňme jen, že se začínalo nejen bez tradice, ale
i bez hřiště. Nejprve se hrálo na Vyžlovce, ale sousedská spolupráce
dvou tradičních rivalů skončila konfliktem. Poté se pronajalo hřiště
až v Přehvozdí a pomalu se začalo budovat vlastní. Nejprve ve
Švestičkách a později, to dnes provozované, na Skalce. To bylo
slavnostně pokřtěno turnajem v roce 1977. V souvislosti s jevanským
fotbalem není možné nepřipomenout alespoň pár osobností. Prvního
vedoucího mužstva a iniciátora stavby hřiště Pavla Koulu. Rodinu
Hedrlínových, která poskytla pozemky na hřiště. Kronikáře a vtipného
glosátora Petra Kameníčka. Nezapomenutelného Jirku Kardaše,
někdejšího ligového rozhodčí, nebo nejslavnějšího jevanského fandu
Ádu Součka. Vzpomínku zaslouží také František Havránek, trenér
vítězného československého olympijského týmu z LOH v roce 1980,
který bydlel nad hřištěm a jevanskému fotbalu také pomáhal. Dresy
vítězných olympioniků, které Jevaňákům daroval, mají uloženy dodnes.
Pan Havránek zemřel letos v březnu ve věku 87 let.

Oslavy 40ti let fotbalu
Před 40ti lety, dne 7.8.1971, byl založen fotbalový oddíl Sokol Jevany,
dnešní FC. Dne 30.07. 2011 proběhly oslavy tohoto výročí, bohužel
trochu pokažené vydatným deštěm.
Jevanské ženy : Jevany Old stars
4:4
Stará garda Jevany : Stará garda Vyšehořovice 2:3 (2:1)
FC Jevany : Stará garda Slavie
4:7 (2:4)
Petr Bureš v brance, Milan Šimůnek, Gustav Ondrejčík,
Pavel Medynský, Jan Mareš, Jiří Jeslínek, František Veselý jr.,
Miroslav Příložný, Zdeněk Čáp, Petr Herda, Roman Janoušek, Jan
Smrčka, Dušan Herda
Všechny zápasy byly velice pohledné. Nejzajímavější
zápas se odehrál hned v úvodu – jevanské Ducháčkové ženy vyzvaly
jevanské Lahodovy hvězdy.
Podobný zápas se odehrál naposledy před 22 lety a ani letos
nezklamal: “hejno styl” stále žije!
Petr Kameníček

Rostislav Pačes – Salátník, červenec ’11

Rozpis fotbalu

Foto : Z oslav 40ti let fotbalu v Jevanech - autor: Gauč

FC Jevany pro děti
I letos se můžete těšit na Lampiónový průvod pro děti. Podvečerní
procházku v podzimních Jevanech a tradiční překvapení připravuje
FC Jevany na konec října.
Bližší informace budou zveřejněny v průběhu října. Najdete je na
obvyklém místě - na místní samoobsluze.
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Navštivte Aldašín

Kam na výlet? Na Klepec k obřím balvanům!

Opět o další krůček postoupila, díky
společnému úsilí, záchrana kostela svatého
Jiří v Jevanech - Aldašíně. Opravené vnitřní
omítky byly vymalovány. Mezi vstupním
prostorem pod věží a chrámovou lodí byla
instalována mříž a za příznivého počasí je
podvěží otevřené. Přijďte se podívat.

Mše na Aldašíně jsou každou druhou neděli
v měsíci. Tedy nejbližší 11. září a 9. října
vždy od 14 hodin.
Rostislav Pačes - Salátník

Kalendář Jevany 2012
Kalendář Jevany 2012 je již v prodeji na
Obecním úřadě a v samoobsluze. Jevanská
historie na originálních fotografiích ze
starých alb. Cena je 120,- Kč. Z každého
prodaného kalendáře bude darováno na
opravy kostela na Aldašíně 20,- Kč.

Zdá se, že naše Jevansko je poslední výspou zvlněné krajiny, která se k nám táhne od jihu, a dál
k severu není nic než placka. Koneckonců, kolem nás běží linie rozvodí Labe a Sázavy. O to víc v
té rovině překvapí skalnaté útvary, které se východně od Přišimas, na vrchu zvaném Klepec, noří
ze země: Nemáme to k nim daleko, pouhých patnáct kilometrů, což je na kole chvilka a pěšky se
to dá taky zvládnout.
I když člověk ví, co ho tu čeká, skoro zatají dech. Osamělý kámen, který se zjeví na
loučce mezi stromy, dosahuje velikosti patrové maringotky. Osm metrů výšky, osm metrů délky, tři
metry šířky, odhadem pár set tun. Podle jedné z legend ho tu naši předkové vztyčili jako menhir,
ale ta myšlenka je příliš smělá, aby obstála. Prozaičtější vysvětlení nabízejí geologové: jde
o pozůstatek zvětralého skalního masívu, který tu kdysi čněl ještě mohutněji. Staré kresby
dokonce zachytily nedaleko obřího balvanu menší kámen, jehož linie naznačuje, že původně
byl se svým velkým sousedem spojený, ale déšť, žár slunce, mráz i vítr je postupně od sebe
oddělily. Jak moc tu příroda pracuje, naznačují dodnes svislé rýhy, jimiž z vrcholku kamene
odtéká dešťová voda.
Dnes se vrchol Klepce zelená vzrostlým hájem, ale kdysi býval holý a obrovský
kámen se dal zahlédnout z velké dálky. Vypráví se, že když táboři a sirotci táhli k Lipanům do
osudové bitvy, sloužil jim jako orientační bod. Odtud už to pak měli kousek, a skutečně, při dobré
viditelnosti se prý dá lipanská mohyla zahlédnout.
Lidská fantazie kameni přisoudila podobu nahrbeného člověka, proto se mu říká
Slouha. Podle pověsti je v něm zakletý pasáček, který se dlouho nevracel s ovcemi z pastvy a
rozzlobená selka mu křičela vstříc: “Bodejž bys zkameněl!” Stalo se a s pasáčkem ztuhli i pes a
ovce. Zvířata už tu nenajdeme, když se před polovinou 19. století stavěla Císařská silnice z Prahy
do Kolína, menší kameny posloužily jako stavební materiál.
Ty větší byly naštěstí zásahem moudrých lidí ušetřeny. Nešlo jen o Slouhu, ale i o Fůru
sena, Šplíchalův kočár či Obří záda, podobně impozantní kamenné útvary, které najdeme zhruba
tři sta metrů severně od Slouhy v lesíku řečeném Borek. I o nich se samozřejmě šíří pověsti.
Jedna vypráví o chlápkovi, který tudy jel s vozem naloženým senem, kola se mu zabořila do
bahna a když nemohl tam ani sem, povolal na pomoc ďábla. Ten sice pomohl, ale vozka nechtěl
zaplatit, a tak ho pekelník proměnil i s vozem v kámen.
A užijí si tu nejen milovníci podobných historek, na svoje si přijdou také fandové
geologických zajímavostí. Mimochodem, skalní rýha zvaná škarpa, dělící jeden z boků Fůry sena,
je považována za největší v Čechách, a horizontální prohlubeň na jednom z dalších kamenů
dodnes dosvědčuje, kam v prehistorických časech sahalo středočeské moře.
Co víc, vrch Klepec s jeho monumentálními kameny vstoupil do místních dějin. Deska
umístěná na Fůře připomíná,, že v roce 1844 se tu “za roboty konal tábor lidu proti ujařmení
Českého národa svolaný Josefem Klinderou z Nové vsi č. 4,” jemuž sekundoval mlynář Soulek
z Tismic. Početné a vlastenectvím prodchnuté shromáždění mělo ohlas až ve Vídni a pánové
Klindera a Soulek si zřejmě získali natolik silnou důvěru svých sousedů, že v roce 1848 byli za
Českobrodsko zvoleni do říšského sněmu.
Za 2. světové války se na travnatém plácku mezi dvěma místními jezírky hrálo
ochotnické divadlo, v 60. letech tu turisté mívali srazy, dnes jezdí na Klepec horolezci, kteří
zdolávají strmé stěny Slouhy. A v okolí není patrně žáčka, který by si tu neodbyl povinný školní
výlet.
Zvláštní místo. Kdo o něm neví, těžko sem zabloudí, Klepec nepatří do repertoáru
všeobecně známých pamětihodností, přestože byl v roce 1977 vyhlášen Chráněným přírodním
výtvorem a roku 2000 povýšen na Přírodní památku. Co víc, když slunce zapadá za přišimašským
kostelem a jeho paprsky kloužou po obrovitém Slouhovi rostoucím ze zelené loučky, divák je
ochoten věřit, že tu svým bohům obětovali už pohané. Koneckonců, když se kníže Lech rozloučil
na Řípu s praotcem Čechem a pokračoval založit Kouřim, nemohl Klepec minout.
Marie Homolová

Společenská rubrika
Přejeme vše nejlepší k narozeninám.
září
říjen
listopad
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Marie Janečková
Anna Veigertová
Jitka Hrdinová
Marie Čiháková
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Letní akademie Jevany

Názory

Prostředek léta a prázdnin, uprostřed Jevan
malý domek, kde se sjíždějí auta z širokého
okolí. Z nich vystupují děti i dospělí a ostýchavě
vstupují dovnitř.
Dopoledne program pro děti a odpoledne pro
dospělé při kterém se všichni během jednoho
týdne seznámí s technikami kresby, malby
temperou, akvarelem nebo i olejovými barvami,
dozví se jak ilustrovat vlastní leporelo nebo tvoří
plastické loutky kombinovanou technikou.
Skupina devíti dětí ve věkové kategorii od pěti do patnácti let v různých skupinách maluje zátiší,
další ilustruje vlastní leporela a ostatní individuálně tvoří to, k čemu je jejich umělecké srdce
táhne. Touto atmosférou lze kromě výbuchů dětského smíchu zaslechnout vzájemná oslovení
pedagogů k dětem i dospělým klientům “Pane kolego” či “Paní kolegyně”. V Letní akademii nejde
o typický přísný výukový styl, ale o opakované a trpělivé respektování vnitřního světa tvůrců.
V odpoledních hodinách věnovaných dospělým se tato oslovení setkávají s rozpačitějším přijetím.
Jak jinak, vždyť ti starší jsou sami k sobě daleko kritičtější. Povznesený pocit z “mistrovského
tvoření” si však odnášejí všichni.
Letní akademie Jevany a její první ročník. Přejme si, aby bylo více tak dobrých pedagogů a
profesionálů. Odvážná čtveřice - Lucie Dvořáková, Erika Bornová, Jan Pištěk a Jiří Votruba
vnesla do Jevan kus akademické půdy i kus svých dovedností ceněných často i za hranicemi
naší země.
Díky jim jsme se mohli v létě setkávat a spolu s nimi brouzdat světem fantazie a výtvarných
dovedností.
Mgr. Kateřina Siveková Křižáková

Sport v Jevanech pokračuje
Před sedmi roky jsme se,jak jinak než hospodě u piva, s partou kamarádů ”lyžařů”rozhodli
pro společný zájezd na hory. Domluvilo se nás šest, ale i v tomhle relativně malém
počtu byl problém najít společný termín. Nakonec se jako jediný, přijatelný pro
všechny ukázal Leden, tedy přesněji jeho první polovina a jak se nakonec ukázalo,
tak jsme vybrali dobře, protože počasí nám až na malé vyjímky většinou přálo.
Jak plynuly roky, přidávali se stále další milovníci zimních sportů z Jevan, jejich kamarádi, rodiny
a děti. Po třech letech, kdy jsme jezdili do malého střediska v Dolomitech s názvem Monte
Bondone, jsme se z touhy po změně, ale také z kapacitních důvodů, rozhodli pro něco nového.
Na starost to dostal, stejně jako poprvé, místní ”bard” Ing.Jindřich Pospíšil zvaný Želva
a opět nezklamal. Našel hotel přímo u sjezdovky a také v blízkosti baru s již legendární
Happy hour ve středisku Plose, které leží přímo nad městem Brixen. Středisko bylo
přeci jen o něco lepší a take blíže k domovu, což by určitě mohl potvrdit i K.H.Borovský.
Vzhledem k tomu, že poslední dva roky počet účastníků dosáhl na úctyhodné číslo sto a
většina lidí je spokojená, není důvod nic měnit. Proto i příští rok a to konkrétně 14.ledna
2012 vyrážíme směr Plose. Přihlášky posílejte v průběhu září na mail hel.lac@centrum.cz
Petr Gruber

Názory uveřejněné v této rubrice jsou
osobními názory pisatelů.

Jak se staví v Jevanech
Úroveň je značně kolísavá,
převážně nevalná. Ukázku přesahující téměř
všechno nalezneme přímo v centru obce,
proti tzv. starému konzumu (u pomníku
TGM).
Samotný starý konzum byl opraven
s citem, stavebník velice průměrnou budovu
změnil jen k lepšímu. Když uvažoval
o zrušení jednoho nepoužívaného okna
do ulice, bylo mu to tehdejší legendární
předsedkyní stavebního úřadu,
paní
Neradovou (správně) rozmluveno a ráz
budovy zůstal neporušen.
Přímo přes ulici jsme bohužel
svědky opačného přístupu. Přístavek míří
do ulice slepou zdí, navíc je oproti povolení
vyšší a střechou dokonce přesahuje do
obecního pozemku. Přístavba na střeše
je pak jako pěst na oko. Dveře (?) se
naprosto nehodí k původní budově a
všemu opět dominuje slepá zeď. Stavebník
tu ošidil i sám sebe, když si neudělal okno
směrem nejkrásnějšího výhledu na rybník a
Voděradské bučiny. V rámci jakéhosi snad
utilitárního využití tu zvítězila arogance vůči
okolí. Estetika dostala na frak, byla-li kdy
jaká.
Petr Kameníček

Školní autobus z Jevan a Vyžlovky do ZŠ v KnČl:
- Začínáme 5.9.2011 (pondělí druhého školního týdne).
- Zastávky a přesný čas odjezdu bude stanoven dle přihlášených dětí.
- Cena od 300,- do 400,- měsíčně za dítě
(dle počtu přihlášených dětí a počtu školních dnů v měsíci).
- Platba vždy na začátku měsíce
(přesná částka za konkrétní měsíc bude vypočítána podle počtu školních dnů).
- Přihlášky a další informace na michaelaK2@seznam.cz nebo 606 425 246
(jméno dítěte, věk, bydliště, jméno a kontakt na rodiče - telefon, e-mail)
- Předpokládaná kapacita autobusu je 15 osob.
- Zřízení i odpolední cesty zpět je v případě dostatečného zájmu k jednání.

HLEDÁME ŘIDIČE AUTOBUSU - NÁSTUP OD 5.9. NEBO POZDĚJI
pracovní vztah přímo s autodopravcem - další info viz. kontakty výše
Lucie Kočí a Michaela Kuželová
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Co je to MAS Podlipansko?

Jevany a Vesnice roku 2011

MAS – místní akční skupina je doslovný překlad z anglického originálu
Local Action Group (LAG). Vhodnějším názvem by byl spíše skupina
pro místní akce.

...pokračování ze strany 1
Komise měla na každou obci vyčleněnou dobu 2 hod.,
v jejímž průběhu obce nejprve prezentovaly po oficiálním uvítání své
dokumenty a pak jí byla umožněna prohlídka jednotlivých zajímavých
objektů. V Jevanech, které původně patřily do správního okresu Kolín,
ale nyní jsou zařazeny do okresu Praha – východ, je nyní přihlášeno
k trvalému pobytu 617 občanů. Nejprve dva členové zdejšího obecního
zastupitelstva (Mgr. Siveková Křižáková a pan Gruber) v budově
Obecního úřadu prezentovali spolkové a společenské aktivity. K nim
patří bezesporu nejvíce akce v rámci občanského sdružení Tudyznudy
(pálení čarodějnic, neckyáda, drakyáda, kuličkyáda, Vítání jara,
Mikulášská besídka, předškolní příprava, výuka anglického jazyka,
lampiónový průvod, in-line kurzy bruslení apod.)
Na společenském životě se podílí i místní sportovní fotbalový
klub, který mimo mistrovská utkání pořádá i turnaje. K dalším aktivitám
patří vydávání tohoto zpravodaje a obec disponuje i webovými
stránkami. Bylo opraveno a zmodernizováno veřejné osvětlení, veškeré
telefonní i energetické sítě jsou vedeny pod zemí. V obci je zaveden
vodovod a byla vybudována čistička odpadních vod, což zatím není ve
všech obcích, které jsme hodnotili. Také chodníky jsou upraveny a byla
postavena i nová čekárna u autobusové zastávky. Obec řádně pečuje
o veřejnou zeleň a na její údržbu věnuje značné finanční prostředky
v průběhu roku. U příležitosti životních jubileí přicházejí za staršími
občany členové obecního zastupitelstva a předávají jim blahopřání i
finanční dar.
V posledních letech se pravidelně o Vánocích uskutečňuje
Vánoční mše v kostele na Aldašíně, kterou navštěvují i občané
z nejbližších obcí. Na závěr prezentace byla komise obeznámena
s dalšími záměry, k nimž patří dokončení výstavby Mateřské školky
(otevřena má být od 1.9.2011), revitalizace návsi a ukončení výstavby
IV. Etapy kanalizace. Současně probíhá i rekonstrukce soukromé vily
Olga, která se stane třetím restauračním zařízením v Jevanech.
Po ukončení prezentace si členové komise prohlédli místní
kino, opravenou vilu Tinka a dětské hřiště (na realizaci obou přispěla
Místní akční skupina Podlipansko), dále pak sportovní fotbalové
hřiště a areál dokončované výstavby mateřské školky. Jako poslední
si členové hodnotitelské komise prohlédli místní hřbitov na Aldašíně.
Obdobně jako u ostatních přihlášených obcí, nesdělila komise své
dojmy a postřehy ihned po ukončení prohlídky, ale ponechala si je až
na konečné vyhodnocení, které se uskutečnilo 15. června 2011 v obci
Petroviče v okrese Příbram.
Tak jako tomu bylo v dalších obcích, poděkoval předseda
komise za přijetí a prohlídku obce a zároveň sdělil, že zástupci
přihlášených obcí budou dne 16. července 2011 pozváni k oficiálnímu
vyhlášení výsledků této soutěže do vítězné obce v rámci Středočeského
kraje.
Pro úplnost dodávám, že vítězem krajského kola a nositelem
zlaté stuhy se stala obec Hlavenec na okrese Praha – východ, modrou
stuhu (za společenský život) obdržela obec Dobšice (okres Nymburk),
bílou stuhu (za činnost mládeže) obdržela obec Kamýk nad Vltavou
(okres Příbram). Oranžovou stuhu (za spolupráci obce a zemědělského
subjektu) získala obec Šípy (okres Rakovník), která se letos poprvé
přihlásila do soutěže. Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí)
patří obci Teplýšovice (okres Benešov). Cenu naděje pro živý venkov
obdržela obec Ostrov, rovněž z okresu Benešov. Zlatou cihlu v rámci
Programu obnovy venkovala získaly obce Hlavenec a Senomaty
z okresu Rakovník. Dalších 7 obcí obdrželo diplomy (např. za vzorné
vedení obecní knihovny nebo kroniky, za strategický rozvoj obce, za
pospolitost obce apod.). Spolu se stuhami a diplomy, obdržely obce i
dosti značné finanční prostředky, které vylepší jejich roční rozpočet.

MAS Podlipansko je nezisková organizace (obecně prospěšná
společnost – o.p.s.), která byla založena v roce 2006. Představuje
skupinu lidí, kteří chtějí pomalu, ale jistě, po jednotlivých krocích,
projektech, akcích zlepšovat život v celém regionu. Hlavním důvodem
vzniku bylo hledání společných řešení problémů v regionu a zlepšování
prostředí pro život v místě, kde se cítíme doma. Tato činnost je
financována z dotačních prostředků evropských i národních, ale i
z vlastní doplňkové činnosti MAS.
K 30.6.2011 má MAS Podlipansko 47 členů (obce, neziskové
organizace, podnikatelé, občané).
Území Podlipanska čítá 54 obcí s 42 tisíci obyvateli. Rozkládá se
ve východní části Středočeského kraje v okresech Kolín, Nymburk
a Praha-východ. Jde o typickou venkovskou oblast, odedávna
bohatě zemědělsky využívanou, která je “mostem” mezi Polabím a
Posázavím.
Od roku 2009 realizuje MAS Podlipansko mimo jiné Strategický
plán Leader s názvem “Cesty k lidem” financováno z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu
rozvoje venkova ČR, v rámci kterého funguje jako malá grantová
agentura. MAS již přijala 98 projektových žádostí a k realizaci v regionu
doporučila 66 žádostí téměř za 30 mil. Kč. Průměrná dotace je 400 tis.
Kč na jeden projekt.
MAS Podlipansko se věnuje i propagaci regionu a cestovnímu ruchu,
například právě realizovaným projektem “Podlipansko všemi smysly –
turisté vítáni”, který byl financován z Regionálního operačního programu
Střední Čechy. Dalším realizovaným projektem, který má podpořit
místní je “Venkovská tržnice”. Projekt, který vytvořil elektronickou volně
přístupnou databázi místních řemeslníků. Vytištěný katalog místních
podnikatelů dostal k dispozici každá domácnost v regionu.
MAS Podlipansko je koordinátorem regionální značny “POLABÍ –
regionální produkt”. Značka má podpořit místní producenty (zemědělce,
živnostníky a malé nebo střední firmy), kteří v celém Polabí včetně
Podlipanska produkují místní, tradiční výrobky a to v souladu se zájmy
ochrany přírody a udržitelným rozvojem. Značka garantuje vysokou
kvalitu produktů a přímou návaznost na dané území.
V blízké budoucnosti bude MAS Podlipansko realizovat nové projekty
v oblasti životního prostředí a sociálních služeb, snaží se také o
podporu a rozvoj dobrovolnictví.
Podrobnosti o MAS Podlipansko najdete na www.podlipansko.cz
Ing. Markéta Pošíková
ředitelka
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Rádi bychom vás seznámili s činností občanského
sdružení Tudyznudy, i když
víme, že mnozí z vás se s námi už setkali (nebo pravidelně setkáváte) při některé
z našich mnoha aktivit. O.s. Tudyznudy sídlí v Jevanech, kde také v „Barevné“
tělocvičně v budově obecního úřadu uskutečňujeme značnou část činností z
našeho programu, ať už se jedná o Hrátky s batolátky (setkávání rodičů a
dětí, kde si zazpíváme, zatančíme, hrajeme si, často něco tvoříme, probíhá
výměna rodičovských zkušeností), některé večery jsou vyhrazeny pro rodiče naše lektorky vás na svých tvořivých dílnách naučí používat různé výtvarné
techniky(drátkování, smaltování šperků, malování na hedvábí, výroba keramiky,
vánočních a velikonočních dekorací, věnců a mnoho dalšího). Ani děti nepřijdou
zkrátka - při svých tvořivých dílnách se seznámí s výrobou dekorativních, ale i
užitných předmětů např. z FIMO hmoty, papíru, kartonu, keramické hlíny, kamenů a
a jiných přírodnin. Z dalších činností bych uvedla kurzy AJ pro děti i rodiče,
lekce kondičního cvičení, jógy (rodiče), logopedie, pohybová výchova a tanec (děti).
Středeční odpoledne patří dětem - větším samostatným a menším v doprovodu rodičů klub Zvídalek děti na svých setkáních a vycházkách naučí poznávat přírodu, seznámí je
s pojmy, jako např. ekologie, fair play (základy morální a etické výchovy) aj., připraví
je na různé životní situace, děti budou hrát hry a sportovat, občas si opečou na ohni
něco dobrého. Od podzimu se opět budou konat pravidelná měsíční divadélka pro děti
- uvidíme např. loutkové i hrané pohádky, kouzelnická a hudební vystoupení. Protože
výčet opravdu všech volnočasových aktivit, které pořádá naše o.s., ale i mnoha dalších
činností určených nejen jednotlivcům, ale i organizacím - přednášky ve školských
zařízeních (prevence sociálně-patologických jevů, např. šikany, závislostní chování),
péče o seniory, informační a osvětová činnost, pořádání tématických výletů - nelze tu
vše opravdu vyjmenovat. Od října chystáme pohybovou a taneční průpravu pro děti
4-8 let s Veronikou Grossovou, zábavné cvičení pro děti ve věku 4-7 let na overballech,
gymballech s Kamilou Půlpánovou, která též povede kruhový trénink pro dospělé zumba toning, cvičení s fitbally. Dále se můžete přihlásit do kroužku výroby keramiky s
Lenkou Plívovou. Začínáme v září s tímto plánem aktivit - PO 18.30 -20.00 Shiatsu a
harmonizační cvičení s Irenou Sladkou, ÙT 10.00 - 12.00 Hrátky s batolátky, ST 15.30
AJ pro děti, 16.00 klub Zvídálek, 18.00 - 19.00 zdravotní cvičení pro ženy, ČT 17.00
- 18.00 logopedie, 18.00 - 21.00 večerní výtvarné dílny, PÁ 17.30 - 19.00 jóga. Ještě
bych ráda upozornila, že v sezóně běží lekce in-line bruslení pro děti.
Se startem plného poprázdninového provozu bude docházet k postupnému
upřesňování termínů konání všech výše uvedených činností a proto sledujte naše
webové stránky www.tudyznudy.eu, kde je vždy vyvěšen aktuální program, informace o
dalších akcích pořádaných či spolupořádaných o.s. Tudyznudy, ale i akcích pořádaných
jinými subjekty, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.
Přejeme vám klidný konec léta a těšíme se na setkání s vámi,
Eliška Havelková-radní o.s. Tudyznudy

O.S. ASANACE
pořádá
v sobotu 17.9.2011
další ročník
Podzimního Kolvětrání.
Start je ve 13h
na náměstí Smiřických.
Připraveny budou trasy
v délkách 10 - 50 km.

8

Jevanský zpravodaj

03/2011

