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Kde je voda, tam je život
Historie jenštejnských rybníků

Jednou mi jeden můj známý, geolog, řekl, že s vodou je to
jako s větrem. Podzemní prameny jsou nevyzpytatelné a jejich cesty klikaté a proměnlivé.
A kde prý je voda, tam je život,
píše v názvu vyprávění o jenštejnských rybnících kronikář
Václav Kovanda. A dozvídáme
se při čtení dál, že původně byl
kolem hradu vodní příkop, a
že některé rybníky byly v Jenštejně ještě před sto lety jinde
a nejen v podhradí to vypadalo
úplně jinak.
Rybníky jsou umělým výtvorem člověka v urbanizované krajině stejně tak jako
pole, cesty s alejemi stromů či
domy. Dnes máme s vodními
plochami v naší obci každodenní starosti, ne tolik odlišné
od jiných obcí. Po nedávném
odbahnění všech obecních
rybníků máme i s tímto své
vlastní zkušenosti.
Kromě rybníků píšeme
tentokrát o rozpočtu, o rozvoji
obce nebo o Jenštejnské pětce
a Slavnostech.
A o čem budeme psát za sto
let ? Kdo ví, kde bude voda a
kde bude život? To, co se zdá
dnes nové a nepřirozené, bude
po sto letech staré, to co je
dnes staré, bude ještě starší, a
přirozenější. A v tu chvíli zase
přijde někdo s něčím novým,
co bude úplně jinak. To je přeci život. Podzemní prameny
zůstávají …
Evžen Dub

Jenštejn 1965 (archiv V. Kovandy)

Polabská nížina je od pravěku
nejúrodnější oblastí české kotliny
díky velkému množství vody. Název Zlatý pruh země české to nejlépe vystihuje. Krajinu protíná od
východu na západ naše největší
řeka Labe. Od severu přibírá Jizeru a od jihu Vltavu spolu s velkým počtem potoků.
Celá tato oblast leží na rozsáhlém vápencovém podloží, které se z obou stran mírně svažuje
k Labi. Toto podloží neumožňuje
vsakování vody do velké hloubky,
ale voda po něm klouže a vyvěrá na povrch velkými prameny
vynikající pitné vody. Na mnoha
místech i jako voda léčivá neboť
obsahuje různé pro člověka prospěšné minerály. Velké množství
této vody dalo podnět k vybudování vodárny v Káraném v 19.

století. Vodárna je stále v provozu
a dodává pitnou vodu nejen pro
Prahu.
Stejné podloží je i pod celou
oblastí Jenštejna a okolí. Od pradávna zde voda vytvářela hluboká údolí, kterými volně a bez
užitku protékala do Labe. Největší potok pramenící ve Kbelích a
protékající oborou ve Vinoři dále
Vinoří, Podolankou, Popovicemi
směrem do Labe nesl od nepaměti jméno Chobot. Cestou přibírá
potoky od Satalic, Přezletic, Radonic, Jenštejna, Dřevčic a Vrábí.
Ve 14. století, kdy se začaly v
této krajině stavět ve velkém tvrze a kolem nich vesnice, vznikla
i velká potřeba vody pro veškerý
život. Na všech potocích se začaly
stavět napříč údolím umělé hráze
a nad nimi rybníky. V minulosti

bylo v tomto kraji 24 rybníků a 9
vesele klapajících vodních mlýnů.
Že v této krajině ještě před příchodem Slovanů v 5. a 6. století
byly hluboké močálovité pralesy
plné pramenů, je pro nás již málo
představitelné. Na naší levé straně Labe byly lesy ve 14. století
většinou vypálené nebo vykácené
a vznikala zde úrodná černá zem.
Silné prameny jako pozůstatek
po velkém zalesnění zde zůstaly
velice dlouho. Málem až do současnosti. Nikdo nedokáže ničit
přírodu víc než člověk.
Na území Jenštejna byly ve
14. století dvě tvrze Jenštejn a
Vřesek. Tvrz Vřesek stávala na
oválné skále poblíž Radonic. Ve
třicetileté válce zanikla. V současné době má celé údolí jméno
Břízek. Vřesek možná nebyla ani
tvrz, ale svobodný dvůr patřící
pražským klášterům. Řízený byl
tak zvaným hamfestem – to znamená privilegia či práva v listině
potvrzená smlouvou. Tvrz neměla ani obranné hradby. K obraně
sloužil velký rybník kolem celé
skály napájený z velmi vodnatých
pramenů a z potoka tekoucího od
Radonic.
Prameny zásobovaly i velké
plochy polností v okolí, kde se
pěstovala hlavně zelenina pro
pražské kláštery. Po zániku tvrze
se zde zelenina pěstovala ve velkém až do roku 1950. Hráz velkého rybníka i s částí stavidla byla
patrná ještě v roce 1970, kdy se
JZD Jenštejn povedlo úžasné dílo.
pokračování na straně 3

KONTAKTY
Jana Ivanišová, starostka
+420 725 021 836
jana.ivanisova@jenstejn.com
Zdeňka Fryková, místostarostka
+420 724 176 894
zdenka.frykova@jenstejn.com
P. Antošová +420 607 091 159
P. Rachová +420 286 851 985
info@jenstejn.com

Úřední hodiny OÚ:
Po 8:00–11:00 16:00–19:00
St 8:00 –11:00 13:00–16:00
Úřední hodiny starostky:
Po+St 17:30-19:00

Pošta Jenštejn:
Po+St 15:00–18:00
Út+Čt+Pá 8:00–11:00
Pošta Zeleneč:
Po-Pá 8:00–11:00 14:00–18:00

Obecní SMS infokanál:
IK JENSTEJN REGISTRUJ na telefon +420 605 733 680.
Obecní policie:
+420 724 111 222

Knihovna:
Čt 17.00-19.00
MŠ Jenštejn:
www.msjenstejn.cz

Webové stránky
www.jenstejn.cz - obec
www.jenstejn.eu - fórum
RC Jenštejnský trpaslík
www.trpaslik.info
SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz
Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.info
picasaweb.google.com/fotojenstejn
facebook.com/jenstejnskyobcasnik
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Jak probíhalo odbahňování rybníků
Bývalý starosta píše o novodobé historii vodních ploch
lo výlovem a přemístěním ryb,
odčerpáním vody, poté shrnul
bahno na hromady buldozer, nakladače naložily celkem 1890 m3
bahna na nákladní vozy, které
vše odvezly za obec na soukromý pozemek. Tam mělo bahno
vyschnout. Ovšem halda směrem na Zápy je na místě dodnes.
Halda u bývalého pomníčku
je bahno, vytěžené z rybníka v
Jenštejně. Současně byla opravena hráz a břehy rybníka.

Rybník v Dehtárech (J. Hulík / září 2012)

Dehtárský rybník
Rybník v Dehtárech nemá v
současné době žádný přítok a
je tedy napájen pouze vodou z
polí a spodními prameny. Původně byl přítok veden strouhou, svedenou z polí směrem od
Horních Počernic, což je patrné
ve starých mapách. Rybníkem
začíná Dehtárský potok, který
dále pokračuje do Svémyslické
svodnice. Ta se vlévá v Zápech
do Zelenečského potoka, který je
přítokem Labe v Toušeni.
Rybník v Dehtárech bývá
plný vody na jaře, po tání sněhu,
přes rok se doplňuje při srážkové činnosti, aby přes zimní období hladina klesla, a vše se mohlo
opakovat. Letošní rok začal suchem a absence sněhu způsobila
nízký stav hladiny. Vypadá to
tak, že do léta z něj zbude kaluž
pro kachny, což se od té doby, co
byl odbahněn, nestalo. Předtím
bylo běžné vidět zahradníky se-

kat v rybníce trávu.
Odbahnění Dehtárského rybníka v minulosti dle pamětníků
probíhalo průběžně v zimním
období, kdy sedláci neměli práci
na poli, zapůjčili povozy, bahno
splavené z polí naložili a odvezli
zpět na pole.
Za socialismu se dlouhých
čtyřicet let nic nedělo, až v devadesátých letech se místní občané
rozhodli v dobré víře již zanesený rybník znovu odbahnit. Buldozerem, zapůjčeným v tehdy
ještě existujícím JZD Jenštejn,
začali hrnout bahno ze dna na
hromady. V této snaze museli
bohužel ustat, protože neměli
v ruce žádný projekt a vznikla
obava, aby nebylo porušeno dno
rybníka. Bohužel toto nešťastné
nedorozumění oddálilo práce na
odbahnění o další desetiletí, kdy
obec v roce 2008 nechala udělat
projekt, vybrala firmu a začala
s pracemi. Nejdříve se zača-

Jenštejnský Hoření rybník
Odbahnění bylo provedeno
před výstavbou Nového Jenštejna hlavně z důvodu, aby poskytoval dostatečnou rezervu při
srážkách, kdy je do něj svedena
dešťová kanalizace právě z této
lokality a stéká se zde voda z
polí - jak povrchová tak i podzemní.
Jenštejnský Dolení rybník
Rybník je napájen z Hořeního rybníka podzemním potrubím, ale sám má vlastní velmi
silné prameny.
Někdy v 70. letech minulého století proběhl pokus o jeho
vyčištění. Na podzim roku 2008,
uchlácholeni hladkým průběhem prací v Dehtárech, rozhodlo
zastupitelstvo obce zadat odborníkům zhotovení projektu, požádali o dotaci a vybrali zhotovitele díla.
Firma nastoupila ve sjednaném termínu, přivezla bagr a
začala vypouštět vodu. Přitom
se zjistilo, že rybník vlastně
nejde vypustit, protože nátok
spodních pramenů je neuvěřitel-

ně silný, tudíž bahno nevyschne,
místo jednoduché betonové boční zdi bude nutné postavit kamennou a nakonec od smlouvy
firma odstoupila.
Nastalo horečné vypsání nového výběrového řízení. Projekt
se dal projektantům k přepracování, ale bohužel podmínky a
cena byly jiné, než s kterými počítal původní projekt předložený
spolu s žádostí o dotaci. To byl
hlavní důvod odebrání již schválené dotace.
Firma vybraná v novém
výběrovém řízení nastoupila
okamžitě. Nasadila výkonná
čerpadla, která běžela na plný
výkon ve dne v noci, a vylovila
ryby. Dále zhotovila z panelů do
půlky rybníka cestu, pod kterou
musela nejdříve navézt betonový recyklát, aby unesla nákladní vozy odvážející materiál. Bagry pracovaly ponořené po kabiny
ve vodě. Jednomu z nich musel
být přímo v rybníce vyměněn
motor, jinak by tam snad zůstal
utopený navěky.
Bohužel zcela vybagrovat
bahno z rybníka se nepovedlo z
důvodu hrozících sesuvů opěrných zdí. Celkem se bahna odvezlo cca 2500 m3. Po napuštění se začalo s úpravami terénu
včetně přesunutí cesty vedoucí z
podhradí do ulice V Katovičkách
na boční hráz. Původní cesta
vedla pod okny domů.
Další rybník obec už nemá.
Ač to tak nevypadá, tzv. Čermákův rybník je totiž už v katastru
obce Podolanka a je v soukromém vlastnictví.
Marek Vacek

Soukromé rybníky trpí pytláctvím
Majitelka popisuje, co to znamená vlastnit rybník
Rybníky v Jenštejně a Podolance byly vybudovány ve 40. letech minulého století mým otcem
ing. Otakarem Čermákem, který
vystavěl 4 na sebe navazující
rybníky včetně výpustí a nápustí. Bohužel ve velmi krátké době
byl nucen je odevzdat do užívání
čs. státu. Jeden rybník byl později
zasypán a tehdejší MNV na něm
vybudoval hřiště. Na místě současných rybníků byly původně
louky a mokřiny. Po více než 40
letech nám byly rybníky, ve velmi
zdevastovaném stavu, vráceny.
Jedná se o chovné rybníky,
chovají se zde tržní a násadové
ryby. Jsou to různé druhy ryb,
převážně kapři, dále amuři, líni,
tolstolobici, okouni, štiky, sumci a

úhoři. Liší se to podle toho, co do
rybníku momentálně nasadíme.
Bohužel nemalá část padne za
oběť pytlákům, kteří nerespektují veškerá upozornění, že se jedná
o soukromý majetek.
Výlov je buď na jaře, to se loví
násada, nebo koncem října, kdy se
loví tržní ryby pro vánoční prodej.
Po každém výlovu se musí
rybníky vyčistit od větví a odpadků, které kolemjdoucí lidé
odhazují do vody jako např. dětské kočárky, kamna, pneumatiky
a hlavně PET láhve, kterých za
jeden rok vysbíráme až 300. Je
škoda, že si lidé neváží přírody.
Obsádka ryb se musí pravidelně od dubna do října krmit –
většinou zrním. V květnu se ryby

třou (rozmnožují), je to krásný
zážitek pozorovat skákající ryby
nad hladinou a čeřící vodu.
V zimě ryby zazimují, a tak
když hladinu pokryje silný led,
pohází se vápnem, aby se voda
dezinfikovala. Dále je nutné kontrolovat otvory v ledu společně s
přítokem, aby ryby měly dostatek
kyslíku.
Provoz rybníků se řídí „ŘÁDEM“, který obsahuje obsluhu
rybníka.
Průběžně se opravují hráze,
stavidla, mříže atd…. Rybníky
vyžadují hodně práce a nemalé finanční prostředky, ale stojí to za
to pak pozorovat život u rybníka,
kde žijí také žáby, raci, ondatry,
škeble a vodní ptactvo.

Další naší velkou bolestí je
ČOV, ze které (pravděpodobně
špatnou a nekvalitní obsluhou)
velmi často unikají kaly, které
znehodnocují vodu v rybnících,
potažmo Vinořský potok. Tyto
kaly se usazují na dně a přispívají k tomu, že rybníky, pokud
nedojde k nápravě, časem zaniknou. Vyčištění a odbahnění stojí
nemalé finanční prostředky, které
bohužel nemám.
Je velká škoda, že lidé, kteří
žijí v okolí v hezkém prostředí, si
toho neumí vážit, rybníky znečišťují a bohužel i pytlačí - KRADOU.
Takže být majitelem rybníků
je spíše řehole než radost.
Marcela Bydžovská
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Nechalo údolí zavézt více než tisícem vlaků odpadu všeho druhu v rámci zcelování pozemků.
Zmizely prameny. Zmizelo údolí
plné přírody s motýly a ptactvem.
Zmizel potok se žábami a užovkami. Zbylo údolí močálovité a
zarostlé rákosem nevhodné pro
procházky. OÚ Radonice se nyní
snaží část údolí zachránit vybudováním parku s hřištěm a jezírkem napájeným z obnovených
pramenů.
Druhý potok protékající samotným Jenštejnem pramenil v
místech, kde se od nepaměti říkalo V Loučkách. Byla to prohlubeň
asi 80 metrů v průměru a několik
metrů hluboká vytvořená silným
pramenem, který zde vyvěral.
Dnes bychom jej hledali nad Novým Jenštejnem na pravé straně
při silnici do Dehtár. Množství
velmi dobré pitné vody připomínají v naší historii dvě události.
Ta první spadá do roku 1866. Několik dní zde tábořila část pruského vojska před bojem ve válce
Pruska a Rakouska u Hradce
Králové. Bylo zde dost vody pro
vojsko i jejich koně. Druhá událost je už novodobá. V roce 1950
vznikl při příležitosti plánování
přestavby Jenštejna nápad rozvést vodu z tohoto pramene vodovodem do celé obce. Voda z pramene stékala otevřenou strouhou
do Hořeního rybníka, který byl
původně mnohem větší, než je
dnes. Zabíral i současnou silnici
do Radonic. Ta vznikla na pozdější navážce.
Další velký pramen vyvěral
na povrch v malém rybníčku,
dnes již zavezeném, při cestě k
Bílému křížku. Dnes zde stojí
již dva nové domy. Rovněž odtud
tekla voda otevřenou strouhou
do Hořeního rybníka. Obě prolákliny i prameny zavezlo JZD v
roce 1970 z důvodu velkoplošného hospodaření. Hoření rybník
ztratil veškeré přítoky a je tak
odkázán pouze na vodu dešťovou
a vodu z tajícího sněhu. Voda z tohoto rybníka tekla původně také
otevřenou strouhou přes obec do
podhradí. V roce 1898 byla strouha svedena do první kanalizace
tvořené z pískovcových kamenů.
Kanalizace měla malý čtvercový
průtok a často se zanášela. Ve třicátých letech 20. století ji nahradila kanalizace z betonových rour,
ale opět o malém průtoku. Teprve
v roce 1989 byla vybudovaná již
třetí kanalizace s dostatečným
průtokem.
V celém údolí pod hradem žád-

ný rybník původně nebyl. Voda z
Hořeního rybníka a z četných
pramenů vytvářela v plné šířce
rozbahněné a močálovité údolí.
Tekla bez zábran do velkého potoka mířícího od Vinoře do Labe
u Brandýsa n. L. Původní příkop
kolem jenštejnské tvrze byl mělký. Teprve při přestavbě tvrze na
hrad byl příkop prohlouben a zároveň byla vybudovaná hráz napříč údolím v místech, kde je dnes
hráz rybníka pod Katovicemi.
Současné dětské hřiště vzniklo až
v roce 1970 navezením materiálu
ve vrstvě 2,5 až 4 metry vysoké.
Původní hřiště bylo dnem zaniklého rybníka. Současná hráz oddělující nynější Dolení rybník pod
hradem neexistovala.
Vznikl tak veliký rybník, o
kterém se zmiňují historikové.
Byl přibližně 700 metrů dlouhý a
jeho voda zaplavila i příkop pod
hradem. Hrad se stal vodním, přístupným pouze po padacím mostu přes tento příkop. Teprve na
začátku 17. století, kdy byl hrad
již zříceninou, byl zrušen i tento
velký rybník. A tak zmizela voda
pod hradem. Příkop začali lidé
rozšiřovat odkopávání stěn, dno
zvyšovali navážkou a začali stavět chudinské domky – podhradí.
Hrad ztratil posledního majitele
v roce 1584 a jako velice zpustlý
a neobyvatelný připadl královskému panství v Brandýse n. L.
Správce panství hrabě Cingulín
v této době vlastnil v Jenštejně
2 statky a zároveň vybudoval 2
mlýny, které dlouhou dobu nesly
jeho jméno, říkalo se jim Cingulínovské.
Jeden mlýn byl zbudován na
nově vzniklé hrázi pod hradem,
za kterou vznikl malý rybník
existující až do dneška – Dolení
rybník. Zde stával olejný mlýn
s jedním kolem vstupním a jedním kolem mlecím. Zpracovával
lisováním olejniny, kterých se v
té době pěstovalo velké množství. Druhý mlýn moučný vznikl
o několik set metrů níže na velké
strouze. Měl jedno kolo vstupní
a 3 kola mlecí. Byl k němu vybudován umělý náhon znatelný
do dnes. I mlýn stojí, ale v jiné
podobě a dávno již nemele. Velký rybník na kraji Podolanky byl
zbudován mnohem později jako
výzkumný pro zachycování vody
z cukrovaru ve Vinoři. Nikdy nebyl vhodný ke koupání.
Louce, která vznikla ze dna
velkého rybníka pod olejným
mlýnem, se říkalo louka pod
olejnou. Vše se změnilo až ve 20.
století. Velkostatkář Čermák z

Čermákův rybník 1941 (archiv V. Kovandy)

Podolanky, který byl vlastníkem
rozlehlých pozemků, lomu a velkého mlýna, obnovil původní hráz
velkého rybníka, vybudoval nové
stavidlo, které nese letopočet
1941. Vznikl tak nový mnohem
menší rybník, který existuje do
dnes. Rybník napájený z velkých
pramenů byl tak čistý, že v něm
pan Čermák pěstoval kromě kaprů i pstruhy. Rybník oplotil drátěným pletivem před zloději a
byl hlídán porybným. Tento stav
trval jenom krátkou dobu. Pletivo
kolem rybníka pomalu mizelo, až
zůstaly jenom betonové sloupky.
Zato koupajících se rychle přibývalo. Průzračná voda lákala ke
koupání všechny věkové kategorie z celého okolí. Rybník byl během letních dnů v obležení, že nebylo ani kam si roztáhnout deku.
Hoření rybník nebyl ke koupání z hygienických důvodů. Byl
napájen z pramenů, ale byla sem
také svedená odpadová voda z
velkých statků a ta byla, slušně
řečeno, velmi nečistá. Ve velkých
statcích měly na práci několik
desítek párů koní. Pamatuji si,
že kočí v letních měsících koně
pravidelně po práci v rybníce plavili a čistili. Pro nás děti to byla
zajímavá podívaná hlavně proto, že nás nechali na koních se v
rybníce svézt. Vody tam bylo tak
koňům pod břicho, takže to bylo
bezpečné.
Dolení rybník pod hradem si
velice dlouho držel slušnou čistotu. Až do poloviny 20. století to byl
jediný rybník vhodný ke koupání.
A všechny děti ze vsi se naučily
v něm plavat ještě po 2. světové
válce. Měly jsme nepsaný zákon,
že kdo přeplave rybník na šířku,
bude pasován na dobrého plavce.
Nepamatuji, že by si tento titul
některé dítě nechalo ujít. Později
byly do rybníka tajně svedeny odpady hlavně z domů pod hradem

i povrchová voda z celé obce a z
rybníka se stala stoka. Tato voda
postupně odtékala i do čistého
Čermákova rybníka a koupání v
něm začalo zanikat. Smrtící ránu
dostaly jenštejnské rybníky za
hospodaření JZD, které ve velkém používalo různé chemikálie
včetně velice škodlivého DDT.
Tato hnojiva a ochranné látky při
každém dešti stékaly do rybníka
a příroda se s tím nedokázala
vypořádat, není všemocná. Postupně znečištění rybníka dosáhlo takového stupně, že se začalo
říkat: „Ani svého psa bych v něm
nevykoupal.“ Je to smutný závěr
našeho vyprávění. Vždyť každý,
kdo by se chtěl slušně vykoupat
a zaplavat si, je nucen jet autem
do pískovcových jezer za Starou
Boleslaví. Vykoupání a parkování
auta vyjde rodinu s dvěma dětmi
na víc než 200 Kč. Proto kolem rodinných domků přibývají zahradní bazénky.
A jenštejnské rybníky, které mají stále méně přítokové a
pramenité vody, nezachrání ani
zázrak. Z Doleního rybníka bylo
před několika lety vyvezeno více
než 4,5 tisíce kubíků bahna. Dostal částečně nové hráze. Koupat
se v něm stejně nadá. Smutné je,
že hlavním znečišťovatelem je
sám člověk.
Václav Kovanda, kronikář obce

VÝZVA KRONIKÁŘE
Prosil bych vás, kdo máte
staré fotografie nebo jiné zajímavé dokumenty týkající se
naší obce a mohli byste mně je
půjčit pro připravovanou knihu o historii Jenštejna.
Po ofotografování vám je s
díky vrátím. Můžete se obrátit přímo na mne a nebo na
kontakty redakce uvedené v
tiráži.
Václav Kovanda, kronikář obce
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Aréna názorů: Má se stát obec Jenštejn
Zastupitelé vyjadřují svůj názor na to, zda má obec změnit svůj daňový statut
V únoru uložilo zastupitel- zdaňovací období (kalendářní Kč na vstupu, ale jen 10 000 Kč, činí souhrn těchto činností na
stvo vedení obce zpracování měsíc nebo kalendářní čtvrtletí) tj. bez částky DPH ve výši 2 100 výstupu? A proč je pro nás výstudie o výhodnosti plátcovství sečtou všechny daně uplatněné Kč.
hodné se stát plátcem DPH? V
DPH včetně dopadu do rozpočtu na výstupu a od nich se odečtou
Takto tedy obecně funguje současné době činí souhrn plně2014 s ohledem na předpokláda- všechny odpočty daně (na vstu- DPH. Vytvářím-li přidanou hod- ní obce podléhajících DPH méně
né náklady na vodovod Dehtáry pu) a výsledek tohoto výpočtu notu, tedy v souhrnu více prodá- než 1 000 000 Kč. Nemusíme se
a doplnění mechanického před- tvoří daň k úhradě za dané ob- vám, než nakupuji, tak z rozdílu tedy zatím povinně stát plátčištění do ČOV.
ci DPH; do těchPlnění a daně na vstupu - výdaje
Všem zastupitelům
to plnění se totiž
položila
redakce
nepočítají
platby
Projekt Vodovod Dehtáry
otázku „Má být
poplatků za odpad
Položka
Cena
DPH Poznámka
obec Jenštejn plátplacených obyvavstup
cem DPH - ano či
teli obce ani jiných
Stavba vodovodu
5 210 000
904 215 vč. DPH (21%)
ne a proč?“ Obdrplnění souvisejících
Úpravy povrchů
1 130 000
196 116 vč. DPH (21%) , předpoklad, že
želi jsme příspěvky
s výkonem veřejné
úpravy povrchů budou spojeny
od čtyř zastupitelů.
správy. Dominantvýlučně s výstavbou vodovodu
Odpovědi
nejsou
ní položku na vstuPřipojovací poplatek Svémyslice
900 000
0 není předmětem DPH
redakčně upravopu tvoří nájemné
Výstavba/rekonstrukce chodníků
250 000
0 vč. DPH (21%) , nesouvisí s
vány a jsou seřaod VaKu Zápy ve
Svémyslice
hospodářskou činností, pro
zeny v pořadí podle
výši 500 000 Kč
výpočet se neuvažuje
počtu
preferenčročně (nájem inních hlasů v komufrastruktury, která
Projekt, geom. zaměření, TDI
260 000
45 124 předpoklad, že bude realizovánálních volbách.
je později používáno s plátcem DPH
na k hospodářské
Rezerva
200 000
pro výpočet se neuvažuje
Petr Dovolil, začinnosti je hospoProjekt česlí před ČOV Jenštejn
stupitel
dářskou
činností
Výstavba česlí – ČS před ČOV
555 200
116 592 bez DPH (21%)
Tato
otázka
ve smyslu zákona
není politická. Je
o DPH a je předCelkem uplatnitelná DPH z obou projektů
1 262 047
otázkou finanční.
mětem této daně).
Je-li pro obec plátDále pronajímáme
covství
finančně
nebytové prostory
Plnění a daně na výstupu - příjmy
výhodné, měla by
a jeden byt na obecPoložka
Cena/rok
DPH Poznámka
se obec Jenštejn
ním úřadě. Mimo
výstup
stát plátcem DPH.
nebytové prostory
Pronájem infrastruktury VaK Zápy
500 000
755 000 bez DPH (15%), postupně bude
Politika by se do
České pošty (cca
toto nájemné zvyšováno již z
toho neměla plést,
44 tis. Kč nájemtitulu výstavby vodovodu v
tedy pokud má plného za rok) však
Dehtárech
nit svojí základní
jde o pronájmy nePronájem - bytové hospodářství
26 232
0 osvobozeno od daně s ohledem
funkci, tj. řádnou
plátcům DPH, tj.
na nájemce – fyzická osoba
správu
obecních
jsou osvobozeny od
neplátce DPH
věcí.
DPH.
Pronájem - bytové hospodářství (OS
31 200
0 bez DPH (21%), pronajímáno
Základ pro poOproti tomu na
Jenštejn)
neplátci DPH
souzení výhodnosti
vstupu pravidelně
Pronájem - bytové hospodářství
44 000
9 240 je na posouzení daňového
je pochopit, jak se
ročně v rámci in(Česká pošta)
poradce, zdali by bylo možné za
povinnost k platvestic do vodovodů
daných okolností zatížit DPH
bě daně z přidané
a kanalizací vynahodnoty
určuje.
kládáme částky ve
Celkem odvod DPH/rok (bez vlivu ev. koefi184 240
Nejlépe je to dobré
statisícových a v
cientu)
ukázat na jednopřípadě připravoduchém příkladu.
vaného
projektu
ÚSPORA NA DPH
1 177 807
Jestliže plátce této
„Vodovod Dehtáry“
daně v daném měv milionových částsíci koupí 1 000 kg jablek za 10 dobí. Dochází-li však k tvorbě částek DPH na výstupu a vstu- kách. Teoretický výpočet úspory
000 Kč + DPH od jiného plátce „ubrané hodnoty“, tj. plátce na- pu odvádím státu DPH. Naopak, na DPH jen na tomto projektu a
daně, tj. s DPH ve výši 21% (2 koupí v daném období (měsíc, když více nakupuji a méně pro- projektu česlí před ČS nařízený
100 Kč) za částku 12 100 Kč, a čtvrtletí) za částku 20 000 Kč + dávám, realizuji „ubranou hod- Českou inspekcí životního prove stejném měsíci prodá stejné DPH, ale prodá jen za 10 000 Kč notu“ a rozdíl částek DPH na vý- středí ukazuje tabulka.
množství za částku 20 000 Kč + + DPH, vzniká mu záporný roz- stupu a vstupu inkasuji (svým
Ani administrativní náklaDPH, tj. s DPH ve výši 21% (4 díl ve výši 2 100 Kč, který podle dodavatelům jsem zaplatil více dy na zajišťování DPH pro obec
200 Kč) za částku 24 200 Kč, zákonných pravidel mu buď:
DPH, než jsem naúčtoval svým jsou při výše uvedeném počtu
a nerealizoval by žádné jiné
a) stát po pár měsících vrátí odběratelům). Plátcem DPH se transakcí za rok v řádu tisíců
transakce podléhající DPH, od- na základě přiznání k dani jako přitom povinně stává ten, je- Kč (odhad nákladů na účetní
vedl by státu na DPH za daný nadměrný odpočet (tzv. vratka), hož obrat za nejvýše 12 bezpro- činnosti cca 12 tis. Kč za rok).
měsíc rozdíl mezi tzv. daní na anebo,
středně předcházejících po sobě Vstupní náklady na daňověvýstupu (4 200 Kč) a odpočtu
b) nešlo-li by o jablka, ale o jdoucích kalendářních měsíců -účetní software jsou také v
daně (na vstupu - 2 100 Kč), tj. určitá plnění, pro které platí zá- přesáhne 1 mil. Kč.
řádu tisíců Kč; dle nabídky firčástku 2 100 Kč.
konný režim tzv. reverse charge
A jak je to s Jenštejnem? my Triada činí vstupní software
Tato logika výpočtu daně (např. velká část stavebních Jaké realizuje hospodářské čin- necelých 6,5 tis. Kč s DPH + dalz přidané hodnoty se v praxi prací), nezaplatí přímo svému nosti podléhající principiálně ších cca 5 tis. Kč s DPH by bylo
uplatňuje tak, že se v daném dodavateli podle faktury 12 100 DPH a kolik v současné době na zaškolení. Tyto výdaje jsou v
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plátcem DPH – ano či ne a proč?
zásadě zanedbatelným zlomkem
oproti výše uvedené úspoře; 15
tis. Kč za rok odpovídá minimálnímu průměrnému výdaji na vodovody a kanalizace ve výši cca
72 tis. Kč bez DPH ročně. Pokud
bychom měli výdaje (například
realizovali velkou úpravu čerpací stanice za 150 tis. Kč), tak již
realizujeme úspory, neboť daň z
této částky 31,5 tis. Kč. V daném
případě velkých plánovaných investic do vodovodů a kanalizací
v Jenštejně a Dehtárech je tedy
plátcovství DPH obcí jednoznačně a prokazatelně výhodné.
Obyvatelé v Jenštejně by
plátcovství DPH ze strany obce
také nepocítili, neboť již nyní
DPH ve vodném a stočném
VaKu Zápy platí. Taktéž VaKu
Zápy je jedno, zdali zaplatí nikoliv 500 tis. Kč na nájemném,
nebo dalších 75 tis. Kč navíc na
DPH, protože si tuto daň stejně ve svém přiznání k DPH na
vstupu odečte. Úspora je tedy
ještě vyšší než výše uvedený odhad 1 174 807 Kč (cca 10% ročního rozpočtu Jenštejna).
Jedinou nevýhodou je, že statut plátce DPH bychom nemohli
pod sankcí dodatečného dodanění po deset let měnit. Nevidím
však důvod, proč bychom to dělali, když se musíme pravidelně
o vodohospodářský majetek v
hodnotě desítek milionů Kč starat (obnova a údržba) a všechny tyto výdaje bychom si mohli
„bezbolestně“ hradit bez DPH.
Rozhodnutí stát se plátcem
DPH je tedy pragmatickým rozhodnutím těch obcí, které chtějí
šetřit. „Miliony na chodníku“ totiž nenajdou. Navíc, jelikož stavební práce na vodohospodářské
infrastruktuře jsou v režimu
reverse charge, nemusejí přímo
tuto daň platit zhotoviteli. Tato
skutečnost významně pomáhá
toku hotovosti vodohospodářských projektů na obci. Je škoda, že na 28. zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2013 byla
politická vůle mimořádně zařadit bod, kterým se zabránilo, aby
se obec dobrovolně stala plátcem DPH. Důsledkem toho je
situace, že na projekt „Vodovod
Dehtáry“ se zažádalo Středočeský kraj o částku o 3 825 530 Kč
(60% dotace z uznatelných nákladů), zatímco s plátcovstvím
DPH by se žádalo pouze o částku 3 161 596 Kč.
Nejenom jsme si zhoršili
pravděpodobnost získání dotace
požadavkem na její vyšší hodnotu, ale pokud by byla dotace při-

znána, což se nakonec nestalo,
tak jsme si mohli z dané částky
dofinancování (40%) spočítat,
kolik bychom státu zaplatili navíc na DPH oproti tomu, kdybychom plátci byli. Činilo by to při
stejných vstupních hodnotách
částku 448 624 Kč, a to nepočítám další peníze navíc na DPH
za neuznatelné náklady, které
kraj či jiný veřejný donátor z dotace běžně neproplácí.
Jana Habartová, zastupitelka
Dle mě dostupných informací
včetně stanoviska auditora se
domnívám, že v tuto chvíli by
byla dobrovolná registrace obce
Jenštejna k DPH pro Jenštejn
výhodná. Především u větších
projektů (vodovod Dehtáry či
česla) by se jednalo jednoznačně
o přínos do obecní pokladny.
Samozřejmě by s tím vznikly
i nějaké administrativní náklady, ale to vše lze zvládnout. A
vzhledem k tomu, že Jenštejn je
a bude rozvíjející se obec, přibudou do budoucna patrně i další
finančně významnější projekty,
u kterých bude pozice „být plátcem“ ekonomicky výhodná.
Zdeňka Fryková, místostarostka
Na jednání zastupitelstva 12.
2. 2014 bylo na návrh odstoupivšího místostarosty pana Dovolila uloženo zastupitelstvu objednat analýzu dopadu režimu
plátcovství DPH obce Jenštejn.
Občanům, kteří mají zkušenost s podnikatelskou činností,
se může na první pohled zdát,
že plátcovství DPH musí být
pro obec přínosem, protože by
obec vlastně ušetřila na odpočtu
DPH při každém nákupu, tedy i
spotřebního materiálu pro provoz úřadu atd. Skutečnost je
však úplně jiná. Podle platných
předpisů obec na výkon státní
správy na rozdíl od podnikatelských subjektů odpočet DPH vůbec uplatňovat nemůže.
Co vedlo tedy k myšlence
prosadit změnu režimu plátcovství DPH obce? Byla to víra,
nebo možná spekulace, že obec
získá dotaci od Středočeského
kraje na výstavbu vodovodu v
Dehtárech. Předpokládaná hodnota investice se zde pohybuje
ve výši 6 375 885 Kč. Obec požádala o dotaci ve výši 3 825 530
Kč, což by bylo 60 % investičních
nákladů. Hovoříme zde o cenách
bez DPH.
V případě, že by Jenštejn do-

taci získal a býval by o ní žádal
jako plátce DPH, ušetřil by na
nákladech výstavby dehtárského vodovodu asi 560 tisíc korun.
To by byla samozřejmě zajímavá
částka, kterou by bylo možno použít jinak, ale…..
1) V dalších letech nebudeme
pravděpodobně realizovat takto
nákladné investiční akce. Na
vstupu budeme mít pouze výnosy za pronájem vodovodu a kanalizace a na výstupu náklady
na údržbu vodovodu a kanalizace. Rozdíl DPH na vstupu a výstupu je nulový, když vycházím z
reálných čísel za rok 2013.
2) Pořízení účetního programu na evidenci DPH ve výši cca
20 tisíc korun plus jeho měsíční aktualizace a také navýšení
ceny za vedení účetnictví obce
jako plátce DPH o cca 5 tisíc
korun měsíčně. Tedy dalších 60
tisíc korun ročně.
3) Obec v tomto roce dotaci
na vodovod v Dehtárech nedostala.
Vzhledem k tomu, že obec
neprovozuje žádnou vlastní
hospodářskou činnost, kromě
pronájmu infrastruktury VaK,
jež by mohla být předmětem
odpočtu DPH, jeví se mi snaha
některých zastupitelů přihlásit Jenštejn jako dobrovolného
plátce DPH jen kvůli faktu, že
byla podána žádost o dotaci na
výstavbu vodovodu v Dehtárech
jako velmi krátkozraká a ekonomicky nepodložená.
Jana Ivanišová, starostka
Již od prosince se vede debata, zda by se obec Jenštejn měla
stát plátcem DPH. Koncem roku
se tato změna již začala realizovat, ale bez patřičné analýzy a
debaty zastupitelů s následným
schválením
zastupitelstvem
obce Jenštejn. Byla jsem vyzvána, abych se tímto článkem k
dané problematice jako zastupitel vyjádřila.
Odpočty DPH nelze uplatňovat na výkon státní správy.
DPH na obci nefunguje jako v
klasické firmě, kde si odpočet
DPH lze uplatnit na většinu
nákladů. Obec, která je plátcem
DPH, by měla provozovat nějakou ekonomickou činnost, nesoucí zisky. Obec Jenštejn nemá
v plánu nic, kde by plátcovství
DPH znamenalo zcela zásadní
přínos. Jediné, co se dá považovat za ekonomickou činnost, je
pronájem infrastruktury VaK. Z
tohoto důvodu bychom mohli realizovat odpočty na investice do

této infrastruktury nebo na její
opravy. V tomto roce se nebude
realizovat ani projekt vodovod
Dehtáry, na který jsme nedostali dotaci. Pokud nebudeme
vodovody a kanalizace sami provozovat, je benefit z mého pohledu nevýznamný a pouze stoupá
administrativní zátěž a náklady
na ni (odhadem 80 000 Kč).
Velké investiční akce, kromě
česlí v ceně 555 372 Kč +DPH
116 628 Kč, se v úseku vodovodů
a kanalizace v tomto roce realizovat nebudou. Jen pro ilustraci uvádím jednoduchý příklad.
Pokud bychom byli plátci DPH
a vzali čísla příjmů a výdajů na
údržbu vodovodu a kanalizace k
31. 12. 2013 příjem z pronájmu
infrastruktury by se pohyboval
zhruba ve výši 465 000 Kč + 93
000 Kč DPH. Na výdajích byly
náklady na pitnou a odpadní
vodu (tedy na údržbu rozvodné
infrastruktury) 457 000 Kč včetně 79 315 Kč DPH. Z tohoto jednoduchého příkladu je vidět, že
pokud není realizována nějaká
větší investiční akce, je rozdíl
daně na vstupu a výstupu minimální. V tomto roce by rozdíl
daně na vstupu a výstupu byl
vyšší právě kvůli investici do
česlí, ale když uvážíme zvýšené náklady na účtování, které
odhaduji na 60 000 ročně, zdá
se mi přínos do budoucna minimální.
Z výše uvedených důvodů je z
mého pohledu nerozumné v tuto
chvíli zavazovat obec do budoucna plátcovstvím DPH.
Pokud se situace v budoucnu
změní, především v tom smyslu,
že obec bude provozovat nějaké
ekonomické činnosti nesoucí
zisk, je samozřejmě na místě o
plátcovství DPH uvažovat.
Dotace opět neuděleny
Zastupitelstvo
Středočeského kraje rozhodlo dne 28. 4.
2014 o přidělení dotací z Fondu
životního prostředí a zemědělství a z Fondu rozvoje obcí a
měst pro rok 2014. Žádosti Jenštejna na akce „Vodovod Dehtáry“ a „Herní areál pod hradem
Jenštejn“ bohužel neuspěly a
obě akce tedy čeká s největší
pravděpodobností další odklad.
Obec byla s rozhodnutím obeznámena 12. 5. 2014 a důvody
zamítnutí nebyly do uzávěrky
vydání známy. Seznamy přidělených dotací jsou k dispozici
na webových stránkách krajského úřadu.
Jiří Hulík
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Exkurze do rozpočtu obce od roku 2000
Několik statistických údajů o tom, jak hospodařil Jenštejn v posledních 14 letech
V tomto čísle jsme se rozhodli
podívat se trochu na hospodaření
obce. Jak ukázalo minulé číslo občasníku, zejména rubrika Aréna
názorů, mnohdy jde o peníze až v
první řadě. Navíc zhruba polovinu příjmů běžného občana si bere
stát, a tak je dobré se zajímat o to,
co se s těmito penězi děje.
Z veřejně dostupných zdrojů jsme vytáhli některé údaje o
tom, jak hospodařil Jenštejn od
roku 2000 do roku 2013. Bohužel
tato statistika říká jen část pravdy, proto z níže uvedených grafů
nelze vyvodit žádné závěry, jestli obec nyní hospodařila lépe či
hůře než dřív. Rozpočet je totiž v
mnoha ohledech velká skříň plná
různých šuplat. Takže lze například opticky ušetřit na platech
volených zástupců obce, ale místo
toho přijmout větší počet placených zaměstnanců obecního úřadu. Případně ušetřit na obojím a
místo toho si objednávat externí
studie, právní či jiné poradenství
atd. Nebo naopak do kolonky činnosti místní správy „schovat“ jinou činnost, která by tam logicky
(nikoli z hlediska práva a zákonů)
nepatřila.
První graf kombinuje do jednoho čísla za rok všechny výdaje
na veřejnou správu, tedy zastupitele, platy starosty, místostarosty
i zaměstnanců úřadu, plus některé další výdaje typu prezidentské
volby atd. Do grafu jsme promítli
počet obyvatel Jenštejna, protože
je logické, že potřeby obce s 300
obyvateli na veřejnou správu jsou
jiné než u obce s 1000 obyvateli.
Mnohdy spornou věcí je hospodaření obce z hlediska celkových
příjmů a výdajů a nakládání s
těmito penězi. Úroveň příjmů
Jenštejn příliš ovlivnit nemůže.
Nemá pozemky na prodej a má
omezené možnosti provozovat
vlastní hospodářskou činnost.
Její příjmy se odvíjejí z velké
části podle počtu obyvatel a rozpočtového určení daní. Může do
určité míry ovlivnit jen výši daně
z nemovitosti. Více má ve svých
rukách výdaje. Neexistuje jediná
správná odpověď na otázku, jestli
se Jenštejn měl kvůli stavbě mateřské školy zadlužit nebo ne. Nějaký obrázek o financích obce si z
tohoto grafu ovšem může udělat
každý. Ale pozor – rozpočet pro
daný rok může být vyrovnaný, v
plusu nebo v minusu, neříká to
však nic o tom, jaká je celková
výše majetku, dluhů a půjček a
obce. Kompletní údaje na www.
rozpocetobce.cz.
Martin Šidlák
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Kolik nás stojí změny na obecním úřadě?
Příspěvek Petra Dovolila ke změně nákladů na řízení obce v tomto roce
Ve svém názoru na změny
na obecním úřadě, které nastaly
na zastupitelstvu dne 12. února
2014 (nová neuvolněná starostka
– výkon vedle civilní práce a nová
uvolněná místostarostka – výkon
na plný úvazek), jsem se pozastavoval nad tím, že v této souvislosti nedošlo k přijetí rozpočtového
opatření, z jehož výpočtu by muselo být patrné, kolik nás vlastně
nové aranžmá na obecním úřadě
v Jenštejně bude stát. Samo vynakládání více peněz nemusí být
samo o sobě špatné. Zásadní je,
jakou hodnotu nám tyto vynaložené peníze přinesou, respektive
jaké problémy nám pomohou v
obci vyřešit.
Bylo by složité vysvětlovat, jak
se došlo (za jakých předpokladů,
které se některé nerealizovaly)
k součtu nákladů na zaměstnance na obecním úřadě a politiky
v zastupitelstvu v rozpočtu obce
na tento rok, který byl přijat na
zastupitelstvu v prosinci 2013.
Jednodušší je porovnat náklady,
které by byly pravděpodobně vynaloženy, kdyby se vycházelo ze
stavu před změnami přijatými
12. 2. 2014 na straně jedné a ze
stavu po těchto změnách na straně druhé.
K 12. únoru 2014 bylo z hlediska zaměstnanců na obecním
úřadě v Jenštejně celkem (mimo
2 plných úvazků zahradníků)
celkem 2,6 pracovních úvazků v
pracovním poměru. Po 12. únoru
2014 byla propuštěna jedna zaměstnankyně ve zkušební době
s platem cca 7 600 Kč měsíčně

odpovídající polovičnímu úvazku.
Počet úvazků tak klesl na 2,1.
Měsíční náklady pro obec jsou
dále ovlivněny násobkem 34%,
které zaměstnavatel platí státu
nad rámec platu či jiné obdobné
odměny jako svoji daňovou povinnost. Hrubým zaokrouhlením
se tedy dostáváme na částku nákladů cca 10 200 Kč za měsíc. Pokud by po 3 měsících dostala tato
zaměstnankyně navýšení platu o
30%, činil by její plat cca 9 900 Kč
a náklady obce by vzrostly na cca
13 200 Kč. Jelikož byla tato zaměstnankyně propuštěna v polovině února 2014, celková úspora
pro obec za rok 2014 činí necelých
130 tis. Kč (3 měsíce x 10 200 Kč
+ 7,5 měsíce x 13 200 Kč).
K 12. únoru 2014 byl z hlediska
politiků na obecním úřadě v Jenštejně jen místostarosta s měsíční
odměnou cca 7 500 Kč, tj. s měsíčními daňovými náklady pro obec
ve výši cca 10 000 Kč (viz násobek
34%). Oproti tomu volbou nové
neuvolněné místostarostky stoupla měsíční odměna vztahující se
k funkci místostarosty na cca 33
000 Kč, tj. s měsíčními daňovými
náklady obce celkem na cca 44 000
Kč. Dále došlo k volbě neuvolněné
starostky s odměnou, kterou ji
udělilo zastupitelstvo, ve výši cca
16 500 Kč, tj. s měsíčními daňovými náklady obce celkem cca 22
000 Kč. Náklady obce na politiky
tak stouply měsíčně o 52 000 Kč.
Celkem tedy za dobu 8 měsíců do
komunálních voleb (předpoklad
voleb 10. - 11. října 2014) jde o navýšení o cca 448 000 Kč.

K tomu je třeba připočítat –
nebudou-li v novém volebním období vykonávat funkci s měsíční
odměnou - jednoměsíční odstupné
49 500 Kč (33 000 Kč + 16 500
Kč), tj. nikoliv 3-měsíční, jak jsem
mylně uvedl v minulém článku v
Jenštejnském občasníku; toto odstupné není zatíženo dle platných
pravidel žádnými dalšími daňovými náklady pro obec. Dále bude
stávající starostka plnit funkci dosavadní starostky do volby nového starosty, odhadem cca 25 dnů.
Mohlo by tedy jít o dalších cca 10
000 Kč nákladů pro obec navíc.
K tomu je nutné připočítat náklady na odstupné na bývalého
místostarostu ve výši cca 22 500
Kč (3x měsíční odměna); kdyby
zůstal ve funkci do konce volebního období, obec by tyto náklady
nehradila.
Sečteme-li tedy 448 000 Kč,
49 500 Kč, 10 000 Kč a 22 500 Kč
jsme na celkovém nárůstu skutečných nákladů na politiky na
obecním úřadě v Jenštejně v částce cca 530 tis. Kč.
K tomu chci dále uvést, že výše
odměny paní starostky byla stanovena podle nové legislativy ve
výši 60% odměny uvolněného starosty bez příplatků za počet obyvatel. Zastupitelstvo mohlo však
určit jakoukoliv odměnu. Strop
odměny ve výši 60% byl dán od
nového roku obcím k dispozici s
odůvodněním, že tam, kde není
uvolněný zastupitel, plní logicky
neuvolněný starosta více práce. V
obci Jenštejn ale už jednoho uvolněného zastupitele (místostarost-

ku) máme. Odměna ve výši 60%
je tedy nelegitimní. Přiměřená by
byla odměna platná pro odměnu
starosty před 1. 1. 2014, tj. částka
8 674 Kč měsíčně.
Přijaté změny nás tedy letos
v Jenštejně budou stát, pokud
nedojde k další redukci zaměstnanců na obecním úřadě či změně pracovní náplně paní místostarostky, přes 500 tis. Kč navíc
oproti stavu, kdyby ke změnám
nedošlo. Co by ale taková redukce
zaměstnanců znamenala? Že by
politik (místostarosta) dělal práci úředníka za dvojnásobek jeho
odměny, a logicky by tak nemohl časově řešit důsledně všechny
jiné velké problémy, které obec
má. Jsou jimi zejména absence
školského obvodu, nebezpečný
areál bývalého JZD, nepřijatelný
stav některých nezastavěných
prostor v areálu Nový Jenštejn
(zbytky stavební činnosti), špatný stav některých částí silnic pod
správou kraje (nutnost oprav či
úprav komunikací, na jejichž stav
si obec letos pořídila posouzení),
nezbytná úprava čerpací stanice
před ČOV, kvůli které hrozí pokuta od České inspekce životního
prostředí, řešení rozpadající se
dešťové kanalizace v Podhradí,
dořešení dětského hřiště pod hradem atd.
Pokud se velká část výše uvedených problémů do konce tohoto
volebního období vyřeší, tak to dle
mého názoru za ty peníze navíc z
letošního jenštejnského rozpočtu
stojí. V opačném případě nikoliv.
Petr Dovolil, zastupitel

Uvedení informací na pravou míru
Reakce Jany Ivanišové na příspěvek v minulém vydání občasníku
V minulém čísle občasníku
se v Aréně názorů v článku Mgr.
Petra Dovolila objevily některé
informace, které nejsou úplné
a některé nejsou ani pravdivé. Ráda bych tyto nepřesnosti
uvedla na pravou míru. Ano původně byly naplánované výdaje
na zastupitelstvo ve výši 189
000 Kč a na místní správu byly
naplánovány výdaje 2 497 000
Kč.
Po únorových změnách ve
vedení obce nedošlo k žádnému
navýšení v třídě 6, kam patří
jak zastupitelstvo, tak místní
správa. Veškeré změny ve financování zastupitelstva se vyřešily rozpočtovou změnou v rámci
třídy 6, kdy se propustil jeden
zaměstnanec na poloviční úvazek, který byl ve zkušební době

a dále se přesunuly rozpočtovou
změnou v rámci třídy 6 finanční
prostředky z místní správy do
zastupitelstva. Celková suma,
rozpočtovaná na třídu 6, zůstala
stejná. Změny tedy nezpůsobily
žádné navýšení finančních proRozpočet
2014 (původní)
2014 (změna)

Zastupitelstvo
189 000 Kč
760 500 Kč

středků, plánovaných a schválených ve třídě 6.
Dále bych chtěla upozornit
na fakt, že uvolněná místostarostka by dostala odstupné pouze, pokud by se vzdala funkce
nebo byla odvolána před dnem
konání voleb. A neuvolněná starostka, která není ve funkci déle
než jeden rok nemá nárok na od-

stupné. Viz níže uvedená citace
zákona o obcích.
Dle § 75 odst. 2 až 4 Zákona o
obcích č. 128/2000 Sb.
“(2) Výše odměny při skončení funkčního období uvolněného
člena zastupitelstva obce a neuMístní správa
2 497 000 Kč
1 898 500 Kč

Celkem
2 686 000 Kč
2 659 000 Kč

volněného člena zastupitelstva
obce vykonávajícího funkci starosty se stanoví jako výše měsíční odměny, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých
ukončených po sobě jdoucích let
výkonu funkce, nejdéle však pěti
ukončených let výkonu funkce.
(3) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce a neuvolněné-

mu členovi zastupitelstva obce,
kteří vykonávali funkci starosty
nebo místostarosty, za niž náleží
měsíční odměna, a jimž zanikl
mandát přede dnem konání voleb do zastupitelstva obce, bude
tato odměna poskytována ještě
po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu.
(4) Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému
členu zastupitelstva obce, kteří
vykonávali funkci starosty nebo
místostarosty, za niž náleží měsíční odměna, a byli z této funkce odvoláni nebo se jí vzdali,
bude tato odměna poskytována
ještě po dobu 3 měsíců ode dne
vzdání se funkce nebo odvolání
z funkce.”
Ing. Jana Ivanišová, starostka
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Kdo zaplatí další občanské vybavení?
Petr Dovolil varuje pře krátkozrakými rozhodnutími obce ve vztahu k Novému Jenštejnu
Jak bylo uvedeno v prosincovém vydání Jenštejnského občasníku, obec má územní plán
otevřen natolik, že se z něho
může v dohledné době stát reálně městem s cca 3000 a více
obyvateli. Nemá však nijak od
těch vlastníků pozemků, kterým ve velkém v letech 2000 až
2006 „zestavebnila zemědělské
pozemky“, žádné smluvní či jiné
právně vynutitelné závazky pro
vybudování občanského vybavení v Jenštejně, tj. v jazyku
stavebního zákona „stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodiny,
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; vybavenosti.“
Neudržitelnou situaci už
obec v tomto volebním období
sanovala výstavbou mateřské
školy tak, aby splnila svoji zákonnou povinnost dle školského zákona zajistit předškolní
vzdělání pro děti v posledním
ročníku před nástupem povinné školní docházky. Nyní má
obdobný problém se základními
školami, kdy Vinoř letos důrazně avizovala, že příští rok děti
z Jenštejna s ohledem na nedostatečné kapacity pro samotné
vinořské děti již brát do prvního ročníku nebude.
V Jenštejně také zcela chybí
adekvátní volnočasové plochy,
jakož i další standardní občanské vybavení odpovídající výhledovému i současnému stavu
dle územního plánu. Největší
problém v tomto ohledu vytváří
a do budoucna i dále bude vytvářet tzv. Nový Jenštejn.
V současné době se bude
obec vyjadřovat k prodloužení
stavebního povolení na sítě pro
vybudování vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu a komunikací v Novém

Jenštejně, na které byla vydána
stavební povolení s platností do
března 2014. Tyto sítě mohou
potenciálně sloužit pro vybudování stovek dalších domů v Novém Jenštejně, tj. řádově dalším problémům obce z hlediska
občanského vybavení.
Dle mého názoru by měla
obec - za těchto zjevně a ve velkém rozsahu neudržitelných
urbanistických podmínek (potvrzené například stanoviskem
Středočeského kraje k žádosti
o zajištění školského obvodu
pro Jenštejn z února tohoto
roku) - připravit a podat kvalitně odůvodněné záporné stanovisko k tomuto prodloužení,
a to do doby, dokud nebude s
dostatečnými smluvními zárukami právně zajištěn s developerem alespoň přiměřený stav,
kdy privátní sektor nebude jen
v Novém Jenštejně stavět rodinné domy, ale bude se také
ekvivalentně podílet na investicích do občanského vybavení, tj.
podílet se na negativních externalitách, které taková výstavba
vyvolává.
Nástrojem pro toto řešení je
tzv. plánovací smlouva dle § 66
odst. 2 stavebního zákona, která představuje smlouvu o spoluúčasti na vybudování nové
nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury, kterou v
konečné instanci schvaluje zastupitelstvo.
To nejhorší, co by se mohlo
stát, je, že by obec vydala kladné stanovisko, a to například
v kontextu, že by současně dostala „koloniální dáreček“ od
developera v podobě pár stovek
metrů pozemků zadarmo. V
takovém případě by developer
měl další dva roky na započetí
realizace výstavbu sítí dle stavebního povolení. Jakmile by
začal stavět, už by nikdy obec k

dalšímu prodloužení nepotřeboval. V nejhorším scénáři by se
pak pozemky rozprodaly na individuální parcely. Pak by mohla reálně nastat situace, kdy by
se jednotliví majitelé pozemků
ve velkém počtu „trousili na
obecní úřad“ a energicky se domáhali povolení individuální
výstavby rodinných domů.
A občanské vybavení? To
by samozřejmě zůstalo jako
problém k řešení na obci, jako
tomu je ostatně i v současné
době. To, že obec již v současné
době nemá s ohledem na své
finanční možnosti na to, aby
všechny stávající problémy řešila, ukazuje jasně i nešťastná
kauza umísťování dětí v MŠ
Radonice.
Je zde velký vnitřní dluh
na občanském vybavení a obec
by měla využívat všechny dostupné nástroje, aby se dále
neprohluboval a ne se existujících nástrojů zbavovat. V tomto
smyslu je nepochopitelný přetrvávající záměr zrušit či upravit
tři regulativy z platného územního plánu obce, tj. že:
- „první řada zástavby ve
styku s volnou krajinou bude
určena pro výstavbu solitérních
RD“, Tento požadavek zcela
mizí bez ekvivalentní náhrady.
Navíc, na rozdíl od jiných lokalit (např. Lokalita Ia: Historické
jádro obce Jenštejn – podhradí,
Lokalita 2: Dehtáry západ, Lokalita 4: Komerční zóna Dehtáry), paradoxně není požadována
žádná zvláštní prostorová regulace pro oblast Nového Jenštejna (viz čl. 8.2 Prostorová
regulace pro vybrané lokality),
a to za situace, kdy u některých
lokalit je dokonce nově stanoveno maximální procento zastavěnosti pozemků či maximální
koeficient podlažní plochy.
- „nové místní obslužné ko-

munikace budou obousměrné“
Nový návrh z ní: „Všechny nové
komunikace musí být dimenzovány na pojezd vozidel sběru odpadu, hasičů a záchranné
zdravotnické služby.“ Mizí tedy
výslovný požadavek na obousměrnost komunikací.
- „se nepovolují slepé ulice
delší než 55 m, které musí být
zakončeny obratištěm pro nákladní automobily (svoz odpadu).“ Nový návrh z ní: „Nepovolují se slepé ulice delší než 55
m a musí být navrženy tak, aby
byla zajištěna prostupnost území pro chodce.“ Mizí tedy požadavek na obratiště. Přibývá ale
požadavek na zajištění prostupnosti pro chodce (typicky tedy
chodníky).
Více, viz veřejná vyhláška
veřejného projednání návrhu
územního plánu obce Jenštejn
ze dne 29. dubna 2014 na úřední desce obecního úřadu a dokumenty a výkresy k ní připojené.
Veřejné projednání toho územního plánu bude 19. června
2014 a námitky se podávají do
26. června 2014.
Obávám se, že nepřišel-li by
v budoucnu nějaký zázrak, tak
se současnými rozpočtovými
možnostmi obce by další dluh
na občanském vybavení bez
jeho financování developerem
nebyl pro Jenštejn rozumně řešitelný po desítky let. Je takový
černý scénář pravděpodobný?
Ať si každý odpoví po zkušenostech v Jenštejně sám. Osobně
v altruismus developerů nevěřím. Kde někdo něco nemusí a
nikdo po něm nic nechce, zpravidla toho využije. Proto je neústupný a nekrátkozraký postoj
obce nyní tak důležitý. Jde o
hodně! Jenštejn není koloniální
vesnice!
Petr Dovolil, zastupitel

Zrcadlo ve Zlatnické, značky v Dehtárech
Novinky v dopravních opatřeních přispějí k bezpečnějšímu provozu
Jenštejn
Dne 16. 4. 2014 bylo přesunuto dopravní značení začátek/
konec obce Jenštejn od Radonic
směrem k Hradní ulici. Tuto
změnu jistě mnozí z vás zaznamenali. Bylo tak učiněno dle
nařízení Policie ČR a v souladu se zákonem, který stanoví
podmínky pro umístění tohoto
dopravního značení na konci/
začátku zastavěného území
obce, nikoli však na hranici ka-

tastrálního území.
Stejný den bylo také instalováno odrazové zrcadlo v ulici
Zlatnická, u Mateřské školy. Věříme, že toto opatření přispěje
k bezpečnějšímu provozu v této
části Nového Jenštejna.
Dehtáry
Původní
návrh
souboru
opatření (zpomalovací semafor
či radary) vzhledem k finanční
náročnosti nebyl schválen. Z

jednání s policií ale vyplynulo,
že i samotné snížení rychlosti
na nejvyšší povolenou rychlost 30 km/h v místě přechodu
pro chodce v obou směrech a
dopravní značení „Pozor děti“
bude policií povoleno. Zastupitelstvo obce dne 22. 4. 2014
na svém 31. zasedání znovu
projednalo dopravní opatření v
Dehtárech a schválilo instalaci
těchto dvou dopravních značení. O příslušná stanoviska je již

požádáno, předpokládáme tedy,
že k instalaci dojde začátkem
června 2014.
Pasport komunikací
Pro budoucí řešení návrhů
opatření (a nejen pro ně) jistě přispěje takzvaný „Pasport
komunikací“, který bude mít
konečně i obec Jenštejn brzy k
dispozici. Je to jedna ze zákonných povinností každé obce.
Pavlína Antošová
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Územní plán: otázky a odpovědi
Na otázky Táni Sýkorové odpovídají Magdalena Hlaváčková a Petr Dovolil
Do redakce jsme dostali tři
otázky od Táni Sýkorové k článkům z prosincového čísla Jenštejnského občasníku, věnovaného právě probíhající úpravě
územního plánu obce Jenštejn,
na které odpovídají autoři příspěvků Mgr. Petr Dovolil, zastupitel obce, a arch. Magdaléna Hlaváčková, jako pověřený
zastupitel k úpravě územního
plánu.
Otázka 1: Je stávající ÚP z
roku 2006 podle starého stavebního zákona? Co se stane s těmi
jevy, které tam podle nového
stav. zákona chybí? (Jenšt. obč.
prosinec 2013, str. 4 odst. 2 „Jsou
to například specifikování veřejných prostranství, plochy, jejichž
rozvoj je podmíněn regulačním
plánem nebo územní studií a
jevy skrývající se v různých pojmech typu podmínky pro rozvoj
sídelní struktury...“). Musí specifikaci těchto jevů zastupitelstvo
doplnit nebo existuje, v rámci digitalizace nějaká matrika, jak se
tyto jednotlivé jevy za určitých
podmínek převedou do upraveného ÚP?
M. Hlaváčková: Ano, současný ÚP je zpracován podle
starého stavebního zákona. Kdybychom jej nedigitalizovali, mohl
by tak zůstat ještě několik let a
byl by platný. Rozhodli jsme se
jej digitalizovat, protože platnost
ÚP podle starého zákona měla
končit v roce 2015. To se mezitím
změnilo a termín se odsunul o
dalších 5 let. Co se týče těch jevů,
které vyjmenováváte, a které
starý ÚP neupravuje a nový ano,
v 90 % z nich bychom je nemuseli
řešit ani v novém ÚP. Prostě by
je dokumentace neřešila. Důvod,
proč jsme je řešili, byl ten, že je
to pro obec z nějakého důvodu
prospěšné.
Zde je asi na místě uvést, proč
by to mělo být prospěšné. Do
stavebního zákona se tyto jevy
dostaly na základě zkušeností z ostatními územními plány.
Například specifikovat území,
jehož rozvoj má být podmíněn
územní studií, je dobré v případě, že kontext tohoto území je z
urbanistického hlediska natolik
nejasný, že by v případě živelného neorganizovaného rozvoje
mohlo dojít k nežádoucí změně
obce a mohlo znamenat pro obec
zátěž nebo nějaká rizika. O prospěšnosti zavedení těchto prvků
jsme se shodli se zastupiteli, s
projektanty a v neposlední řadě

i s Jenštejňáky, kteří v rámci
pracovní skupiny projektu přidali svoji trošku do mlýna.
P. Dovolil: Ano, stávající
územní plán z roku 2000 byl
vydán podle starého stavebního
zákona, a to včetně obou změn
z roku 2002 a 2006. „Nové jevy“
by měly být do úpravy ÚP doplněny, alespoň takto mi to bylo
vysvětlováno. Požadavky na obsah územního plánu určuje stavební zákon a dále vyhlášky č.
500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.
Otázka 2: Dále nerozumím
tomu, proč by měl verdikt zastupitelstva zaznít NE (viz. konec
posledního odstavce), když se
jedná jen o převedení stávajícího
ÚP do jiné formy, ale nedělají se
tam žádné změny, nebo tomu rozumím špatně?
M.
Hlaváčková:
Proces
schvalování úpravy ÚP je hlediska zastupitelstva stejný jako
proces schvalování nového ÚP.
Na závěr jej musí zastupitelstvo
schválit a tím tzv. „vydat“. Moje
obava zrcadlená v článku pramenila ze zkušenosti, že během mé
práce Petr Dovolil několikrát výslovně vyjádřil, že pro takovýto
územní plán on ruku nezvedne,
přičemž důvody se měnily a nikdy nebyly z mého úhlu pohledu
podstatné. Na mne to působilo,
že jde více, než o věcnou debatu,
o „politickou přetlačovanou“ a že
tudíž není v mé moci všem požadavkům stejně vyhovět.
P. Dovolil: Tato „úprava“ ÚP
byla představována Ing. arch.
Magdalenou Hlaváčkovou, povinným zástupcem obce zvoleným zastupitelstvem, v prosinci
2011 na zasedání zastupitelstva
jako digitalizace (převedení z
papírové do elektronické podoby) a doplnění či modifikace ÚP
tak, aby došlo k souladu s novým
stavebním zákonem (doplnění
„nových jevů“). Zastupitelstvo se
totiž rozhodlo nedělat „změnu“
ÚP, u které by muselo zastupitelstvo schválit nejdříve „zadání“
- tj. určení, co se má měnit - a u
kterého by bylo možné dále „zestavebňovat“ pozemky a činit
další rozsáhlejší změny. Úprava
a změna ÚP jsou dva rozdílné zákonné postupy. Oproti původním
informacím však jde stávající návrh úpravy ÚP za hranice prosté
digitalizace a zajištění souladu
se zákonem, viz níže.
Každá změna či úprava ÚP

by neměla mimo jiné ohrožovat
rovnováhu mezi soukromými a
veřejnými zájmy v území. Stávající znění ÚP po změně č. 2 vytvořilo už nyní za 8 let stav, kdy
počet obyvatel obce se více než
zdvojnásobil a naprostá většina
z těchto obyvatel žije ve dvou
již postavených etapách Nového
Jenštejna, a to aniž by ten, který těchto cca 220 domů prodal,
vybudoval tomuto počtu domů
odpovídající občanské vybavení
(byť jen jediné standardní!).
Obec se tak před 4 lety dostala „do kouta“, protože nemohla
plnit svou zákonnou povinnost
týkající se MŠ (Vinoř odmítala
brát děti v posledním roce před
ZŠ) a musela vybudovat MŠ
za své. Nyní nemá ani školský
obvod a bude mít do budoucna
velké problémy najít pro děti dostupná místa ve školách. Za této
situace návrh úpravy ÚP nepochopitelně obsahuje zrušení tří
regulativů v Novém Jenštejně,
které ve svém souhrnu potenciálně vedou k další významně
větší zástavbě rodinných domů
v Novém Jenštejně; možnost zastavení proluk po celém zbývajícím obvodu Nového Jenštejna,
potenciálně jednosměrně komunikace, případně slepé ulice nad
55 m bez obratišť pro odpadáře,
více viz článek „Kdo zaplatí další
občanské vybavení v Jenštejně?
v tomto čísle JO. Více domů znamená jen zhoršení již tak špatné
situace s občanským vybavením
v obci, na jejíž financování obec
nemá zdroje. Navíc, obec si na
jaře tohoto roku zadala územní
studii. Bez jejích výsledků a bez
uzavření plánovací smlouvy s developerem na občanské vybavení
by se dle mého názoru neměly v
NJ navrhovat žádné další úlevy
developerovi.
Dále, pro jediný vhodný stavební pozemek ve vlastnictví
obce, kde může obec v budoucnu
vybudovat zázemí technických
služeb či hasičskou zbrojnici (pozemek obce u bývalého areálu
JZD p.č. 171/129 o výměře 1160
m2 u polní cesty do Radonice) je
navrhován ve stávajícím návrhu ÚP nepochopitelný regulativ
spočívající ve „volném prostoru
v minimální šíři 20 m, zajišťující vzdálené průhledy do krajiny
a dostatečnou vzdálenost nové
zástavby od historické zástavby
centra obce.“
Nikdy nebudu hlasovat pro
takovouto úpravu ÚP, protože
jde proti zájmům obce a prosazuje jiné zájmy. Podivnost celé

kauzy je navíc umocněna tím, že
12. února 2014 se na zasedání
zastupitelstva čtyři zastupitelé hlasovali pro stažení diskuse
nad aktuálním stavem přípravy
úpravy ÚP z pořadu jednání.
Tato verze návrhu ÚP je tedy
kabinetní verzí Ing. arch. Magdaleny Hlaváčkové, se kterou
nebylo zastupitelstvo seznámeno
a nemohlo se k ní vyjádřit. Je jen
na občanech, jestli jim takový
upravený územní plán vyhovuje.
Veřejné projednání je 19. 6. 2014.
Každý může podat připomínky
nejpozději do 26. 6. 2014.
Otázka 3: Umožňuje stávající ÚP, aby počet obyvatel vzrostl
na 3000 - 3500, jak se píše v článku na str. 3.?
M. Hlaváčková: Počet obyvatel ÚP neurčuje, ale může určit maximální počet m2 užitné
plochy staveb, které se v daném
území mohou postavit. Jde o tzv.
koeficient zastavitelnosti stanovený územním plánem pro určitá
území. Tento koeficient může například určit, že máte-li parcelu
400 m2 velikou v území s koeficientem zastavitelnosti 25%, můžete na této parcele postavit dům,
který bude mít užitnou plochu
maximálně 25% plochy parcely,
tedy maximálně 100m2. Z toho
se pak dá odvodit, že v takovém
domě můžou pohodlně bydlet 3 –
4 obyvatelé a z toho se dále odhaduje, kolik obyvatel může v tom
kterém území v budoucnu zhruba
bydlet. Odhad, že v Jenštejně a
Dehtárech může být v budoucnu
3000 - 3500 obyvatel bych si vyložila takto: Výstavbou I. a II. etapy
nového Jenštejna vzrostl počet
obyvatel o 500 – 600, přičemž
je zastavěna zhruba 1/3 území
nového Jenštejna určeného k zástavbě. Při stejně husté zástavbě
(a stejně hustém osídlení) může
v budoucnu vzrůst počet obyvatel o dalších 1000-1200 v Novém
Jenštejně a dalších 1000 obyvatel
v Dehtárech, kde jsou území určená k zástavbě velká téměř tak,
jako v Jenštejně, jen jsou zatím
málo využívána vzhledem k chybějící infrastruktuře. Takže ano,
může. Jenštejn má v této chvíli
velmi vysoké rezervy v zastavitelném území a z toho také vyplývá,
že by si je neměl v dohledné době
v žádném případě rozšiřovat.
P. Dovolil: Výpočet a předpoklady, na nichž je založen, jsou
uvedeny v prosincovém čísle JO.
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Slavnosti budou letos dvoudenní
Jenštejnské slavnosti se konají o víkendu 7. – 8. června

Jenštejnské slavnosti 2013 (J. Hulík / červen 2013)

Krátce po přistěhování do Jenštejna mě zaujalo vyprávění pana
kronikáře Kovandy nejen o historii
obce, ale i o Kulturních dnech (předchůdce současných Jenštejnských
slavností). Barvitě líčil, jak zde
hráli ochotníci a dokonce přijeli na
opravdových koních a všichni hráli
a vystupovali zadarmo a celou akci
si občané organizovali svépomocí. K
tomu mi ukazoval velké množství
fotografií z Kulturních dní.
Už tehdy jsem si říkala, že by
bylo pěkné tuto tradici obnovit.
Krátce k obnovení skutečně došlo,
čímž mi obec sice udělala radost, ale
na druhou stranu mi bylo líto, že se
na akci nepodílejí i amatérské spolky z okolí. Když mě jednou oslovila
Jana Habartová, jestli bych se na
pořádání Jenštejnských slavností
nechtěla podílet, ráda jsem to přijala a loňské Jenštejnské slavnosti
jsem již ovlivnila značným nárůstem vystupujících z regionu a to jak
amatérských, tak profesionálních.
Letošní Jenštejnské slavnosti se
pokoušíme posunout zase o kousek
dál. Jednodenní akci rozšiřujeme
na dvoudenní a opět se zde budou

snoubit profesionální i amatérská
vystoupení a z velké části regionálních umělců.
Jedním z loňských trháků byla
bezesporu večerní kapela Klasickej
postup, která samozřejmě přijede
i letos. Kapela Klasickej postup
vznikla v roce 2003 poté, co v nejrůznějších obměnách a variacích
hrála pod různými názvy od roku
2000. Hrají rádi a na jejich vystoupeních je to vidět. Do hry dávají
veškerou energii a jejich cílem je posluchače pobavit. Kapelu Klasickej
postup si budete moct vychutnat na
závěr hlavního sobotního programu
večer až do noci, dokud kapela, diváci a počasí vydrží.
Během hlavního programu,
který se bude konat v sobotu odpoledne, se můžete těšit například na
strhující vystoupení Karla Emanuela Gotta (cca od 16 hodin) a večerní
koncert Marcely Holanové (cca od
20 hodin) a po ní již zmíněná kapela Klasickej postup. Během celého
dopoledne vás jistě potěší taneční
vystoupení skupiny Caramelka z
Prahy 6, kteří mají v repertoáru
více než 30 různých choreografií.

Tančí nejen po republice, ale jezdí
pravidelně do zahraničí. Na Jenštejnských slavnostech se můžete v
jejich podání těšit na step, country
tance i kankán!
Pro pobavení hlavně mladších
diváků budou vystupovat i vést dílnu žongléři, kteří kromě běžného
žonglérského náčiní letos přivezou
a předvedou také obří bubliny!
Samozřejmě nebudou chybět
ani šermíři (letos v podání skupiny
Královská koruna), které uvidíte jak u hlavního pódia, tak i celé
sobotní odpoledne na hradě a v
podhradí. Kromě podívané na šermířská klání si také budete moct
prohlédnout i osahat brnění i zbraně, zkrátka nakouknout pod pokličku rytířskému řemeslu. Kromě
řemesla rytířského budete moct v
podhradí okusit i řemeslo kovářské
a to doslova, protože přijde kovář i
s výhní a vy si budete moct ukovat
např. jednoduchý meč či minci.
A na co se mohou těšit ti nejmladší? Vše na hradě odstartují
nejmladší Jenštejňáčci vystoupením, které nacvičili v naší nové
jenštejnské školce. Hned po nich
zahraje na hradě divadlo Kejklíř.
Během celého dne děti shlédnou několik krásných poetických pohádek.
Budou v duchu „Theatrum mundi“
neboli divadlo světa z lípy, hadříků,
peří a starých českých pohádek, ku
poučení, pobavení i varování veškerého lidu, dítek, mládeže i kmetů. V
tomto provedení se děti budou moct
podívat například na pohádku Hrnečku, vař! a Stolečku, prostři se!
Divadelní společnost Kejklíř od
roku 1990, kdy vznikla, sehrála již
přes 3000 představení a její hlavní
protagonista Luděk Richter (pravý pohádkový dědeček) je jednou
z nejvýznamnějších osobností na
divadelní, hlavně loutkářské scéně.

Potkáte ho jako porotu či vedoucího
seminářů téměř na všech divadelních přehlídkách, které se v Česku
konají. Navíc jeho charismatický
vzhled a vždy milé a přátelské vystupování působí na děti i dospělé
doslova jako magnet a z jeho představení vždy odcházíte s hřejivým
pocitem.
Ale divadlo nečeká jen na děti.
Dospělí budou moct v podvečer na
hlavním pódiu shlédnout pantomimu a mim bude publikum i v průběhu večera bavit různými malými
drobnůstkami přímo mezi lidmi.
Celý sobotní večer bude korunován
ohňovou show.
Nedělní program bude jakési
doznívání slavností a celé odpoledne se budete moct dívat na různé amatérské skupiny z blízkého
i vzdálenějšího okolí. V neděli vše
začne na hradě v 15 hodin představením dětského divadla Kampak,
které má za sebou nejedno ocenění
i zahraniční zájezdy. Zahrají nám
hru „Aucassin a Nicoleta“ a doplní
lidovými písněmi. Další program
se bude odehrávat už na obecní
louce na pódiu. Můžete se těšit na
již tradiční vystoupení dětských
pěveckých sborů Broučci a Kamarádi (z Vinoře, Kbel a Čakovic) i na
Zumbu (děti z Vinoře, Satalic, Kbel,
Jenštejna, …). Také vás myslím potěší pohádka „Melancholický slon“
v podání dětí ze školy v Satalicích
i další vystoupení dětských zájmových skupin z blízkého okolí. Vše
doplní a završí bubenická skupina
TAM TAM Batucada, která loni publikum úplně uchvátila.
Oba dva dny se pak návštěvníci mohou těšit na různé pouťové
atrakce i stánky s dobrůtkami, občerstvením i hračkami a s řemeslným zbožím.
Klára Zemanová

Obecní sloupek
• Obci se zatím nedaří nalézt
optimální řešení (především finančně přijatelné) likvidace nepovolené skládky v Dehtárech
na pozemku obce parc. č. 179/4,
která částečně zasahuje na pole
pana Svobody, parc.č.35/2. Naopak
bylo dosaženo souhlasu, na společném jednání s občany z č. p. 18, č.
p. 19 a č. p. 5, ve věci zatrubnění
části pozemku 179/4, který je na
hranici s příkopy u výše zmíněných nemovitostí. Zprůchodnění
stávajícího a vybudování nového
úseku zatrubnění bude financovat
obec. Na náklady majitelů domů
bude vytvořen povrch vhodný pro
parkování vozidel u č.p.18, č. p. 19
a č.p.5.

• Zastupitelstvo obce Jenštejn
dne 22. 4. 2014 odsouhlasilo na
svém 31. zasedání zastupitelstva
podání žádostí o zařazení do
programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2014. Výše možných
příspěvků z tohoto programu se
pohybuje od 50 000 Kč až do přibližně 250 000 Kč za jednotlivou
akci obnovy. Z tohoto důvodu nebylo a není možné v rámci tohoto
programu žádat o příspěvek na
celkovou opravu hradní věže, jejíž
rozpočet je ve výši 2,5 mil. Kč.
Obec žádala o příspěvek na dvě
akce obnovy: „Hrad - oprava vstupní brány“ a „Hrad - oprava výběhu

zdi v nádvoří“. Část nákladů (minimálně 10%) a veškeré náklady
na projektovou dokumentaci, stavebně-historický a restaurátorský
průzkum však obec musí hradit se
svého rozpočtu.
Od obdržení projektu 8. 4. 2014
do podání žádostí a především pro
získání všech nezbytných stanovisek nebylo mnoho času, proto
bychom rádi tímto poděkovali
občanům - majitelům nemovitostí sousedících s hradem za jejich
vstřícnost a flexibilitu při poskytnutí stanovisek k záměru.
Hodnoticí komise obce s rozšířenou působností, která zasedala
v polovině května, předkládá svá
doporučení ke schválení Minister-

stvu kultury. O výsledku vás budeme informovat.
• Zjara se povedlo na zahradu
mateřské školky umístit červenou sklolaminátovou skluzavku,
kterou děti od poloviny dubna využívají. Doufáme, že jsou děti spokojené a skluzavku, pokud počasí
dovolí, pořádně provětrávají. Skluzavku Obec dětem pořídila za 15
500 tisíc Kč, vč. montáže. V dalších
krocích bychom chtěli, dle finančních možností, doplnit zahradu
ještě o pár stabilních herních prvků, v tuto chvíli si paní ředitelka
z rozpočtu MŠ zakoupila domeček,
který s dětmi používají na úklid
venkovních hraček.
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Jak se žije u sousedů: Šestajovice
Vyprávění Hany Otáhalové, jednatelky T.J. Sokol Šestajovice
Akce ve spolupráci se školou
a školkou, obecní akce, či akce
různých sdružení jsou zde vůbec vnímány jako běžné a jsou
velmi oblíbené. Čarodějnice,
strašidelná zahrada, po několika letech májka, a řada dalších
spojuje obyvatele obce a dělá
Šestajovice živou obcí.

Hana Otáhalová s dětmi (archiv H. Otáhalová)

Do Šestajovic jsme se přistěhovali v roce 2008, a to úplnou
náhodou. Známý nám řekl, že
se zde prodává starý domek,
který by mohl vyhovovat našim
představám. Plánovaná krátká
zastávka cestou na výlet nám
změnila život. Jelikož jsme původně z malého města Kadaně
na severozápadě Čech a jsme
dosti zemití lidé se vztahem k
tradici, nehledali jsme bydlení
v nových zástavbách, ale dychtili jsme po rekonstrukci starého domu se vzrostlou zahradou
v původní zástavbě.
Dům i zahrada sice vyžadovaly totální rekonstrukci, ale
po zhlédnutí okolí Šestajovic,
obklopených pěšky dostupnou
přírodou, nebylo co řešit. Obec
jako taková nám v počátku
příliš neučarovala. Hlavní třída byla obklopena domy, které
také vyžadovaly nový kabát, a
příjezd ze směru od Černého
Mostu by nás opravdu ke koupi nerozhoupal. My jsme ovšem
poprvé do Šestajovic přijeli za
směru od Klánovic, lesem, po
dobré silnici a kolem pěkných a
opravených domů, které evokovaly poklidný a pohodový život
na vsi.
Dostupnost MHD
Jedním ze zásadních rozhodnutí k uhnízdění se v Šestajovicích byla dobrá dostupnost
MHD. Obec je vybavena novými
autobusovými zastávkami a z
Klánovic jezdí vlak do centra
každých 30 minut a na metro
ČM trvá cesta autobusem 12
minut. Od našeho domu na Masarykovo nádraží, tedy do cent-

ra Prahy, nám cesta zabere i s
čekací dobou na vlak 32 minut.
Tak rychle tam často nejsou ani
lidé, kteří v centru Prahy bydlí.
Do Prahy ale jezdíme pouze
na výlet, nebo v případě nutnosti. Řešení velkých nákupů a
potřeby větších obcí jsme našli
v nedalekém Brandýse nad Labem nebo Čelákovicích a plně
využíváme místní obchůdky,
které jsou sice malé, ale dostačující. Řeznictví, potraviny,
vinotéka, autoservisy, lékaři,
kadeřníci a další služby jsou v
naší obci na kvalitní úrovni a
jsou dobře dostupné.
Trendový problém
Šestajovice se v posledních
letech rozrůstají a s růstem počtu obyvatel souvisí i potřeba
větší občanské vybavenosti. Zde
narážíme na trendový problém,
který v současné době řeší řada
obcí u velkých měst: nedostatečná kapacita míst ve školách
a školkách. I přes maximální
úsilí vedení obce, nově postavenou školku a rozšířenou zrekonstruovanou školu kapacita
nestačí. Máme dva syny. První
syn se do MŠ dostal napodruhé
a u druhého syna jsme v čase
očekávání, jestli bude po zápisu
přijat nebo bude navštěvovat až
třídu předškoláků.
Starší syn půjde v září do
první třídy nově zrekonstruované školy v Šestajovicích. I zde
nás rodiče trošku mrazí, protože škola je před dokončením a
bylo tedy pozastaveno řízení o
přijetí dítěte do školy, a to do
doby kolaudace. Řada rodičů je
situací vystrašená a pokládá si

otázku: „A co bude, když školu
nezkolaudují?“ Naše rodina se
zdejší školou úzce spolupracuje, a tak věříme, že tato situace
nenastane. Tempo, kterým se
škola zrekonstruovala, je závratné a když vidíte, jak se na
stavbě usilovně pracuje, obava
se vytrácí.
V obci se nachází několik
spolků: dobrovolní hasiči, sportovní klub, fotbalový klub, klub
důchodců.. V Šestajovicích je
krásné fotbalové hřiště, které
bude v brzké době obohaceno o
další multifunkční sportoviště.
V místním parku probíhá rekultivace a budou zde umístěny
cvičební stroje pro všechny věkové kategorie.
Sto let Sokola
Loni v prosinci se nám podařilo obnovit tělocvičnou jednotu
SOKOL Tradice je zavazující.
Vždyť za čtyři roky bude šestajovický Sokol slavit 100. let. V
současné chvíli máme celkem
92 členů, a to prozatím cvičíme
v pronajaté tělocvičně v Klánovicích. Blýská se nám na lepší
časy, neboť v listopadu bude v
Šestajovicích stát zbrusu nová
tělocvična. Myšlenka obnovy
Sokola byla a je významně podporována místní mateřskou školou, základní školou a obecním
úřadem. Všude jsme dostali prostor pro prezentace aktivit a vizí
a navázali jsme úzkou spolupráci. Je evidentní, že vedení těchto
institucí na životu občanů Šestajovice záleží. Šestajovičtí starosta a místostarosta se účastnili zakládající valné hromady a
i oni se stali členy Sokola.

Úřad pro lidi
Obecní úřad je v Šestajovicích pro lidi. Není problém přijít
s dotazem, řešením stížností….
Po telefonu i osobně vás přivítá
paní sekretářka, která pomůže
najít řešení. Telefon na vedení
obce je dostupný. Starostu většinou potkáte v terénu na kole
řešícího běžnou operativu, nebo
na fotbalovém hřišti, jak trénuje malé fotbalisty. Místostarosta plyne ve stálém pohybu dění
v obci a urputně řeší situace a
problémy spojené s obecním životem.
Jako
statické
úřednické
osoby sedící za stolem uvidíte
šestajovické vedené obce asi
jen zřídka, jestli vůbec. A není
divu. V současné době probíhají v obci rekonstrukce silnic,
chodníků, probíhá rekonstrukce školy, dokončuje se in-line
stezka, začne se stavět multifunkční sportoviště a tělocvična. Jen prostory pro kulturu
nám zde stále chybí.
V Šestajovicích jsme našli
řadu přátel a je vidět, že i mezi
lidmi, kteří bydlí v novostavbách, se utváří vztahy obci tolik
prospěšné a nerozlišuje se, kdo
je „náplava“ a kdo je původním
obyvatelem. Naším cílem je i
nadále se zapojovat se do života
v obci a zapalovat tak ostatní
obyvatele. Nechceme zde pouze
bydlet, ale žít a s čistým svědomím a přirozeností říkat:
„V Šestajovicích se dobře
žije.“.
Hana Otáhalová

ŠESTAJOVICE
Praha - Východ

Velikost katastru: 5,46 km2
Počet obyvatel 2000: 1088
Počet obyvatel 2013: 3037
Rozpočet 2000: cca 17 mil. Kč
Rozpočet 2013: cca 50 mil. Kč
Starosta: Roman Hrdlic
Web: www.sestajovice.cz
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Lesní školka jako alternativa
Rozhovor s vedoucí lektorkou Lesního klubu Cestička Janou Kulhánkovou
Dokážete definovat co je to
lesní školka?

Koncept lesních mateřských
škol (LŠ) má svůj původ ve Skandinávii, kde je pobyt v přírodě společensky velmi ceněný. Myšlenka
lesní školky se poprvé objevila v
Dánsku v roce 1954 když zde paní
Ella Flatau vyřešila situaci nedostupnosti mateřské školy pobytem
s dětmi v lese. Školky se pak rozšířily po celé Skandinávii, např.
v Norsku jsou to tzv. „venkovní
školky“. Dnes se ve skandinávských zemích běžně setkáváme
i v klasických školkách např. se
spaním venku mimo budovu a s
pravidelným programem v přírodě. V Německu vznikla první LŠ
ve Flensburgu v roce 1993 na základě přímé zkušenosti dvou žen
s dánskou koncepcí. Od té doby
se začaly lesní školky lavinovitě
šířit po celém Německu, čemuž
velmi napomohlo jejich legislativní uznání a s tím i spojené státní
financování. V roce 2008 jich v
Německu bylo kolem 1000 a jejich počet od té doby stále stoupá.
LŠ dále existují ve Švýcarsku,
Rakousku, Velké Británii, USA a
Japonsku.
Základním motem LŠ je „s
dětmi venku za každého počasí“.
Děti tak mají možnost trávit čas v
prostředí od pradávna přirozeném
pro člověka. Vnímají proměny
ročních období, pozorují přírodu,
ptáky, mravence, mají svobodu
pohybu, zvládají různě složitý a
proměnlivý terén. Základem LŠ je
také nízký počet dětí na pedagoga
a individuální přístup ke každému dítěti a jeho potřebám. Dnes
je zvykem to nazývat respektujícím přístupem a slovo respekt je
zde myslím velmi výstižné. Nejen
respekt k dítěti, k sobě navzájem,
ale také respekt nás všech k přírodě.
Jak dlouho už funguje Lesní
klub Cestička?

Lesní klub založilo 7 rodin v
roce 2010. Rádi jsme se potkávali a společně trávili čas venku.
Všichni jsme se nějakým způsobem zabývali pedagogikou, filozofií, sebepoznáním, psychologií,
ekologií a chtěli jsme tak pro naše
děti vytvořit prostředí, které by
nám vyhovovalo. V té době jsme se
seznámili s koncepcí lesních školek a naplňovala představy nás
všech. V nedalekém lesíku nám
bylo s dětmi vždycky moc dobře,
bylo tedy jasnou volbou, aby se
společný pobyt dětí s naší první
lektorkou odehrával právě zde.
První skupinka s 8 dětmi se potkávala 2 dopoledne v týdnu. Od

té doby už jsme jen přibírali děti
a rozšiřovali provoz, protože zájem
byl veliký.
Kolik máte momentálně lektorů
a kolik máte dětí?

V tuto chvíli má Cestička 6
lektorů a 55 dětí. Pravidlem je, že
ve skupině je vždy max. 15 dětí
na 2 dospělé, abychom zaručili
individuální přístup, mohli děti
dostatečně vnímat a bezpečně se
pohybovat přírodou. Základnou je
Ctěnický háj, ale často se pohybujeme i v širším okolí Vinoře, Satalic a Kbel. S většími dětmi rozšiřujeme teritorium a vydáváme se
na různé cesty mimo Prahu nebo
naopak do jejího centra. Kbelská
radnice nám velmi vyšla vstříc a
nabídla nám pro užívání prostory
ve Kbelích, kde tento rok budujeme klubovnu a rozhodli jsme
se jí zařídit v duchu montessori
pedagogiky, jelikož je nám tento
koncept blízký propojení lesní a
montessori pedagogiky nám připadá velmi obohacující.
Jak vypadá průměrný den v
lesní školce?

Den u nás začíná v 8.30 většinou u „pavoučího stromu“ na kraji
lesa. Je to krásné místo, které v
době bujarého rozpuku přírody
vytváří někdy pocit až jakéhosi
lesního chrámu či auly. Bohaté
kořeny stromu tak hned v počátku dne nabízí dětem možnost věnovat se nejrůznějším činnostem
od stavění domečků pro pavouky,
hry na obchod s bukvicemi a žaludy či přeskakování kořenů. Ráno
začínáme ranním kruhem, kde se
přivítáme a dáme každému slovo,
aby mohl říct co potřebuje, co ho
zajímá apod. Probíráme také chystaný průběh dne a momentální
téma. Dále pokračují nejrůznější
lesní aktivity, mnoho témat a her
si děti přináší samy a inspirací je
jim samozřejmě příroda a přímé
okolí, kde se nacházíme. Zároveň
mají lektoři připravený program
a aktivity - výtvarné, poznávací,
jazykové, zážitkové apod. Pokud
jsou děti zaujaty vlastní hrou a
vlastními objevy, tak je z koncentrace ale nevyrušujeme, pokud to
není nutné. Asi v polovině dopoledne je velmi oblíbená svačinka a s
ní spojený krátký odpočinek. I při
svačince si často povídáme o aktuálních tématech dětí. Pak opět
přichází řízené či neřízené činnosti, také se různě přesouváme
v krajině apod. Krátký den končí
v poledne a dlouhý pak pokračuje
obědem, odpočinkem a odpoledními aktivitami do 15.30.
Máte i nějaké tématické výlety,
jaké a kde?

S dětmi venku za každého počasí (archiv LK Cestička)

S většími dětmi jsme začali
jezdit po zajímavých místech Prahy a okolí. Navštěvujeme pravidelně programy Národní galerie
ve Veletržním paláci, planetáriu,
hvězdárny, Technické muzeum,
Botanickou zahradu, různá divadla (tento rok to bylo krásné představení v divadle Ponec). Nedávno
jsme byli na Vyšehradě a bavili
jsme se o historii a osobnostech
české kultury a děti samy projevily zájem zabývat se hlouběji
Karlem IV. Minulý týden jsme tak
podnikli poznávací cestu Prahou
po stopách Karla IV. Abych nezapomněla, pravidlem jsou také
každoroční návštěvy letiště ve
Kbelích.
Pořádáte i nějaké aktivity pro
rodiče dětí?

Pořádáme slavnosti kopírující hlavní roční události, zde jsme
se mimo jiné trochu inspirovali i
ve waldorfské pedagogice a jejím
krásném zpracování svátků. Ale
například letošní jaro jsme byli
všichni nějak příliš vytížení, že
nám nezbyly síly na klasickou jarní slavnost, nicméně potřeba čas
od času se scházet i s rodiči je veliká, a tak to chceme v nejbližších
týdnech dohnat a máme v plánu
společný piknikový oběd s rodiči a
následný společný jarní úklid lesa.
Jak se děti během dne stravují,
máte interní pravidla?

Máme pravidla týkající se akorát svačinky, neměla by obsahovat
žádné kupované sladkosti, jelikož
chceme respektovat rodiny, které omezují přísun sladkostí a tak
jsme se dohodli na nějaké podobě
zdravé svačinky – pečivo, ovoce,
zelenina či domácí pečivo. Jelikož
jsou v tomto většinou všichni podobně smýšlející, s tímto pravidlem neměl zatím nikdo problém,
případně na to jen upozorníme.

Určitě podporuje zdravé stravování.
Jak musí být dítě do lesní školky vybavené?

Děti si nosí svůj baťůžek, kde
mají svačinu, pití, podsedák, vybavený penálek, desky na pracovní
listy, kapesníky, pláštěnku v případě potřeby a případně i náhradní oblečení.
Kolik pobyt v lesní školce
stojí?

Krátký den (4 hodiny) stojí
220 Kč a dlouhý den (7 hodin)
stojí 360 Kč.
Kolik máte volných míst pro
školní rok 2014-15?

Zápis pro příští školní rok proběhl 14. 5. ve Vincentu ve Vinoři.
V tuto chvíli není jasné, kolik volných míst bude, ale jelikož od září
otevíráme kromě lesního klubu
také nově třídenní montessori
klub, kde chceme propojit montessori a lesní pedagogiku, budeme
snad moci pokrýt všechen zájem.
Každopádně zájemci se mohou
stále hlásit.
Máte v okolí konkurenci?

Montessori školka sídlí jedna
v Letňanech a jedna v Kyjích. V
okolí je jistě mnoho soukromých
školek více méně v každé obci. O
žádné fungující blízké lesní školce
nevím. Ale například loni jsme pomáhali ve vzniku několika podobných aktivit, také u vás v Jenštejně, další aktivita byla na sever od
Prahy, kde si rodiče po roce dojíždění k nám z důvodů dopravy založili skupinu vlastní. V tuto chvíli
pomáháme v zakládání lesní skupiny na Praze 2 a pro radu si přijeli lidé zakládající skupinu pro děti
zaměstnanců hospice Cesta domů,
která se shodou okolností jmenuje
také Cestička.
www.spolekcesticka.cz
Evžen Dub
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Jenštejnská pětka se povedla
V květnu se konal první ročník běžeckého závodu
Předpověď počasí na sobotu
17. května nebyla právě příznivá,
ale nakonec začalo opravdu pršet
až v samotném závěru hlavního
závodu Jenštejnské pětky. Už od
rána tak mohl probíhat plánovaný
program a krátce před polednem
vyrazilo na trať rodinného běhu
19 „týmů“. Vítězi se nakonec stali
Barošovi.
Dalším v pořadí byl běh mladších žáků ve věku 6-10 let a těch
se na startu sešlo neuvěřitelných
38. Nejrychleji trasu k čističce a
zpět uběhla Marie Červenková a
po ní pak Petr Koubovský a Matyáš Brož. Celý kilometr pak měřila
trať pro starší žáky do šestnácti
let. Jako první proběhl cílem Ondřej Malina následován Dominikem
Predkou a Janem Červenkou. Celkem běželo 13 chlapců a děvčat.
Před startem hlavního závodu
se ještě k čističce plánovaně proběhli čtyři naši hasiči. Neběželi
však ve sportovním dresu, ale v
zásahové výstroji a s dýchacím
přístrojem.
Po přestávce na vyhlášení vítězů už mohla starostka odstartovat

hlavní závod na 5 kilometrů. Na
startu se sešlo celkem 54 běžců a
běžkyň. Nejrychlejším byl podle
očekávání zvláštní host závodu a
reprezentant v moderním pětiboji
Martin Dvořák. Skutečná místa na
stupních vítězů pak obsadili Václav
Kyral, Ladislav Gášek, Pavel Marek, Michaela Hejduková, Radka
Sýkorová a Klára Šafránková.
I přes nepřízeň počasí se na
louce sešlo i poměrně hodně diváků a nezklamala ani hudební skupina Pády, dvojice místních moderátorů nebo večerní zábava U
Cafourků. Z celkově úspěšné akce
pak mohou mít radost nejen její
organizátoři, ale i celá naše obec.
Doufejme, že to stejné bude platit
i o dalším ročníku.
Dotace od MAS Střední Polabí
Jenštejnský běh byl na náklady poměrně náročný. Když jsme
sestavovali rozpočet a snažili se
snížit nárok na finance, který by
měl být hrazen z obecních peněz,
dostali jsme nabídku na podání
žádosti o dotaci z prostředků Evropského zemědělského fondu pro

rozvoj venkova prostřednictvím
Místní akční skupiny MAS Střední Polabí. Komise naší žádost
schválila a dotaci jsme získali v
maximální možné částce 15 000
Kč. Tato zkušenost nás obohatila a
inspirovala k tomu, že lze pořádat
kulturní, společenské i sportovní
akce za přispění sponzorů a prostředků z dotačních titulů. Nemusí být vše nutně z peněz obce.
Poděkování sponzorům a organizátorům Jenštejnské pětky
Jenštejnská pětka by nemohla být takto velkorysou akcí bez
přispění sponzorů, kteří se na ní
podíleli, jak už finančně, tak materiálně a někteří i organizačně.
Všem patří náš velký dík a přání,
pojďme tuto tradici zachovat, ať
není Jenštejnská pětka ročníkem
prvním a posledním.
Svaz Moderního pětiboje hlavní partner závodu, VaK Zápy
s.r.o. – provozovatel ČOV v Jenštejně (10 000 Kč), Menerga s.r.o.
– dodavatel vzduchotechniky ke
krytým bazénům (6 000 Kč), Sico

Rent s.r.o. – pronájem pracovních
plošin (5 000 Kč), Rostislav Hanyš – pronájem mobilních jeřábů
(5 000 Kč). Seven Sport s.r.o. –
internetový obchod Insportline (5
000 Kč + ceny pro vítěze v hodnotě
10 000 Kč), Laura sport - obchod
se sportovním vybavením (ceny
pro vítěze v hodnotě 5 000 Kč),
Manažérská akademie jakosti
a.s. – Radonická jízdárna (zapůjčení poníků), Občanské sdružení Jenštejn – Trpaslík (přednáška Polabí na talíři), Eko-kom
a.s. – obalová společnost (stánek
na deskové hry), Tiskárna Daniel s.r.o. – tisk propagačního materiálu, Global Vision a.s. – reklama a propagace
Poděkování patří samozřejmě
také obci za umožnění této události a všem dobrovolníkům, kteří si
podíleli na průběhu příprav a samotného vyvrcholení akce.
Vedení týmu: Zdenka Fryková
Hlavní organizátoři akce: Reneta Hlaváčková, Petr Beneš a
Klára Šafránková
Zdeňka Fryková, místostarostka
Jiří Hulík

Jenštejnská pětka 2014 - rodinný běh (J. Hulík / květen 2014)

Jenštejnská pětka 2014 - mladší žáci (J. Hulík / květen 2014)

Jenštejnská pětka 2014 - starší žáci (J. Hulík / květen 2014)

Jenštejnská pětka 2014 - hlavní závod (J. Hulík / květen 2014)
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Babi, dědo, jak se jedlo
Obhajoba projektu v MAS očima OS Jenštejn
V půlce dubna jsme se jakožto
zástupci OS Jenštejn zúčastnili
veřejných obhajob projektů předkládaných v rámci Tréninkové výzvy, kterou vyhlásila MAS Střední
Polabí. Vystoupily jsme s prezentací našeho projektu „Polabí na
talíři, aneb Babi, dědo, jak se jedlo?“, dále byly prezentovány čtyři
projekty jiných organizací. Vzhledem k tomu, že dva z pěti projektů
pocházely z Jenštejna, měly jsme
možnost názorně ukázat, jak aktivní v naší malé obci jsme a díky
propojenosti obou místních projektů i to, že u nás existuje spolupráce mezi obcí a ostatními místními organizacemi a naopak.
Náš projekt se, v souladu se zadáním výzvy, zaměřil na mezigenerační spolupráci v rodině – jsme
rády, že jsme se mohly věnovat
mimo jiné i tématu, které nás v

Trpaslíkovi už delší dobu zajímá,
a sice zapojení seniorů do místního komunitního života. Stěžejním
tématem k mezigenerační diskusi byla zdravá strava z lokálních
zdrojů. Jednalo se o soubor zábavně-vzdělávacích akcí, které všechny proběhly v rámci Týdne rodiny
(12.-18.5.2014).
Zpátky k MAS: atmosféra během veřejných prezentací a obhajob na půdě MAS Střední Polabí
(a to platí i o další spolupráci se
zástupci MAS) byla příjemná a
neformální, a ačkoli bylo vidět, že
na tréninkové výzvě „trénují“ nejen žadatelé o finanční podporu,
ale i hodnotitelé, všechny připomínky byly věcné a podnětné. A
co je hlavní, všudypřítomný zápal
pro věc a nadšení, pozitivní energie a chuť do další společné práce, zkušenosti a podpora podobně

Diskuze o výživě a zdravém stravování v rámci akce Polabí na talíři (OS Jenštejn / květen 2014)

smýšlejících lidí, to všechno jsou
záležitosti, které pro dobrovolníky
znamenají velké povzbuzení do
další práce.
Vzhledem k tomu, že i naše
„Polabí na talíři“ bylo porotou
vybráno mezi ty projekty, které
získají finanční prostředky z MAS
Střední Polabí, měly jsme i v květnu plné ruce práce. Schválený projekt zahrnoval organizaci soutěže
„Babi, dědo, jak se jedlo?“, ve které
děti měly za úkol zapsat recept od
(pra)babičky, přípravu rodinného
odpoledne s pečením sušenek, zeleninovým tvořením a čtením pohádky v místní školce, tematicky
zaměřené kroužky v Trpaslíkovi
a v neposlední řadě ochutnávku
zdravých a chutných jídel během
přednášky výživové odbornice v
rámci Jenštejnské pětky.
Díky vřelé podpoře od vedení

obce, které nám vydatně pomohlo
s propagací a poskytlo technické
zázemí, podpoře personálu školky,
nadšení lektorek z Trpaslíka a financím z MAS, se vše povedlo víceméně k naší spokojenosti. Doufáme, že i vám se Polabí na talíři
líbilo – děkujeme všem aktivním
dětem a jejich rodinám, které se
zapojily do soutěže, a všem, kteří
se nenechali odradit nepřízní počasí a přišli si poslechnout zajímavou přednášku a rádi ochutnali
sezónní dobroty - na špenátové polévce si pochutnali nejen dospělí,
ale i nejmenší strávníci.
Pro všechny zájemce o původní
zdravá jídla připravujeme kuchařku ze soutěžních receptů, která
bude ke stažení na www.trpaslik.
info
Bára Chárová, Jitka Vrbová, Blanka Makoňová

Letošní pálení čarodějnic na hřišti (J. Hulík / duben 2014)

RC TRPASLÍK

MŠ JEnštejn
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhl ve dnech 26. a 27. 3.
2014. Rodiče přišli zapsat 54 dětí,
přijato bylo 15 dětí, protože více volných míst v mateřské škole není, i
když se od září zvýší kapacita školky ze současných 48 na 50 míst.
Tzv. „pod čarou“ zůstalo 39 dětí.
Než došlo k rozhodnutí, které
děti budou přijaty, bylo kontrolováno trvalé bydliště každého
zapsaného dítěte v evidenci obyvatel Jenštejna. To proto, zda děti
splňují zvýhodňující kritérium
trvalého pobytu v Jenštejně. Stanovení kritérií je plně v kompetenci ředitele školy. Kritéria byla
stanovena tak, aby byla zcela legitimní, jednoznačná, nediskriminující a týkala se dítěte, ne rodičů.
Mateřská škola není hlídacím
klubem, ale institucí, která poskytuje dětem edukační prostředí. Proto se při zápisu musí brát
v úvahu především dítě a jeho
právo na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

Z celkového počtu 48 dětí v
současné době je 7 dětí s jedním
rodičem s trvalým pobytem a
pouze 1 dítě je trvale přihlášené
bez rodičů. Ostatních 40 dětí je
trvale přihlášených včetně obou
rodičů. Dětí nově nastupujících
ve školním roce 2014/2015 je celkem 15 a z toho počtu mají 3 děti
přihlášeno k trvalému pobytu
pouze jednoho rodiče, 12 oba dva.

Petra Holíková, ředitelka MŠ

Jiří Hulík

Evžen Dub, Zdeňka Fryková

Obec Jenštejn v současné době
jedná o podmínkách umístění
jenštejnských dětí do mateřských
škol v obci Radonice a v Městské
částí Praha - Horní Počernice. V
době uzávěrky aktuálního vydání Jenštejnského občasníku byla
komplikovaná situace zejména v
Radonicích, kde bylo možné přijmout více dětí, než bylo původně ze strany Radonic avizováno.
Současně bylo třeba řešit finanční
podmínky pro umístění dětí dané
usnesením rady obce Radonice.

Trpaslíkovi je pět let
Rodinné centrum Jenštejnský trpaslík bylo pod hlavičkou
Občanského sdružení Jenštejn v
pronajatém domě v Kovářské ulici otevřeno 30. 4. 2009. Od té doby
se mnohé změnilo. První malí návštěvníci jsou teď ve škole, jiní se
narodili nebo přistěhovali a stejně
tak se měnilo a mění i složení těch,
kteří se o provoz centra starají. Po
loňském nuceném stěhování do
menších prostor v budově obecního úřadu se musela přizpůsobit
i skladba organizovaných kurzů,
kroužků a akcí. V roce 2013 i přes
to proběhlo přes 30 pololetních
nebo pravidelných kurzů a více než
10 jednorázových akcí. Stále trvajícím problémem je však bohužel
chybějící prostor pro keramickou
pec, kterou Trpaslík vlastní. Pokud
by se snad přeci jen pro ni někde v
Jenštejně našlo vhodné místo, tak
by se do programu mohla vrátit keramika pro děti i dospělé.
Trpaslík neznamená jen pravidelné nebo nepravidelné akce v

prostorách centra, ale za těch pět
let se podařilo zorganizovat i řadu
akcí v Jenštejně a okolí. Letos na
konci května proběhl už pátý ročník Trpaslíkova dne. Stejně jako
jiné akce se ani tato neobešla a
neobejde bez pomoci těch, kteří pomoci chtějí a které to stále baví. To
stejné platí i o podpoře ze strany
obce, bez které by Trpaslík v současné podobě fungovat nemohl.
Rodinné centrum Jenštejnský
trpaslík vždy chtělo a chce být otevřený spolkem. Od začátku nám
jde hlavně o to, aby z Jenštejna
nebylo jen místo pro přespání, ale
i místo pro spokojený život nejen
všech místních trpaslíků, ale i jejich rodičů nebo sousedů. Ať už
máte zájem se zúčastnit nějaké
akce nebo chcete nějakou uspořádat a nebo se chcete jen podívat, co
je ten Trpaslík vlastně zač, tak se
určitě zastavte a nebo napište na
trpaslik.eu@centrum.cz případně
na
www.facebook.com/JenstejnskyTrpaslik a www.trpaslik.info
Denisa Hulíková
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ZDRAVÍ
SPRÁVNÁ TECHNIKA REKREAČNÍHO BĚHU
Chceme-li, aby byl běžecký
pohyb zdravý, přirozený a efektivní, musíme dávat dobrý pozor na jeho správnou techniku
a případné chyby a nedostatky
průběžně odstraňovat.
Důležité je soustředit se na
správné držení hlavy v podélné
ose, kdy hlavu nezasunujeme
ani nepředsunujeme. Trup by
měl být vzpřímený s mírným
náklonem vpřed, ramena volná směřující dolů a do šířky,
nikoliv vtažená k uším. Hrudní páteř by neměla být příliš
zakulacená a bedra příliš prohnutá. Rotace pánve musí být
v souhře s protirotací ramen a
paží. Boky se nesmí příliš kývat
ze strany na stranu.
Práce horních končetin by
měla být časově sladěná s prací dolních končetin. Paže by se
měly pohybovat podél těla, přičemž se úhel v loketním kloubu
při pohybu vpřed mírně přivírá a vzad otvírá. Rotujeme-li
správně pletenec pánevní vůči
ramennímu, dostává se naše
předloktí i s rukou vpředu mírně dovnitř, nikoliv však napříč
před trup, jak je velmi často u
rekreačních běžců viditelné.
Ne příliš vhodné je také běhání se zátěží v rukou. Při tomto
dochází ke zbytečným výkyvům
horizontálního těžiště a poté ke
svalovým dysbalancím a možným problémům pohybového
aparátu.
Při běhu rozlišujeme fázi
letovou a oporovou, při které
je třeba při dokroku či doskoku
dbát na měkké převalení přes
vnější hranu chodidla, a to i s

hasiči

pomocí vhodné běžecké obuvi či
speciálních vložek do bot.
Musíme se naučit nohu
správně a postupně odvíjet
přes malíkovou stranu k palcové a potom na celé chodidlo. Jen
tak zajistíme správnou stabilizaci těla a optimální předpětí
svalů, které potřebujeme pro
následný odraz a kterým také
snižujeme riziko úrazu v oblasti kotníků, nosných kloubů jako
jsou kolena a kyčle i páteře. V
momentu odrazu by mělo dojít
k tzv. běžeckému luku, což znamená, že odrazová noha, trup
a hlava by měla zůstat v jedné
linii – tj. křivce, která připomíná luk.
Pokud se nám toto vše podaří uhlídat, a že toho není málo,
můžeme mluvit o správném běžeckém stylu. Tento se projeví
hlavně optimální koordinací
pohybu horních i dolních končetin, a to i při vyšší rychlosti
běhu, dále pružným odrazem
směřujícím do těžiště našeho
těla a jeho celkovým stabilním
držením i při vyšší únavě. Tím
vším eliminujeme riziko úrazu
a běh se pro nás stává zdravým,
přirozeným a radostným.
Tento stručný návod je
vhodný pro běh po rovném terénu pro rekreační běžce bez
zdravotního omezení. Pro běh
do vrchu či z vrchu, jiné zátěžové a výkonnostní běhy se
mohou výše uvedená pravidla
v jednotlivostech lišit. Současně se musí také přihlédnout k
individuální tělesné konstituci
každého běžce a jeho momentálnímu zdraví.
Gabriela Válková

V současné době žije naše jednotka přípravami prvního ročníku
memoriálu Vladimíra Neumana.
Svépomocí jsme vyrobili překážky
pro požární sport, připravili soutěžní disciplíny a pozvali dobrovolné
hasiče z okolních obcí. Bohužel jsme
se setkali s nezájmem těchto jednotek zúčastnit se naší soutěže, pouze
kluci ze Dřevčic přislíbili svou účast,
ale našlo se dost jiných družstev
ochotných a schopných poměřit své
síly a dovednosti v hasičských disciplínách.
Nákup dodávkového automobilu
a jeho přestavba na dopravní automobil zařazený v IZS proběhl bez
komplikací a auto již slouží pro potřeby naší jednotky požární ochrany.
V dubnu jsme asistovali u pálení
čarodějnic jak v Jenštejně tak i v Radonicích. V květnu jsme pozváni na

oslavy 120 let založení sboru dobrovolných hasičů v Dřevčicích.
Dále nás čeká účast na pravidelném dvoudenním přeškolení velitelů
a strojníků ve výcvikovém středisku
HZS v Mnichově Hradišti. V dýchací
technice jsem se proběhli při Jenštejnské pětce.
V červnu budeme pomáhat při
Jenštejnských slavnostech a těsně
před prázdninami již avizovaný hasičský memoriál.
O prázdninách trochu zvolníme,
abychom ušetřili síly na podzimní
část roku, kde nás čeká účast na tradiční noční soutěži v Dolínku.
Na letošek je toho v plánu opravdu hodně a já jen doufám, že nám
vydrží síly a elán i na další naši činnost, hlavně i našim nově příchozím
členům .
Marek Vacek, velitel JSDH Jenštejn

Nový automobil JSDH Jenštejn (J. Hulík / duben 2014)

KALENDÁŘ
7.-8.6.
21.6.
léto
srpen
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Jenštejnské slavnosti
Memoriál V. Neumana
Sportovní turnaj
Loučení s prázdninami
Lampionová procházka

podzim Vítání občánků
prosinec Rozsvícení stromku
Bližší podrobnosti a další akce
budou včas zveřejněny.
inzerce
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PRODEJ, SERVIS, PŮJČOVNA, BAZAR
Náchodská 708
Praha 9 - Horní Počernice
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Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz
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