Jenštejnský
občasník

„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ - Thúkydidés
Úvodní slovo
Zatímco Evropa se obává
přílivu uprchlíků, v Jenštejně
nám zatím na našem vlastním
písečku nic nehrozí. Nemyslím
teď ten nový píseček na hřišti,
který malé rusky mluvící děti
pro zábavu vyhazují na louku.
Jedním z argumentů pro přijetí
emigrantů je, že se nám nedostává pracovních sil. Pracovat
se chce opravdu málo lidem,
aspoň podle mých zkušeností:
„Dobrý den, potřeboval bych
opravit závlahu.“ – „V pondělí
zavolám.“ (Čekám už týden.)
„Kotel měl poruchu, pro jistotu jsem vám ji nahrál na video.“ – „Aha, to jsem ještě neviděl, musím se zeptat u výrobce,
odpoledne zavolám.“ (Po týdnu
jsem zavolal sám, abych zjistil,
že ani výrobce nic takového nezná.)
„Ve smlouvě máte, že necháte vymazat zástavní právo, proč
to tam pořád je?“ – „Kvitance
byla podána na katastr před
10 dny, ale včera byla vrácena
z důvodu nepodání jejího návrhu. Nová kvitance bude podána
v pondělí.“ (Nerozumím, ale
jsem rád, že mi někdo odpověděl.)
V Občasníku to ale úplně
nevzdáváme a snažíme se najít zajímavé příběhy lidí, které
práce ještě baví nebo se chtějí
s někým podělit o svoje zkušenosti. A jestli jich bude ubývat,
a nějaká emigrantská vlna nás
smete, ať je to aspoň ta čínská –
to jejich voňavé a křehké kuře
mi chutná.
Martin Šidlák
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Obec žije sportem a kulturou
V uplynulých týdnech se v obci uskutečnily hned čtyři akce pro širokou veřejnost

Rodinný běh na Jenštejnské pětce (L. Hoza / květen 2015)

Přelom května a června byl
v Jenštejně naplněn sportem i zábavou.
První z akcí byla běžecká soutěž s dlouhým názvem Jenštejnská pětka Insportline. Pro nezasvěcené malé vysvětlení: pětka
proto, že hlavní běh je dlouhý 5
kilometrů, a Insportline proto,
že se přípravnému týmu podařilo sehnat generálního sponzora
celé akce, dodavatele sportovních
potřeb Insportline. Přípravný
tým celou akci organizoval několik měsíců, ale dle účasníků
i sportovců to stálo za to. Na akci

mimo jiné přijelo i několik starostů z okolních obcí, a navštívil
nás i středočeský hejtman Miloš
Petera.
Druhou akcí byl již tradiční Trpaslíkův den, dětská soutěž s jednotlivými stanovišti po celé obci,
zakončená dětským divadlem pod
širým nebem na jenštejnské návsi
s názvem Pirátská vlajka.
Třetí akcí byl Memoriál Vladimíra Neumana, který hasiči uspořádali na počest svého zesnulého
kamaráda. Závodu se zúčastnily
čtyři soutěžní týmy z okolních
obcí. Základna s občerstvením

byla ve stávající hasičárně v areálu bývalého JZD, soutěžní disciplíny se odehrávaly na několika
různých stanovištích v Jenštejně
i Dehtárech.
Čtvrtá akce, Jenštejnské slavnosti, se odehrála na nádvoří
hradu Jenštejn a na ploše hřiště
v podhradí. Bez ohledu na nepřízeň počasí mohli diváci vidět
dětská vystoupení, šermíře i kouzelníka.
Ke každé akci přinášíme
uvnitř čísla samostatný příspěvek
a několik fotografií.
Evžen Dub

KONTAKTY
Norbert Hlaváček, starosta
+420 606 656 639
starosta@jenstejn.cz
Jana Ivanišová, místostarostka
+420 720 757 436
mistostarostka@jenstejn.cz
P. Antošová +420 607 091 159
P. Rachová +420 286 851 985
info@jenstejn.cz

Úřední hodiny OÚ:
Po 8:00–11:00 18:00–19:30
St 8:00 –11:00 13:00–16:00
Obecní SMS infokanál:
IK JENSTEJN REGISTRUJ na telefon +420 605 733 680.
Obecní policie:
+420 724 111 222

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

www.jenstejn.cz - obec
www.jenstejn.eu - fórum
facebook.com/jenstejn - Facebook
RC Jenštejnský trpaslík
www.trpaslik.info
SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz
Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
picasaweb.google.com/fotojenstejn
facebook.com/jenstejnskyobcasnik
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Služba Infozprávy v nové podobě
Nechte se zdarma informovat o aktuálním dění v obci
Od 3. srpna. letošního roku
pro vás spustíme novou informační službu, pomocí které můžete získat důležité informace
o dění v naší obci a okolí pomocí
mobilního telefonu (SMS) a nebo
e-mailem.
Služba Infozprávy je určena
všem občanům Jenštejna a Dehtár. Po jednoduché registraci do
systému bude občan zdarma
informován o dění v obci, sportovních a kulturních akcích, dětských akcích.
Samozřejmostí je informování o krizových situacích v obci
a informace o důležitých záležitostech obce. Podmínkou využívání služby je pouze vlastnictví
mobilního telefonu, případně e-mailu.

Všichni, kteří jsou registrování v současném INFO SMS, budou automaticky převedeni pod
nový informační kanál a budou
informováni o změně.
Jak se registrovat?
• osobně na úřadě v úředních
hodinách
• prostřednictvím internetu
www.infozpravy.cz
• prostřednictvím svého mobilního telefonu
Registraci pomocí mobilního telefonu provedete zasláním
krátké SMS zprávy ve tvaru:
„JEN mezera číslopopisné“
na telefonní číslo 733 746 863
(např. občan bydlící v č. p. 56 zašle
SMS ve tvaru „JEN 56“).

Po registraci je občan zaregistrován k odběru všech informací.

(Z) Zajímavé akce v okolních
obcích

Jaké informace můžete dostávat?
Standardně je nastaveno, že
uživatel bude dostávat všechny
informační zprávy. Zprávy jsou
však rozděleny do jednotlivých
okruhů, a to:
Krizové zprávy úřadu (ty obdrží občan vždy).
(I) Informační zprávy úřadu
- informace o zasedáních zastupitelstva, svozu odpadu, volbách,
platbě poplatků za odpady…
(K) Kulturní akce
(S) Sportovní akce
(D) Dětské akce, školní akce
(P) Podnikatelské akce místních podnikatelů

Bude-li občan chtít odhlásit
odběr některého okruhu zpráv,
stačí zaslat SMS ve tvaru „JEN
mezera
ODEBRAT
mezera
okruh“. Okruh je písmeno (písmena) okruhu(ů), který(é) chce
odhlásit (jsou uvedena výše v závorce). Např. zasláním SMS ve
tvaru „JEN ODEBRAT SZ“ se odhlásí z odběru informací o sportovních akcích a zajímavých akcí
z okolí.
Naopak přidat již jednou odebraný okruh zpráv lze zasláním
SMS ve tvaru „JEN mezera PRIDAT mezera okruh“ na výše uvedené telefonní číslo.
Norbert Hlaváček, starosta

Zpráva osadního výboru Dehtáry
Investice jsou potřebné především do kanalizace a vodovodu
V současném volebním období
vznikl poprvé osadní výbor pro
místní část Dehtáry. Předsedou je
Marek Vacek, členy Aleš Moudrý
a Miroslava Hrdinová.
Osadní výbor je podle zákona
o obcích iniciačním a poradním
orgánem zastupitelstva. Má právo předkládat zastupitelstvu,
radě a výborům návrhy týkající
se rozvoje části obce a rozpočtu
obce, vyjadřovat se k návrhům
předkládaným
zastupitelstvu
k rozhodnutí, pokud se týkají
části obce, a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou
hlášeni k trvalému pobytu v dané
části obce.
Na úvod své činnosti vypracoval osadní výbor následující zprávu o aktuálním stavu a potřebách
Dehtár.
Rozvod elektrické energie
V 90. letech provedla firma
ČEZ na své náklady rekonstrukci
stávajícího vedení, které zůstalo
nadzemní na sloupech a posílila
obě trafostanice umístěné v obci.
V současné době je vyhovující.

je drahé. Pro čtyřčlennou rodinu vychází na cca 24 000 korun
ročně. Odpadní vody tečou dešťovou kanalizací do Dehtárského
rybníka a potoka nebo jsou vypouštěny na zahrady a pozemky
v okolí domů.
Vodovod
Vodovod v obci není, používá
se voda ze studní, která je plná
dusičnanů, pozůstatek po zemědělské činnosti JZD. V některých
studních se dle aktuálních rozborů objevily bakterie Ecoli (fekálie). Obsah jímek se vsakuje do
studní.
Dešťová kanalizace
Odvádí dešťovou vodu na třech
místech z hlavní silnice do potoka
a obecního rybníku. Jinak jsou do
ní svedeny přepady z jímek.
Telefon
Kabel je rozveden po celé obci.
Veřejná zeleň
Stromy nejsou udržované,
potřebují zdravotní prořez. Dva
stromy jsou státem chráněné,
taktéž neudržované.

rem Letňany v 18 hod. a směrem
Brandýs nad Labem v 19 hod. Je
potřeba přidat spoje jak školní
tak i pro lidi pracující ve směnném provozu, kdy večer žádný
autobus nejede.
Služby
Žádné služby v obci nejsou.
Veřejné osvětlení a obecní
rozhlas
Rozhlas v obci není zaveden
ani siréna pro varování obyvatelstva. Veřejné osvětlení při
vlhkém počasí vyhazuje jističe
a světla nesvítí. V jedné části
stojí lampy veřejného osvětlení
na soukromém oploceném pozemku.
Vozovky a chodníky
Vozovky v majetku obce jsou
pouze příjezdové cesty k domům
a firmám. Chodník byl realizován
cca před deseti lety a je vyhovující.
Podnikaní
V obci má svou provozovnu
sedm soukromých firem, z toho
sídlo firmy v obci mají pouze dvě
menší.

Plyn
Plynárenská společnost vyhodnotila realizaci plynového
vedení do obce jako nerentabilní
a proto se neuskutečnilo.

Rybníky
Jediný rybník v obci je v majetku obce. Zhruba před šesti
lety bylo provedeno odbahnění
a úprava břehů.

Výstavba
Výstavba probíhá individuálně a pomalu vzhledem k absenci
vodovodu a kanalizace.

Kanalizace
Kanalizace v Dehtárech není,
domy mají své jímky, které se
musí pravidelně vyvážet, což se
často neděje, protože vyvážení

Veřejná doprava
Do obce zajíždí linka číslo 376
z Brandýsa nad Labem k metru Letňany. Spoje jezdí pouze ve
špičkách. Poslední spoj jezdí smě-

Památky a původní architektura
V obci je pouze kaplička, původní stavby v původní podobě se
nedochovali. Bývalý areál kláš-

terního pivovaru v dnešní době
slouží k bydlení a rekreaci.
Investice v Dehtárech jsou
potřebné především do kanalizace a vodovodu. Dále je nutné
provést rekonstrukci veřejného
osvětlení.
Při pokračování výstavby
v Jenštejně směrem k Dehtárům
myslet na propojení od křižovatky
Zápská do Dehtár (kde je v dnešní době polní cesta na soukromém
pozemku), aby došlo k větší integraci Dehtár k Jenštejnu.
Zároveň vybudovat konečnou autobusu až na konci nové
výstavby v oblasti křižovatky
u Zápské silnice, která je cca deset minut pěšky od Dehtár.
Musíme myslet na rozvojové
plochy vyplývající z územního
plánu katastru Dehtáry, kde je
naplánováno území pro výstavbu cca na deseti hektarech, které
majitelé po vybudování inženýrských sítí budou chtít realizovat,
což je zhruba sto nových rodinných domů, současný stav je 45
popisných čísel.
Obec by měla zajistit větší
prostor pro volnočasové aktivity
obyvatel.
Bohužel v minulosti docházelo
ze strany vedení obce k neuváženému odprodeji obecních pozemků, což má za následek, že na
pozemku bývalého volejbalového
hřiště dnes stojí hala na opravu
nákladních automobilů a děti
musí dojíždět za sportem do okolních obcí.
Za osadní výbor zpracoval
Marek Vacek, zastupitel
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Co dělá obecní úřad
Pravidelná zpráva starosty o tom, co se stalo za uplynulé dva měsíce
Další dva měsíce jsou za námi
a je tu stručné seznámení s tím,
co se dělo a co se v dohledné době
stane.
Dlouhá léta se údajně nebylo
možné dohodnout s dopravním
inspektorátem na změně dopravního značení a pravidelných kontrolách měření rychlosti. Možná
chybělo trochu víc odhodlání. Na
začátku Nového Jenštejna byla
kdysi někým nelegálně nainstalovaná značka 20 km/hod, kvůli
které nemohlo probíhat měření
rychlosti na ulici Hradní. Dopravní inspektorát nám doporučil a poté schválil legální značku
omezení rychlosti na 30 km/h
a další dopravní opatření v souvislosti s budovaným dětským
hřištěm – zákaz stání v prostoru
před ním.
Od poloviny května proběhlo
již minimálně 7 měření rychlosti
Policií ČR a pravidelné kontroly
budou pokračovat, dokud se na-

jdou lidé, kterým nedochází, že
jsou mezi lidmi a nikoliv na dálnici. Obecní policie také pravidelně měří rychlost na ulici Vinořská
a ulici Radonická.
Koupili jsme třicet kvalitních
pivních setů, velký stan a dva
menší, které budeme využívat na
obecní akce. Ušetříme tím peníze
za pronájem a budeme mnohem
flexibilnější v plánování termínů
již zavedených nebo nových kulturně-společenských akcí v obci.
Premiéra vybavení proběhla
30. 4. na pálení čarodějnic. Tam
také proběhla úspěšná premiéra
našich hasičů, kteří budou zajišťovat občerstvení. A protože tady
dříve bylo zvykem za tyto služby
někomu platit, obec ušetří a hasičům připutuje něco do kasy sdružení.
Za námi je také letošní Jenštejnská pětka, na kterou se
nakonec v peněžních darech
a službách vybralo od sponzorů

cca 265 000 Kč. Opět se konaly
i Jenštejnské slavnosti, na něž
nám sponzoři přispěli částkou kolem 38 000 Kč. O obou akcích se
dočtete více v jiném článku.
Na konci května proběhl sněm
Svazu měst a obcí ČR za účasti
premiéra Sobotky či ministra financí Babiše. Bylo to zajímavé
setkání 1 500 starostů, kteří řeší
podobné problémy jako naše obec.
Máme spoustu inspirace a podnětů, které využijeme.
Již jsou nainstalovány herní prvky na hřišti v Dehtárech
a také v Novém Jenštejně. Samotného mě mrzí, že oprava
hřiště v Novém Jenštejně trvala tak dlouho, ale nejprve bylo
třeba, aby proběhl na katastru
převod pozemku na obec a poté
Pozemkový fond schválil změnu
užívání pozemku. Bez toho totiž
nemohla obec legálně do hřiště
investovat.
Záznam ze dvou zasedání

Hřiště v Dehtárech (J. Hulík / květen 2015)

zastupitelstva najdete na webu
obce a budeme v tom pokračovat
i nadále.
MAS Střední Polabí zpracovává strategický plán obce, který
je potřeba mimo jiné k žádostem
o dotace. Dotazníky, které vyplnilo cca 100 občanů, budou sloužit
jako podklad k jeho zpracování.
Bylo to velmi zajímavé čtení, ale
více k tomu až v příštím čísle.
Svazek obcí Přezletice, Podolanka a Jenštejn zadal ke zpracování
demografickou
studii
a studii školy. Obě studie budou
zveřejněny na webu obce.
Hotova je také bezplatná studie k veřejnému osvětlení v Jenštejně a Dehtárech, které nás
zvláště trápí a jejími výsledky se
budeme zabývat a mluvit o nich
na zastupitelstvu.
Brzy také spustíme nový SMS
kanál, levnější a sofistikovanější
než ten, který dnes používáme.
Norbert Hlaváček, starosta

Hřiště v Novém Jenštejně (J. Hulík / červen 2015)

Obecní sloupek
• Vítání občánků - Vítání nově
narozených občánků Jenštejna
je plánováno na 25. října 2015.
Již teď můžete projevit svůj zájem o tento ceremoniál tím, že na
adresu info@jenstejn.cz pošlete svůj kontakt. Vítat se budou
děti narozené od 1. 9. 2014 do
31. 08. 2015. Těšíme se na vás
i vaše děti.
• Zeleň V Katovičkách a nejen tam - V posledním obecním
sloupku jsme zmínili problematické čtyři topoly černé v blízkosti kurtů a dětského hřiště. Odborný posudek bohužel potvrdil
velmi špatný až havarijní stav
stromů. Příčinou je v minulosti
provedený nežádoucí řez – odstranění celé koruny. Zbylé kmeny postupně vyhnily a nově narostlé větve jsou nestabilní, hrozí

jejich vylomení. V rámci správního řízení bylo povoleno jejich
kácení a stanovena náhradní
výsadba. Ta byla vybrána především s ohledem na specifika
lokality (dětské hřiště a okolní
vzrostlá zeleň) a dle doporučení
arboristy.
V Katovičkách se nachází památný strom, který obec v srpnu letošního roku přihlásí do
projektu „Zdravé stromy pro
zítřek“. Je to příležitost zdarma
získat hodnocení stavu a ukázkové ošetření arboristy, který
vlastní mezinárodní certifikát
European Tree Worker (ETW).
I v případě, že náš strom nakonec k ošetření vybrán nebude,
získáme důležitou dokumentaci, která nám pomůže pečovat
o strom v budoucnosti a jeli-

kož se jedná o památný strom,
využijeme odborný posudek
zároveň jako podklad pro orgány ochrany přírody schvalující
ošetření. K ošetření je obvykle
vybrána polovina přihlášených
stromů.
Ostatní vzrostlé stromy v Jenštejně i v Dehtárech se také
dočkají vhodné údržby. V některých částech obce je to více urgentní, jinde méně. V současné
době mapujeme stávající stav
a zjišťujeme finanční náročnost.
• Kontroly, revize - Uplynulé
období bylo bohaté na kontroly
a revize. Proběhla kontrola finančního úřadu k čerpání dotace na Czech POINT, pravidelná
kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení, tématická
kontrola požární ochrany. Dále

byly zajišťovány pravidelné povinné revize, např. hydrantů, hasičských přístrojů, spalinových
cest, elektro zařízení a instalací atd.
• Veřejné osvětlení - Od posledního vydání občasníku proběhlo zmapování současného
stavu a stanovení skutečných
potřeb, včetně finanční náročnosti. Materiál bude posouzen
zastupiteli obce.
• Dětská hřiště - Dětské hřiště v Novém Jenštejně a v Dehtárech je opět v provozu. Velice
nás to těší. Na tato hřiště byly
vybrány herní prvky především
pro mladší děti a v příštím roce
bychom rádi pokračovali rekonstrukcí hřiště pod hradem, které
bude určeno pro děti starší.
Pavlína Antošová
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Víme, kolik nás bude ZŠ Přezletice stát?
Mají být větší investiční akce v Jenštejně rozhodovány bez záměrů projektů a vážné diskuse?
V minulém čísle Jenštejnského občasníku jsme psali o záměru Jenštejna vytvořit svazek
obcí s obcemi Přezletice a Podolanka za účelem vybudování
prvních 9 tříd základní školy
v Přezleticích. Pokládali jsme
otázky, zdali Jenštejn nyní potřebuje „vlastní“ základní školu,
kolik nás to bude stát a zdali
má být ZŠ v Přezleticích a nikoliv v budoucnu v Jenštejně.
Na žádnou z těchto otázek jsme
nedostali v rámci zastupitelstva
odpověď. Ani v dotazníku obce
jako podkladu pro nový strategický plán obce nikdo z vedení
obce otázku ZŠ v Přezleticích
specificky nevznesl.
Rozvojový výbor se naposledy veřejně sešel 18. 2. 2015.
Finanční výbor tento projekt
na svém jednání v dubnu 2015
specificky neprobíral. Přitom dle
Strategického rozvojového plánu obce schváleného na zastupitelstvu 11. 2. 2015 se předpokládá na tento projekt 15 mil. Kč
výdaj z rozpočtu obce v letech
2015-2018.
Ptáme se, proč neprobíhá
vážná diskuse v rámci orgánů
obce o budoucím 15 milionovém
výdaji z rozpočtu Jenštejna, a to
za situace, kdy už na první pohled je zřejmé, že máme co do
činění investičně s rozsahem
akce zhruba 9x násobně větším,
než byl projekt MŠ Jenštejn?
Jen nadšení nestačí. Záměry
projektů je třeba také odpovědně a vážně promýšlet, abychom
v budoucnu nenarazily na „nečekané náklady“, které již nebude
možné v daném čase odvrátit.

První sněm „Svazkové školy Přezletice, Podolanka,
Jenštejn – svazek obcí“ dne
27. 4. 2015
Ze zápisu z prvního sněmu nového svazku je zřejmé,
že náklady Jenštejna ve výši
cca 256 tis. Kč na přípravu dotace „se prodraží“. Uvádíme citaci
z tohoto zápisu: „Předseda Svazku dále informoval o Návrhové
studii na ZŠ (pozn. podrobněji
řešeno v bodě 7)…“
Dotaz: předpokládají se další
náklady na dotaci? – Odp.: Ano.
Mj. projekt bude stát určitě nad
2 mil. Kč, proto bude nutné připravit „velké“ výběrové řízení.
Zpracování dotace se tak prodlouží – a prodraží. Pro dotaci
by měla stačit rozpracovaná
studie a musí být připravena
pro případ, že by dotační titul
byl vypsán. Jakmile je vypsán,
termín pro podání žádostí je
cca 3 měsíce, což by pro zpracování studie nestačilo…“
Jinými slovy je zřejmé, že
svazek bude muset pořídit projektovou dokumentaci minimálně pro územní rozhodnutí
a stavební povolení a toto bude
stát dle předsedy svazku údajně
nad 2 mil. Kč. Projektová dokumentace musí být vypracována
včetně detailního stavebního
rozpočtu projektu (soupis prací
s výkazem výměr) jako podmínka podání dotace.
Tabulkové ceny architektonických a projekčních prací tohoto stupně na rozsah stavby ZŠ
Přezletice jsou více než 5 mil.
Kč; viz http://www.stavebnistandardy.cz/doc/vypocet/vypocet_
kom.htm. Velkou část z těchto

nákladů je nutné zaplatit před
tím, než je možné o dotaci žádat.
Druhý sněm „Svazkové školy Přezletice, Podolanka,
Jenštejn – svazek obcí“ dne
6. 5. 2015
Na začátku května 2015 se
sešel druhý sněm svazku. Jako
sedmý bod jednání bylo probíráno téma „Studie pro výstavbu ZŠ v Přezleticích“. Jako vítěz výběrového řízení na studii
nové svazkové školy byl vyhlášen Ing. arch. Petr Starčevič. Základní otázkou v této souvislosti
je, proč byl vybrán jen architekt
pro přípravu architektonické
studie a celá soutěž na výběr
zpracovatele studie nebyla řešena jako soutěž na architektonickou studii s opcí zadavatele na
projektovou dokumentaci a opcí
zadavatele na autorský dozor?
Bez souhlasu architekta studie jako autora architektonického návrhu ale nikdo nemůže
„kreslit“ projektovou dokumentaci. Proto je dobrou praxí, že
soutěž na zpracovatele architektonické studie obsahuje i opci
zadavatele na následující projektové stupně a autorský dozor.
V opačném případě je architekt
v monopolním postavení a může
si žádat cenu dle honorářového
řádu právě v řádu cca 5 mil. Kč;
klient totiž obecně nechce platit
další architektonickou studii,
když už si jednu zaplatil.
Závěrem
Jako motto tohoto článku
jsme si vybrali větu, která je
vtipná a zároveň čerpá z naší
každodenní zkušenost „Když

nevíte, kam jdete, pravděpodobně dojdete někam jinam“. Kdo
o budoucích investicích nepřemýšlí, na toho čekají v budoucnosti překvapení – příjemná, ale
zpravidla i ta nepříjemná.
Tato problematika „dobrého
přístupu k velkým projektům“
se netýká jen projektu ZŠ Přezletice, ale i projektu Vodovod
Dehtáry či projektu chodníku do
Domova seniorů, kde nás mohou
také některé náklady nemile
překvapit.
Pokud se výše uvedené úvahy zachycené v záměru projektu
nebudou odpovědně diskutovat
„bez politického klíče“ a náklady sčítat, pak na nás některé
„nepředvídatelné“ náklady čekají a už s nimi nebude možné
cokoliv v daném čase dělat. Pak
třeba nezbydou peníze na hasičskou zbrojnici v Jenštejně.
Už stačí to, že z nového jednacího řádu zastupitelstvo vědomě vypustilo dne 9. 3. 2015
povinnou položku odůvodnění
návrhu usnesení do zastupitelstva „finanční dopad do
rozpočtu obce daného roku
a rozpočtového výhledu obce,
jakož i posouzení ekonomických
přínosů a výdajů, jsou-li pro
danou záležitost relevantní.“
Proč byla vypuštěna? My také
nevíme. Vždyť je fajn a správné
vědět, kam jdeme… abychom
nedošli někam jinam.
Rozšířené znění tohoto článku s dalšími informacemi, otázkami a odpověďmi je dostupné
na www.hodnotajenstejn.cz.
Petr Dovolil, Jana Habartová,
Gabriela Spurná - zastupitelé

Máme nové hřiště

Když se budeme všichni snažit, můžou se na něm naše děti učit důležitým kompromisům
Už jste si také všimli? Máme
v Jenštejně nové hřiště! Vřelé
poděkování patří všem zúčastněným, bez jejichž pomoci by
byla realizace v mnoha ohledech obtížnější.
Po necelém měsíci, za vydatné pomoci Trpaslíku i jednotlivců z řad zručných obyvatel, se
podařilo vybudovat na hranici
staré a nové zástavby, myslím,
nejradostnější místo v obci.
Hezký příklad toho, jak se dílo
daří, když Jenštejňani táhnou
za jeden provaz!
S vašimi dětmi můžete vyzkoušet nejen pískoviště, ale
také hezkou novou houpačku.
Abychom omezili počet roz-

bitých kolínek a ubrečených
prcků, vybudovali jsme pod
houpačkou dopadovou plochu,
která zmírní všechny případné
dětské karamboly na bezpečná
akrobatická čísla.
Pro dobrodruhy byl na hřišti zbudován provazový most
klenoucí se přes proslulé údolí,
který přejdou jen ty nejodvážnější děti. Pro lyžaře, sáňkaře
a další milovníky rychlosti se
v samém rohu nachází skluzavka, která je kluzká jako
malý hádek. Udělejte si někdy
čas a přijďte se podívat, jak na
svém hřišti úřadují ti nejmenší.
Pojďme být svědky vášnivé diskuze o červený kyblíček

mezi cůpkatou cácorkou a pobryndaným nezbedníkem. Když
budeme mít štěstí, jistě někdy
uvidíme i menší šermování lopatičkami a divokou přetahovanou o plyšovou hračku. Může se
stát, že vypukne vážná neshoda
mezi obyvateli menšího a většího domečku a nebo alespoň
o hranice jejich zahrádek včetně přesahujících větví. Zatímco
Pepíček bude chtít třískat kyblíky o sebe a hrát si na kapelu,
Anička si bude chtít potichu
šeptat s kamarádkou.
Určitě ale nikdy neuvidíme
žádné žalování, nedejbože házení písku do očí, protože na
hřišti jsou přece i maminky.

Mocná maminka může kdykoliv
hbitě zasáhnout a připomenout
robátkům, že si sem přišli přece hrát. Taková moudrá žena
pravděpodobně řekne „podejte
si ruce vy zlobidla“ a v ohrádce
dětského hřiště zase zavládne
mír. A maminky mají vždycky
pravdu.
Je dobré se občas zastavit
a zeptat se sám sebe, co by na
to asi tak řekla maminka? Naše
nové hřiště je tady a když se
budeme všichni snažit, můžou
se na něm naše děti učit důležitým kompromisům ještě dlouhé
roky.
Jana Ivanišová, místostarostka
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Jiný pohled na školu v Přezleticích
Demografická studie říká, že plánovanou výstavbu lze považovat jednoznačně za adekvátní řešení
O okolních školách a místech
v nich pro jenštejnské děti se již
napsalo poměrně dost. Před zápisy se mluví o tom, že míst je
málo, dětí moc a bude ještě hůř.
Po zápisech se zatím vždy ukázalo, že se vlastně všichni dostali tam, kam chtěli. Už méně se
však psalo a mluvilo o tom, jak
problematiku školy pro Jenštejn
vyřešit dlouhodobě.
Na konci loňského roku se
prakticky bez varování objevila možnost podílet se na možné
výstavbě svazkové školy v Přezleticích. V minulém Občasníku
jste si mohli přečíst článek tří
zastupitelů, který se zabýval
zcela správnými otázkami –
Může si Jenštejn stavbu školy
dovolit? Potřebuje Jenštejn školu, a pokud ano má být právě
v Přezleticích?
Pokud jde o finance, tak je
odpověď poměrně jednoduchá.
Těch cca 15 milionů potřebných
na spolufinancování první etapy
výstavby za celkem cca 100 milionů obec nemá a podobně na
tom jsou i Přezletice a Podolanka. Zdroje by se musely hledat
jinde. V uvedeném článku však
chybí zásadní souvislosti nezbytné pro rozhodování o tomto

projektu. Předně je to dotační
program Ministerstva financí
určený právě na výstavbu škol
v okolí velkých měst. Další výzva programu se plánuje během
příštích měsíců. Je to současně
alespoň pro mne jediný známý
zdroj dotací na stavbu školy.
Bylo tedy nutné se rychle rozhodnout, zda-li se pokusit na
tuto výzvu připravit.
Povinnou součástí žádosti byl
loni zejména investiční záměr,
který musí obsahovat řadu dokumentů prokazujících potřebnost a udržitelnost školy nebo
předpokládaný způsob financování. Povinnou součástí naopak
nebylo stavební povolení. Demografická studie je v současné
době hotová a probíhá zpracování studie pro přípravu stavby
zahrnující i odhad potřebných
investičních a provozních nákladů.
Dále je třeba vzít v úvahu,
že Přezletice mohou do projektu
vložit svůj pozemek a že se náklady na stavbu a provoz školy
můžou dělit mezi tři obce. Pokud bychom stavěli školu sami,
tak bychom pro stejný dotační
program nepotřebovali 15 ale
cca 30 milionů. Nezanedbatel-

nou výhodou je rovněž spolupráce více obcí při přípravě a realizaci projektu.
Zda-li Jenštejn školu opravdu potřebuje a má-li být právě
v Přezleticích je složitější problém. Velkou neznámou je u nás
zejména způsob, rozsah a rychlost další výstavby v Jenštejně.
Kromě cca 20 domů vedle bytovek je třeba, dle mého názoru,
počítat za cca 2 roky s výstavbou
asi padesáti domů za rok v Novém Jenštejně. Může to být samozřejmě jinak a jednání s novým vlastníkem teprve začala.
Toto by pak za celý Jenštejn
znamenalo cca 20-30 prvňáků
za rok v dalších deseti letech. Je
jistě pravda, že o „své“ děti by se
měl postarat developer, ale jestli
se s ním podaří vyjednat stavbu
školy je velmi nejisté.
Další variantou jsou místa
v okolních existujících školách.
Výše zmiňovaný článek uvádí,
že obec má spolu s Radonicemi
jakousi „doložku nejvyšších výhod“ v loňské smlouvě s MČ Satalice. Nemá. Podle této smlouvy
pouze přispíváme cca 7500 Kč
ročně na každého „našeho“
žáka a při zápisu mají naše děti
stejné postavení jako kdokoliv

jiný s bydlištěm mimo Satalice. Aktuální naplněnost dalších
okolních škol je nad 90% a v budoucnu je třeba počítat s dalším rozvojem Satalic, Vinoře,
Brandýsa nebo Přezletic. Závěr
zpracované demografické studie
je, že „Plánovanou výstavbu devítileté základní školy v Přezleticích lze považovat jednoznačně
za adekvátní řešení současného
problému“.
Osobně bych samozřejmě
nejraději viděl školu v Jenštejně nebo v Radonicích. Takové
jednání proběhlo, ale Radonice
o školu zájem nemají. Je dokonce jistě možné, že se Jenštejn
bez školy ještě dlouho „nějak“
obejde. Naprosto reálná je
i možnost, že se žádost na dotaci připravit nestihne nebo že
dotaci nakonec nezískáme. Pro
i proti projektu školy v Přezleticích lze najít řadu argumentů. Zastupitelé Jenštejna
(ale i Přezletic a Podolanky) se
nicméně budou muset poměrně
brzy rozhodnout, jestli se budou
společně snažit dosáhnout na letošní dotaci nebo budou problém
s místem v základních školách
řešit jinak a jindy.
Jiří Hulík, zastupitel

Ohlédnutí za půlrokem práce
Co všechno jsme změnili a co se povedlo
Mně osobně se to sice zdá jako
včera, ale v době uzávěrky tohoto
čísla je to už šest měsíců od nástupu nového vedení obce. Proto
mi dovolte malé ohlédnutí za tím,
co se stalo.
Mluvíme spolu i s ostatními a chováme se k nim jako
k partnerům, ne jako k nepřátelům.
Navázali jsme přátelské vztahy se všemi okolními obcemi
a pomáháme si, KOMUNIKUJEME a SPOLUPRACUJEME,
nikoliv se hádáme. Vstoupili jsme
do Svazu měst a obcí ČR a využíváme svého členství k prosazení
zájmů obce. Ve vzniklém svazku
obcí Podolanka, Přezletice a Jenštejn SPOLEČNĚ řešíme, kam
budou naše děti chodit do škol.
Na příští rok jsme dohodli, že 25
z našich 39 prvňáčků budou mít
místo (pokud o něj budou stát)
v Brandýse. Pravidelně, před každým zastupitelstvem, se setkáváme i s opozičními zastupiteli na
pracovních jednáních. Domluvili
jsme si termíny zastupitelstev
do konce roku tak, aby se všich-

ni mohli účastnit. Pravidelně,
a mnohem více než bylo zvykem,
informujeme o dění v obci - na
webových stránkách, v občasníku, nově zřízeném FCB obce, info
SMSkami. Nahráváme a zveřejňujeme zastupitelstva, aby se na
ně mohli podívat i ti, kteří v době
konání nemají čas. Zprovoznili jsme mobilní verzi webových
stránek obce. Na webu najdete
i rozklikávací rozpočet obce.
Hledáme další příjmy do
obecního rozpočtu
Vybrali jsme od sponzorů
v penězích a věcných darech více
než 300 000 Kč na Jenštejnskou
pětku a Jenštejnské slavnosti.
Domluvili jsme o 50 000 Kč vyšší
příspěvek na naše hasiče z obce
Radonice. Našli sponzora, který
za svých cca 55 000 Kč vyřešil
dle ROPID nezpůsobilé obratiště
v Novém Jenštejně tak, aby zde
mohl autobus dále zajíždět. Dosáhli jsme slev na pojistné obce,
poplatky za operátory a další
služby.
Snažíme se něco dělat pro lidi

zde trvale žijící
Postavili jsme dvě nová dětská
hřiště a dotáhli převedení pozemku pod jedním z nich na obec.
Upravili stezky a cesty kolem
rybníka a do Podolanky, opravili
část chodníku na Vinořské ulici.
Snažíme se dbát na bezpečnost
a řešíme dopravní situaci a nedodržování rychlosti. Provedli jsme
pro obec, MŠ i občany první elektronickou aukci energií.
Obnovili jsme tradici vítání
občánků. Proběhly spousty obecních
kulturně-společenských
akcí, které obec sama organizuje,
částečně se na nich podílí a financuje je. To vše se daří samozřejmě
jen díky spoustě dobrovolníků.
Rozsvěcení vánočního stromu,
Dětský karneval, Ukliďte Česko,
Pálení čarodejnic, Jenštejnská
Pětka, Memoriál Vladimíra Neumana, Jenštejnské slavnosti. Ččekají nás Summer Party, Loučení
s prázdninami…
Koupili jsme obecní stany
a pivní sety, abychom nemrhali
na četné obecní akce penězi za
pronájem a podporovali i naše
hasiče. Změnili kritéria pro přijí-

mání dětí do MŠ tak, aby vyhovovaly občanům s trvalým pobytem
v obci. Schválili jsme úlevu 50 %
na svoz komunálních odpadů pro
seniory nad 70 let. Staráme se o 9
opatřenců, důchodců z Domova
seniorů a pravidelně navštěvujeme seniory u příležitosti významných výročí.
Žádáme o dotace a pečlivě se
připravujeme na nové dotační tituly.
Získali jsme dotaci ve výši
cca 1,8 mil. Kč na chodník k Domovu seniorů a 30 000 Kč z fondu
hejtmana na Jenštejnskou Pětku.
Podali žádosti o dotace na více
než šest projektů či akcí, k podání
dalších žádostí se připravujeme.
Zpracováváme
strategický
plán obce, který tu nikdy v této
podobě nebyl a je potřeba i pro
zvýšení pravděpodobnosti získání
dotací. Je zpracována demografická studie, která by nám měla
pomoci se rozhodnout zda, kdy,
popřípadě kde Jenštejn potřebuje
školu, ale poslouží i jako podklad
pro strategický plán.
Norbert Hlaváček, starosta

6

červenec 2015

aktuality z obce

Občasník získal v soutěži 2. místo
Rozhovor s organizátorem Jaroslavem Svobodou, šéfredaktorem portálu M - region
Soutěž o radniční zpravodaj
roku 2014 pořádal webový informační portál M-region.cz, Mělnický deník, Týdeník Mělnicko a Státní okresní archiv Praha-východ.
Problematika radničních zpravodajů, resp. periodik územních samosprávních celků, je v posledních
letech velice diskutovaná, zejména
v souvislosti s jejich kvalitou a objektivitou.
V kategorii měsíčníků zvítězili
Čelákovice nad Mělníkem a Úvaly, z občasníků se nejlépe umístila
Březiněves, druhý byl náš Jenštejnský občasník a třetí Tišice.
V kategorii hlasování čtenářů zvítězil o pouhé čtyři hlasy Baštěcký
zpravodaj.

Kolik se zúčastnilo zpravodajů
a jaké byly kategorie?

a existenci „názorové“ rubriky.

Celkem se zúčastnilo dvacet
zpravodajů a kategorie jsme rozdělili na dvě základní, tj. měsíčníky
a občasníky. Třetí kategorií bylo
hlasování čtenářů o nejoblíbenější
zpravodaj.

Jak soutěž zpětně hodnotíte
a jaká jsou vaše doporučení pro
soutěžící?

Kdo byl v porotě, jaká byla krité-

Můj osobní pohled na soutěž
je jasný. Hodnotím ji jako velice
povedenou, ať už díky počtu přihlášených obcí, tak zájmu čtenářů.
Doporučení? Těžko říct. Sám jsem

V  čem se jednotlivé zpravodaje
shodují a liší?

Vzhledem k tomu, že svým posláním jsou zpravodaje podobné,
můžeme říci, že se shodují v mnoha
aspektech. Co je ale důležité říci, že
následné provedení už se liší. Můžete mít stejnou zprávu a zpravodaj A ho napíše nějak a zpravodaj
B zase jinak. To samozřejmě souvisí s odbornou erudovaností vedení
zpravodajů jak po žurnalistické
stránce, tak po té grafické.
Jaké jsou plány na tuto soutěž
v příštím roce?

Kdo přišel s nápadem soutěže
o nejlepší radniční zpravodaje
a jak dlouho trvala jeho realizace?

S nápadem jsem přišel já, jelikož mě inspirovala knihovna ve
středočeské Žilině, která podobnou
soutěž zorganizovala tuším před
třemi lety. Realizace byla opravdu
náročná, jelikož se na ní podílel jak
m-region.cz, tak další partneři, kterými byli Mělnický Deník, Knihovna Eduarda Petišky v Brandýse
n/L a Státní okresní archiv v Přemyšlení. Časově lze říci, že první
přípravy na projektu datujeme již
na podzim loňského roku.

zpravodaji by ale nemělo chybět
ani kulturní okénko, sport, osobnost či rozhovor a jiné.

ria hodnocení?

V porotě jsem zasedl já, za Deník Barbora Tesnerová, za Centrum
volného času v Měšicích jednatelka Iveta Kameníková, za Státní
okresní archiv ředitel Roman Kolek
a za brandýskou knihovnu ředitelka Věra Krajíčková. Hodnotili jsme
grafickou úpravu, aktuálnost, pestrost, dostupnost, jazykovou úroveň

osobně vedl dva roky radniční
zpravodaj a vím, co to znamená ho
„stavět na nohy“ z ničeho. Důležité
je, aby si všichni čtenáři přišli na
své, tzn. aby zpravodaj obsahoval
vyváženost rubrik. Ze své práce
v regionálních novinách i zpravodaji jsem přišel na fakt, že takovou
opomíjenou, leč žádanou, rubrikou
je historie a vše co s ní souvisí. Ve

Soutěž určitě chceme opakovat.
V současné době jednáme s partnery na její podobě. Můžu prozradit,
že se rozhodujeme zejména jestli
ji udělat ve stejné podobě jako letos (v tom případě si myslím, že
by bylo lepší ji opakovat až za dva
roky, aby byl čas ve zpravodajích
něco změnit) anebo je zde návrh,
rozšířit soutěž na celý Středočeský
kraj a opakovat ji hned příští rok.
Určitě bude ale zapotřebí sehnat
další partnery a potřebné finance.
Určitě chceme, aby se soutěž stala
tradicí a pozvedla řemeslo lokální
žurnalistiky zase o trochu výš.
Evžen Dub

Čemu v životě věřím?
Redakční anketa mezi zastupiteli
Jiří Hulík
Trochu jsem váhal, co a jestli
vůbec něco napsat. Věřit v některého z Bohů mě nikdo nenaučil
a odpověď „láska, pravda a spravedlnost“ by byla asi příliš patetická a neuvěřitelná. Určitě věřím v rodinu a v přátele, protože
bez nich by byl člověk na všechno
sám. V praktickém životě pak věřím hlavně tomu, co si sám najdu
a ověřím.
Roman Pokorný
V mém životě mne žádná víra
bohužel neoslovila, a tak věřím
pouze sám sobě a mé peněžence.
Norbert Hlaváček
Věřím v jasná, přímá slova, podání ruky a pohled do očí. Věřím,
že pár takto vyřčených vět vydá
za stovky zbytečných e-mailů
a předejde spoustě nedorozumění. Věřím ve svobodné lidské rozhodování bez nátlaku. Ve zdravý
rozum. Slovo chlapa. Činy.
Našel jsem dva pěkné citáty,

oba se sem hodí:
„Nevěřte ničemu prostě jen
proto, že jste to slyšeli. Nevěřte
ničemu jen proto, že si o tom povídá mnoho lidí, nebo jen kvůli
tomu, že vám to řekli učitelé či
starší lidé. Pozorujte to a zkoumejte, a pokud shledáte, že to
dává smysl, pak to přijměte a žijte podle toho.“ – Buddha
A druhý: „Existují dva způsoby, jak se chovat jako hlupák. Jeden je věřit tomu, co není pravda;
druhý je odmítat věřit tomu, co je
pravda.“ – Søren Kierkegaard
Čemu
nevěřím?
Právním
kudrlinkám a kličkám neschopných či všehoschopných, kteří
manipulují lidmi. Nevěřím, že
je něco jinak, než jak tomu bylo
před věky. Je to stejné. Jen pro
některé už pohled do očí a podání
ruky nic neznamená. Pro mne je
to stále to nejdůležitější.
Petr Dovolil
Věřím, že náš svět není důmyslný náhodou a že cestou pozná-

ní, víry, lásky a naděje je život
radostnější, přes všechny těžké
chvíle a pochyby, které „dobrá
cesta“ přináší. Také věřím tomu,
že nejsme někdy schopni „vidět
za roh“ a i některé pocitově nepříjemné věci jsou pro nás ve skutečnosti nezbytností, abychom si
některé věci uvědomili a dostali
se na své osobní cestě dál… ale
jen pokud jsme hodnotově poctiví
vůči sobě a nechováme se k druhým jako „spotřebitelé“. Hodnoty
jsou v životě důležité.“
Jana Habartová
Věřím, že je dobré věřit. Věřím,
že je dobré hledět na své víry přes
intuici srdce a inteligenci rozumu. A tak věřím ve šťastné konce,
ve smysl pravdy, v neomezené poznání, v kouzlo snění, ve vnitřní
svobodu, v dar svědomí. I když to
takto zjednodušeně asi zní pateticky.
Jana Ivanišová
Myslím, že v životě každého je

zásadní věřit alespoň v něco, protože ono „něco“ dává lidem naději
v dobré konce. Víra je pro mne
záležitostí čistě intimní, a proto
o ní více přemýšlím, než mluvím.
Úplně jednoduše se dá říct, že věřím v boží mlýny a také v to, že
všechno má nejen svou příčinu
ale i své řešení.
Gabriela Spurná
Věřím, že v naší společnosti
stále ještě převažují slušní a poctiví lidé, se kterými se dá spolupracovat a vytvářet společné dílo.
Takové dílo, jež bude nakonec ku
prospěchu nejen těm slušným,
ale i těm méně slušným spoluobčanům. A věřím, že právě dobrým
příkladem lze vychovávat a měnit chování a postoje těch méně
slušných k lepšímu, více než třeba sankcemi. Věřím v boží mlýny.
Věřím ve zdravý rozum, věřím
v rozhodnutí s chladnou hlavou
na základě ověřených informací.
A také věřím ve svůj šestý smysl,
což jsem si již vícekrát ověřila.
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Vliv církve v Jenštejně
Obec byla historicky bohatá na církevní osobnosti, ale chudá na církevní stavby
Jenštejn byl ve své historii
spojen se jmény několika významných církevních osobností.
Ve středověku řídila církev veškerý život a vlastnila veliký majetek. Také Jenštejn získal do vlastnictví bohatý rod pánů z Vlašimi,
kteří přijali přízvisko páni z Jenštejna. Nejznámější z nich byl
Jan z Jenštejna. Narodil se v roce
1348 a vyrůstal v přepychu na
dvoře císaře Karla IV., kde byl
jeho otec Pavel z Vlašimi vysokým úředníkem. Bratrem Pavla
z Vlašimi byl druhý pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, který
viděl v mladém a ctižádostivém
Janovi svého nástupce. Bohaté
zázemí umožnilo Janovi studia
na nejznámějších vysokých školách v Evropě. Ve svých 24 letech
byl již jmenován biskupem míšeňským. Ve 28 letech ho doporučili císař Karel IV. a arcibiskup
Jan Očko z Vlašimi, aby byl papežem jmenován 3. pražským arcibiskupem. Na doporučení císaře
byl zároveň jmenován kancléřem
a rádcem o 12 let mladšího krále
Václava IV. Byl členem královské
rady a jméno Jenštejn se často
objevovalo na královském dvoře.
Byl velmi bohatý. Vlastnil několik hradů a klášterů. Byl největší
a nejznámější osobností v dějinách Jenštejna. Při přestavbě
hradu královskou hutí Petra Parléře v něm byla vybudovaná ve 2.
patře pro Jana soukromá kaple –
modlitebna, která je zachovaná
do současné doby. Jan z Jenštejna
ztratil hrad v roce 1390 ve sporu
s králem Václavem IV. Zemřel
v chudobě v Římě v roce 1400.
Ve spojitosti s arcibiskupem
Janem z Jenštejna je nutné jmenovat i jeho generálního vikáře –
tajemníka Johánka z Pomuku,
ze kterého církev udělala našeho
největšího mučedníka. Je velice
pravděpodobné, že Johánek z Pomuku z titulu své funkce často
navštěvoval Jenštejn. Jako pravá
ruka arcibiskupa vykonával mnohá rozhodnutí a dostával se často
do sporu s králem Václavem IV.
stejně jako arcibiskup Jan z Jenštejna. Johánkův životopisec napsal, že toužil po smrti mučednické, ale v tomto okamžiku to
byl pouze člověk, který se smrti
bál. Mučedníkem se stal Johánek
z Pomuku. Traduje se, že mučení se zúčastnil i notně opilý král
Václav IV. Johánek z Pomuku
mučení nepřežil. Jeho tělo bylo
20. 3. 1393 svrženo z Karlova
mostu do Vltavy. Jeho socha na
Karlově mostě patří k nejpopulárnějším mezi návštěvníky Pra-

hy. Církví byl blahořečen v 18.
století jako Jan Nepomucký.
Další velice známá církevní
osobnost našich dějin spojovaná
s Jenštejnem následovala po začátku 15. století. V letech 1412 –
1418 byl majitelem hradu bohatý
pražský měšťan Jindřich z Cách.
Na svém dvoře vychovával mladého synovce. Tento mladý kněz
se po smrti vojevůdce Jana Žižky
z Trocnova postavil do čela husitských vojsk, které vedl do několika vítězných bitev. Padl v bitvě
u Lipan v roce 1434. Byl to Prokop Holý zvaný Veliký.
Po nástupu Habsburků na český trůn v roce 1526 nastal velký
náboženský boj. 400 let jejich vlády zcela zničilo protestantské náboženství u nás. Nejprve ve městech. Venkov dlouho odolával, ale
i ten po krutém pronásledování
podlehl katolickým Habsburkům.
Nastala dlouhá doba temna, roboty a nevolnictví. Český člověk
byl ponížen na úroveň tažného
zvířete. Byl odsouzen k robotě na
panském 5 dnů v týdnu a v neděli se musel povinně zúčastňovat
katolické mše svaté v kostele pod
přísným trestem. Za jediné povolené bylo prohlášeno katolické
vyznání. Mistr Stránský ze Záp,
tedy náš krajan, který se jako tisíce jiných vystěhoval za hranice,
napsal: „Ztratili jsme ráj pozemský, ztratili jsme i ráj duchovní,
na pustiny země jsme vyhnáni,
pustinou jsme i sami v srdcích
svých učiněni.“
Připomenu ještě jednu církevní událost. Koncem června 1945
se v naší obci konaly na návsi
římskokatolické bohoslužby za
účasti několika hodnostářů, při
kterých mělo dojít k jmenování
pražského arcibiskupa Josefa Berana čestným občanem naší obce.
Poválečná politická situace již nebyla tomuto aktu nakloněna a ke
jmenování nedošlo. Josef Beran
nikdy Jenštejn nenavštívil.
Jenštejn neměl nikdy v dějinách kostel, faru, hřbitov, matriku a školu. Byl vždy odkázán na
služby v sousedních Dřevčicích.
Církevní pohřby spojené s převozem nebožtíka pohřebním vozem
taženým párem koní a provázený
průvodem pozůstalých a smutečních hostů skončily v 50. letech
minulého století. Veškeré služby
převzala pohřební služba a krematoria. Služba církve je velice
omezená.
Jenštejn vždy byl a zůstal chudý na církevní stavby. Zachovaly
se nám pouze 2 křížky a kaplička.
Nejstarší je Bílý křížek nad Jen-

Kaplička na návsi v roce 1947 (archiv V. Kovandy)

štejnem při polní cestě do Dřevčic, o kterém jsem již psal v našem Občasníku v březnu 2014.
Druhý křížek, zvaný Červený,
stojí v zatáčce silnice z Jenštejna
do Dřevčic. Datum jeho vzniku
není znám. Byl několikrát přestavován a opravován. Naposled po
rozbourání nákladním autem.
Původní i současná podoba
je kamenná mohyla s dřevěným
křížem. Mohyla má napodobovat hranici, na které byl upálen
Mistr Jan Hus v Kostnici 6. července 1415. Jako vzpomínku na
tuto událost se konalo každým
rokem 6. července procesí ke křížku a zapálení hranice. Vždy se
zúčastňoval velký počet obyvatel.
Tato vzpomínková akce zanikla po politickém převratu v roce
1948.
Jenštejnská kaplička byla vybudovaná na významném místě uprostřed návsi v roce 1855.
V době vzniku byl nad oltářem
umístěn kříž s ukřižovaným Kristem – krucifix. Ve věžičce kapličky byl zvon, kterým se kdysi zvonilo poledne a večer klekání. Zvon

ukradli Němci 7. března 1942,
aby ho roztavili na zbraně. Po
politickém převratu, kdy byly
postupně likvidovány všechny
církevní oslavy, zaniklo i oblíbené
velikonoční řehtání a hodování,
které mělo dlouhou tradici. Kaplička byla každý rok vybílená
a její okolí jsme upravovali červeným a bílým pískem.
Před kapličkou si každý kluk
upravil klekátko z mechu, abychom se mohli před každým
výjezdem na řehtání po obci pomodlit. Větší kluci měli velkou
řehtačku zvanou kocour, ti menší měli řehtačku zvanou trakař.
Každý výjezd jsme po pomodlení
začínali před kapličkou a po projetí celé vesnice jsme opět před
kapličkou končili. Hodování bylo
spojené se zpěvem před každým
domem a vybíráním vajíček a někdy i peněz. Rámus řehtaček byl
velký. Kaplička s krucifixem přežila dvě světové války, ale doplatila na uvolněnou morálku dnešní doby. Krucifix ukradl neznámý
zloděj v noci 19. března 1998.
Václav Kovanda, kronikář
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Druhý ročník Jenštejnské Pětky
Hodnocení sportovní akce pohledem hlavní organizátorky
Na Pětku přišlo spoustu sportovců nejen z Jenštejna, ale i širokého okolí, přijeli se podívat sponzoři, známé osobnosti, které nám
přivedl náš patron Vojta Bernatský, jeden závod startoval i hejtman středočeského kraje Miloš
Petera a myslím, že o zajímavý doprovodný program bylo také dobře
postaráno a všichni se bavili.
Závodu mladších žáků (do
10 let) na 500 m se účastnilo 38
dětí, za holky jej vyhrála Patricia
Heigl a za kluky Marek Vandírek.

Závodu starších žáků (1116 let) na 1000 m se účastnilo 26
dětí, za holky doběhla nejrychleji
Kateřina Roučková a nejlepší Jenštejňačka byla na 4. místě Kateřina Kuldová. Za kluky byl nejrychlejší Jan Červenka a hned druhý
byl Jenštejňák Ondřej Malina.
Rodinného běhu se účastnilo
21 rodin a vyhráli Rachovi z Jenštejna.
11 běžců si zaběhlo závod se
psy, který vyhrála Klára Šafránková.

Hlavního závodu na 5 000 metrů se účastnilo 129 běžců a mezi
ženami byla nejlepší Helena Poborská v čase 21:35.7 min a v mužích Honza Žoha v čase 17:44.5
min.
V kategori o nejlepší Jenštejňačku a Jenštejňáka vyhráli Klára Šafránková a Václav Douša.
Čas za který to uběhl starosta
(29:34.6) nejlépe odhadla Lucie
Tůmová.
Podrobné výsledky naleznete
na www.jenstejnskapetka.cz.

Ráda bych poděkovala všem
sponzorům, kteří přispěli finančními a věcnými dary, umožnili
nám uspořádat celou akci za jejich
peníze a věnovali soutěžícím pěkné dary.
Poděkování patří také všem
dobrovolníkům, kteří pomáhali
s přípravou a organizací, hasičům
za stavění stanů a celého zázemí,
za perfektní catering od nich i Romana Pokorného. Doufám, že pomůžete i napřesrok!
Renata Hlaváčková

3x Jenštejnská pětka 2015 (L. Hoza / květen 2015)

Tam Tam Batucada po roce opět v Jenštejně (L. Hoza / květen 2015)

Kronikář V. Kovanda, starosta N. Hlaváček, místostarostka J. Ivanišová a hejtman M. Petera (květen 2015)

červenec 2015

9

komunita

Vytvořili jsme si návyk na běhání
Dvojrozhovor s Klárou Šafránkovou a Václavem Doušou, nejlepšími jenštejnskými běžci
potřeba celou trasu běžet, klidně
provozujte indiánský běh (střídání běhu a chůze).
Už jste slyšeli o běhání naboso?
Co si o tom myslíte?

Klára Šafránková jako první v cíli běhu se psy (L. Hoza / květen 2015)

Jak se vám běžela Jenštejnská
Pětka?

Mnoho lidí by chtělo běhat, ale
jak začít?

Klára Šafránková: Běželo se
mi skvěle, bohužel třem dívkám
se běželo ještě lépe.
Václav Douša: Běželo se těžce, neb jsem měl těžké nohy a sucho v ústech, ale i tak jsem dosáhl
významného úspěchu v podobě
medaile pro nejrychlejšího Jenštejňáka :-)

KŠ: Začíná se jednoznačně nákupem kvalitního běžeckého vybavení, nejlépe poslední modelové řady… Ale vážně: obecně platí,
že nejhorších je prvních 300 km.
VD: Hlavní je kvalitní obuv,
pak už je to jen o vůli.

Jak často běháte?

KŠ: Běhám tak pětkrát týdně.
VD: Podle možností dva až třikrát týdně.
Co vás na běhání baví?

KŠ: Ten krásný pocit, když doběhnu.
VD: Absolutní volnost pohybu,
poznávání krajiny, kde bydlím,
únava po běhu, hlad po běhu, pocit, že něco dělám pro svoje zdraví.
Zkusili jste někdy maraton?

KŠ: Maraton jsem nikdy nezkusila a ani to nemám v úmyslu. Po 21 km mi to přestává
slušet.
VD: Ne, ale docela mě to láká,
nicméně si moc nedokážu představit, že bych tuto vzdálenost
zdolal bez fyzické újmy.

Jak si může člověk vytvořit návyk na běhání?

KŠ: Pravidelným opakováním.
VD: Tak, že bude běhat co nejvíce to jde, ale hlavně ho to musí
těšit. Třeba to, že překonává větší
vzdálenosti, že je rychlejší nebo,
že se formuje postava a kila jdou
dolů. To vše může určitou závislost vytvořit.

Bota by měla mít dobré odpružení z důvodu tlumení nárazů a tím
pádem je menší zatížení kloubů.
Důležitým aspektem je také váha
obuvi.

KŠ: Slyšela. Myslím ale, že je
to v naší době a našich podmínkách nesmysl.
VD: Slyšel, osobně si myslím, že
bych běhání naboso mohl provozovat pouze na fotbalovém stadionu,
kde je upravený trávník, neb na
povrchu, kde běhám nyní, bych asi
brzo skončil s rozřízlou nohou.

Nepomýšleli jste na to, že byste založili v Jenštejně běžecký
oddíl?

Existuje správný běžecký styl?

Máte svůj běžecký vzor?

KŠ: Ano, existuje, ale je to individuální.
VD: Určitě ano, ale nevím
jaký, a zcela upřímně si myslím,
že je důležité, aby se člověk u běhání cítil dobře a ne aby si hlídal
styl.

KŠ: Vzor přímo ne, ale vždy
jsem obdivovala tréninkové metody a především tréninkové úsilí
Emila Zátopka.
VD: Zátopek, s tím bych souhlasil.

KŠ: Běžecký oddíl mám spojený s atletickou dráhou ve Stromovce, kde jsem vyrostla a dospěla, takže ne, nepomýšlela.
VD: Ne, běhání je o volnosti
a běžecký oddíl je atletika a dril.

Na co myslíte při běhání?
Jak si vybíráte běžecké boty?

KŠ: Podle druhu povrchu,
na který je hodlám používat
a k tomu úměrnému tlumení.
A v neposlední řadě samozřejmě
podle barvy…
VD: Hlavně podle toho, aby
bylo chodidlo v určitém pohodlí.

KŠ: To záleží na tom, jak rychle běžím. Pokud rychle, tak jen
na to, kdy už doběhnu… Když
běhám volně, tak zhruba na tisíc
momentálně aktuálních věcí.
VD: Myslím na to jak žiju
a jak žije moje rodina.
Evžen Dub

Co člověku přinese pravidelné
běhání?

KŠ: Mně přináší radost z pohybu, čistou hlavu a dobrou fyzickou kondici.
VD: Kondice, nové cíle, krásný
lejtka…
Jak dlouhé tratě je dobré na začátku běhat?

KŠ: Na začátek 3-5 km. Pomalu, postupně, klidně s mezichůzí.
VD: Myslím, že cca 4 km, není

Doporučená tréninková trasa Václava Douši

Co by měli znát ti, kteří chodí do přírody
Zamyšlení Daniela Touška, spolumajitele jízdárny v Radonicích
Život obyvatel na venkově,
kam nepochybně patří i život
v Jenštejně, má svá pravidla, která je vhodné mít na paměti a ctít
je. Jde zejména o úctu k cizímu
majetku.
Tomu je trochu nutné podřídit
životní styl. Převážná většina občanů to tak vnímá, ale jsou i takoví, kteří nechají běhat volně psa,
který pokouše koně, navíc tuto
událost z dálky pozorují, odkláda-

jí odpadky na cizí pozemek či se
procházejí po soukromém pozemku, i když kousek vedle vede cesta. Chtěl bych apelovat na občany,
aby se zajímali o život v přírodě,
co se děje na polích v různých fázích vegetace, proč je dobré vnímat a respektovat nejen osobní
vlastnictví, ale i samotný život
v přírodě. Prostě přizpůsobit se
životu na venkově.
V okolí Jenštejna a Radonic je

řada míst, kam jít na procházku,
málokdo ale ví, že řada polí, luk
a lesů patří do správy honebního společenstva Radonice, tedy
honitbu, kde by měl být pes na
vodítku. Když si svého psa budete hlídat a půjdete po cestách
a trasách k tomu určených, uvidíte, že v katastru se daří zajícům,
bažantům i jelení zvěři.
Samostatným
fenoménem
jsou koně, se kterými se můžete

v katastru Jenštejna a Radonic
setkat. Je v zájmu bezpečnosti
lidí i koní, ochrany majetku, aby
do prostor určených koním nevstupovali ti, kteří na ně nepatří. Chtěl bych proto poděkovat
všem, kteří si uvědomují, že život
na venkově má své kouzlo a přitažlivost, ale že musí vycházet
z úcty jeden k druhému i majetku
jiných, ochrany přírody.
Daniel Toušek
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Hasiči získávají zkušenosti na soutěžích
Členská základna SDH Jenštejn se rozrostla hlavně díky dětem
Soutěž pro mládež v Čelákovicích dopadla nad očekávání
dobře a v kategorii mladší děti se
naše Jenštejnské A umístilo při
svém prvním startu na desátém
místě. Mladší děti B obsadily sedmnácté místo. Zde bych chtěl
zdůraznit, že se jedná o naši přípravku, kde za nás soutěží i pětiletí caparti. Mužstev bylo celkem
osmnáct, atmosféra byla perfektní a děti i rodiče si soutěž užili.
Pro jejich první start zakoupilo
naše sdružení dětem dresy a pro
rodiče trička s nápisy Hasiči Jenštejn.
16. května jsme s dětmi startovali ve Staré Boleslavi na Proboštských jezerech. Týden před
soutěží se rozhodli i rodiče, že by
rádi soutěžili a utvořili družstvo
žen a mužů. Nastalo hektické
cvičení požárního útoku. Cvičili
jsme na asfaltu v bývalém areálu JZD, bohužel kus vhodné
travnaté plochy pro nácvik nám
stále chybí a asfalt nám likviduje požární hadice. Ale i přes
tyto překážky jsme vše stihli
nazkoušet a družstvo žen ve

složení: strojník Monika Pýchová, savice Andrea Pešková, koš
Slávka Vacková, B hadice Jiřina
Řebíčková, rozdělovač Věra Volmutová, první proud Štěpánka
Chvojková, druhý proud Irena
Palová vystoupalo až na bednu
svým krásným třetím místem.
Pohár jim osobně předal starosta města Brandýs nad Labem Stará Boleslav Vlastimil Picek.
Gratulujeme.
Muži ve složení Marek Vacek
starší, Josef Mandys, Ondřej Filec, Josef Pýcha, Martin Pala,
Jan Půda a Marek Vacek mladší
skončili předposlední. Bohužel
nám nezbyl čas na nácvik, všichni jsme se sešli až na soutěži,
a bylo to znát.
Dětská část začala odpoledne a dětská družstva Jenštejn
A (Nikola Chvojková, Dominik
Vacek, Anička Luxová, Michal
Veselý, David Bertolin, Dominik
Pala, Ondřej Žlebek) a Jenštejn
B (Sára Hertelová, Natálka Vacková, Denisa Palová, David Musílek, Jan Žlebek, Cyril Hladki,
Šarlota Pešková) sice nebodo-

vala, ale statečně hájila obecní
barvy. Za odměnu dostaly děti
z rukou ředitele územního odboru HZS Mladá Boleslav Jiřího Hadrbolce diplom a sladkou
odměnu. A soutěžící nejsou jedinými účastníky soutěží z Jenštejna. Jako rozhodčí se pravidelně účastní manželé Koberovi
a Blanka Křížová.
Mezi okrskovými soutěžemi
jsme zvládli pomoc se stavěním
stanů na Jenštejnské pětce a přivydělat si na téže akci prodejem
občerstvení. Z utržených peněz
spolufinancujeme účast našeho sboru na soutěžích v požárním sportu. V Radonicích jsme
pomáhali při čerpání rybníka
u nového amfiteátru. Zde se nám
vyplatily investice do nových čerpadel a elektrocentrály: rybník
se silným nátokem spodní vody
se nám podařil vyčerpat za jedno
odpoledne.
Okrsková soutěž pro dospělé
v Brandýse nad Labem, které
jsme se zúčastnili, nám opět spíše sloužila pro získávání zkušeností. Požární sport není až tak

jednoduchá záležitost, záleží
hlavně na dokonalé souhře celého družstva v počtu sedmi soutěžících, kteří musí za pomoci požárních savic, požární stříkačky
a hadic dostat co nejrychleji vodu
z požární kádě do nástřikových
terčů. K tomu je též potřeba mít
kvalitní vybavení, které je jiné,
než se používá k požárním zásahům. Požární stříkačka určená pro sport má oproti klasické
spoustu úprav – např. kovanou
klikovou hřídel, dvojitý karburátor, zbroušenou hlavu válců, přidané lopatky čerpadla a spoustu
jiných, které udělají z obsahu
1,2 obsah o hodnotě až 2,0 litrů.
Taková úprava se může vyšplhat klidně až na 200 tisíc korun.
Naši hasiči mají v současné době
k dispozici klasickou zásahovou
1,2 bez úprav. Vlastníme i sportovní verzi určenou pro naši kategorii soutěží o obsahu 1,7, ale
porouchal se nám motor a šetříme peníze na opravu. Začíná se
blýskat na lepší časy zejména
díky našim členům, příznivcům
a sponzorům, kteří nám pomá-
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v Čelákovicích, Boleslavi i Jenštejně
hají a postupně se nám daří
nakupovat vybavení. Zde bych
chtěl vyzdvihnout zejména obec
Jenštejn, autodopravu Stanislav
Neuman a soukromého zemědělce Lukáše Kubra.
Naše členská základna se na
jaře velmi rozrostla hlavně mezi
dětmi. Ale mezi naše nové členy
patří i Oldřich Janouch, zasloužilý hasič, čestný starosta místního sdružení Praha - Braník,
v současné době obyvatel domova seniorů v Jenštejně, který se
dobrovolné hasičině věnuje již
55 let.
Memoriál Vladimíra Neumana proběhl v Jenštejně a okolních obcích v sobotu 10. června.
Vítězem se stalo naše družstvo
hasičů z výjezdové jednotky. Na
druhém místě se umístili kolegové ze Satalic. Třetí skončilo
družstvo sousedů z Podolanky
a jako čtvrté se umístily hasičky z Brázdimi. Ceny předávali
starosta obce Jenštejn Norbert Hlaváček, hlavní rozhodčí
naší soutěže Kateřina Rajtová
z územního odboru HZS Mladá

Boleslav, starosta SDH Jenštejn
Jan Půda a za Oldřicha Janoucha, který již byl po náročném
dni ve velkém horku unaven, velitel SDH Jenštejn Marek Vacek.
Soutěž začala slavnostním
nástupem u hasičské zbrojnice,
poté se družstva rozjela ke svým
soutěžním
disciplínám.
Netradiční požární útok probíhal
v Dehtárech na pozemku pana
Hanyše. Stavění protipovodňové
stěny z dvojkomorových pytlů
naplněných pískem, které museli soutěžící naplnit a poskládat,
proběhlo v Jenštejně. Práce na
vodě s gumovým raftem v Jenštejně na rybníku v podhradí.
Přesun přes silážní jámu pomocí
nastavovacího požárního žebříku
v areálu bývalého JZD. Orientační běh disciplína pro odlehčení,
jehož součástí bylo vázání uzlů,
střelba ze vzduchovky, určení
topografických značek a znaků
požárních technických prostředků na stejném místě. Zlatým hřebem byla soutěž v první pomoci,
kdy jsme v Radonicích na staré
cukrovarské cestě simulovali do-

pravní nehodu nákladního automobilu a naši figuranti Štěpánka
Chvojková, Nikolka a Lucinka
fingovali zranění, které soutěžící
měli za úkol rozpoznat, následně
ošetřit a předat zraněné odborné
pomoci. Součástí byla ukázka vyproštění pomocí hydraulického
vyprošťovacího zařízení, které
nám přijeli ukázat dobrovolní
hasiči z Brandýsa nad Labem
pod vedením velitele jednotky
Jaroslava Duška. Jednotlivé kroky při vyprošťování a ošetřování zraněných hasiči z Brandýsa
vysvětlili a nechali zájemce vyzkoušet stříhání vozidla. Po slavnostním vyhlášení a předání cen
a pohárů následovalo posezení.
Zde bych chtěl poděkovat manželům Paulovým, kteří se starali
o občerstvení, a Romanovi Pokornému, který nám ochotně a bez
nároku na odměnu uvařil vynikající guláš. Náš dík patří Janu
Musílkovi za fotky průběhu soutěže a všem členům podílejícím
se na zdárném průběhu akce.
Všechny je nebudu jmenovat,
bylo vás tolik, že bych určitě na

někoho zapomněl. Doufám, že se
vám akce líbila a pomůžete nám
ochotně i s příštím ročníkem,
který se koná na památku našeho kolegy a kamaráda Vladimíra
Neumana.
V druhé polovině června jsme
stavěli stany a zajišťovali občerstvení na Jenštejnských slavnostech, pořádaných obcí. Poslední
červnovou sobotu jsme pozváni
na výročí 85 let od vzniku sboru
dobrovolných hasičů Podolanka
a zároveň do Višňové, kde jsme
před pěti lety pomáhali při povodních a kam jsme odjížděli
postupně na výzvu operačního
střediska, některé jednotky přímo z oslavy osmdesátin Podolanského sboru a zbylé druhý den
dopoledne. Letos pojede cisterna
na Podolanku a dopravní automobil do Višňové u Frýdlantu.
Tím naše hektické jaro skončilo. Přes prázdniny si odpočineme, pokračovat budeme pouze
s nácvikem požárního sportu
a přípravou akce pro děti Loučení s prázdninami.
Marek Vacek, velitel JSDHO a zastupitel

Memoriál Vladimíra Neumana (J. Musílek / červen 2015)
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RC TRPASLÍK
Trpaslíkův den
mohli potkat s lektorkami JitMoc vám všem děkujeme za kou, Klárou a Denisou při spopomoc při Trpaslíkově dni! Díky lečném „putování“ Jenštejnem
vám všem se letošní ročník pove- a v blízkém okolí. Při nepřízdl i přes úporné vedro. Doufáme, nivém počasí poskytl zázemí
že pro vás byla odměnou radost RC Trpaslík. Každá lekce měla
všech dětí z plnění úkolů :-)
své téma, děti se naučily kromě
poznávání přírody větší samoSbírka pro Nepál
statnosti a vzájemné spolupráDěkujeme všem dětem a ro- ci a pokaždé novou básničku či
dičům, kteří připravili balíčky písničku, vyzkoušely si různé
pro děti z Nepálu. Celkem jsme výtvarné techniky a nikdy nejich shromáždili úžasných 49!!! chybělo čtení z knížky. Více se
Balíčky budou nyní přebaleny můžete dozvědět z deníčku a fodo jednotných zavíracích sáčků tek v Kocouřím vyprávění 2015
a o prázdninách poputují na mís- na www.trpaslik.info.
to určení. Celkem jich z České
Některé děti nastoupí v září
republiky poletí asi 3 000.
do jenštejnské MŠ a některé by
rády pokračovaly v kurzu i po
Putování za kocourem
prázdninách. V současné době
I tento rok nabídl RC Trpas- zjišťujeme zájem o kurz v rozšílík „předškolkovým“ dětem ob- řené podobě na 3 až 5 dní v týdnu
líbený kurz Putování za kocou- v čase 8:30 - 15:30 hod. V červnu
rem, který se od poloviny března bylo možné po předchozí domlukonal každé pondělí (s výjimkou vě přijít na zkušební pondělní
Velikonoc) od 8:30 do 12:30 hod. dopoledne zdarma.
Osm dětí ve věku 3 - 5 let jste
Bára Chárová, Jitka Vrbová, Táňa Sýkorová

MŠ JENŠTEJN
S hudebním pořadem „Afrika“ plíně přetahování lanem mezi
jsme se přenesli na tento konti- třídami. Zvítězila Slůňátka.
nent. Povídali jsme si o životě
Na celodenní výlet jsme odjeli
afrických obyvatel, seznámili do Sendražic, kde jsme navštívijsme se s hudebními nástroji, li nejstarší polabskou řepařskou
které jsou typické pro tuto zemi drážku. Svezli jsme se vlakem
a všichni jsme si společně na růz- taženým parní a dieslovou loné hudební nástroje zahráli.
komotivou, viděli jsme drezínu,
Pro naše rodiče a přátele si prošli se naučnou stezkou a prokaždá třída připravila „Besíd- běhli se na dětském hřišti, které
ku“, či-li pásmo básniček, písni- v areálu bylo.
ček, tanečků, abychom ukázali,
O pravidlech cestování a ohleco všechno jsme se ve školce uči- duplnosti za námi přijelo divali. A slavnostně jsme se rozloučili délko s programem „Etiketa“,
s našimi předškoláky.
pod záštitou paní Elišky HaškoDo pražského Planetária vé Coolidge.
jsme se jeli podívat na pohádku
Školní rok je za námi, čekají
„O zvědavé kometě“. Při té pří- nás prázdniny. Proto všem našim
ležitosti jsme se prošli Stromov- dětem a rodičům přejeme hodně
kou.
sluníčka, příjemný odpočinek
Den dětí jsme oslavili soutě- a v září se na vás na všechny bužemi na školní zahradě. Na závěr deme těšit.
Petra Holíková, ředitelka MŠ
dopoledne jsme soutěžili v disciSK JENŠTEJN
Na začátku letošní herní nohej- hejbalová skupina složená z něktebalové sezony se našemu družstvu rých bývalých hráčů SK a lidí chonedařilo zrovna podle našich před- dících si zahrát jen tak pro radost.
Vzhledem k počtu obyvatel
stav a několik počátečních proher
srazilo naše hráče dolů především Jenštejna by nás velmi zajímal potenciální zájem dětí a rodičů o dalpo psychické stránce.
Dlouho se hledal recept, jak na ší generaci mladých nohejbalistů.
to, a po promíchání dříve tradič- Máme zájem o děti (holky hrají
ních herních sestav se týmu s vel- také nohejbal) od cca deseti let.
S našimi dětmi jsme v minukou změnou herního projevu začalosti dosáhli slušných úspěchů,
lo konečně dařit.
Po úspěšné šňůře vítězných jsou vítězové krajských přeborů,
zápasů si mančaft zase začal věřit mistři republiky či vítězové olyma odehrává vítězné partie i s těmi piády mládeže, takže asi víme, jak
na to.
nejsilnějšími soupeři.
Nohejbal mohou hrát děti také
Potěšující pro klub je, že se na
dobré nohejbalové úrovni mužstva jako doplňkový sport k jinému
čím dál více podílejí naši mladí, sportu, který již provozují, jelikož
vlastní odchovanci, kteří v zápa- nákladově je to sport poměrně nesech pomalu přebírají větší a větší náročný.
Pokud by měl tedy někdo z vás
díl zodpovědnosti.
K dnešnímu dni se SK Jenštejn rodičů předběžný, nezávazný zánachází na druhém, postupovém jem, směřujte prosím své dotamístě tabulky (http://vysledky. zy na miloslav.snidl@seznam.cz.
lidovky.cz/soutez.php?id_sou- Předpokládané zahájení žákovské
tez=9606) a bude se snažit po zby- přípravky by bylo zhruba v období
tek sezony místo udržet a postou- říjen-listopad, při počtu minimálně
pit do druhé třídy.
deseti zájemců.
Vcelku stabilní je i pravidelně
Se sportovním pozdravem předseda
sportující „nedělní“ amatérská noSK Jenštejn Miloslav Šnídl

Volejbal obnoven
Návrat ke skoro zapomenuté tradici

Divadelní představení - Trpaslíkův den 2015 (J. Hulík / červen 2015)

Podařilo se opětovně oživit
druhé antukové hřiště hraním
volejbalu, a to každou neděli od
šesti odpoledne. Navazuje se tak
na skoro už možná zapomenutou tradici, kdy se tady na hřišti volejbal hrával (pamětníci
si jistě vzpomenou). Jsme rády,
že se u nás najdou lidé, kteří si
chtějí rekreačně zasportovat na
„našem písečku“ a rádi tak stráví mezi svými sousedy nedělní
podvečer. Někdo možná raději

dojíždí do pražských posiloven,
ale není nad to, zadýchat se na
čerstvém vzduchu, takřka za
humny a ještě se u toho kolikrát
i zasmát. Tužíme si nejen tělo,
ale i sousedské vztahy a rádi
přivítáme další Jenštejňáky do
party.
Takže sportu zdar a volejbalu
zvlášť. Přejeme vám všem krásné letní dny plné pohody.
Zuzana Dvořáková, zastupitelka
Martina Stibůrková

červenec 2015

KOMUNITA

13

Jenštejnské slavnosti
Tentokrát v tradičním duchu s trubači a šermýři
Letošní Jenštejnské slavnosti značně ovlivnilo počasí. Už
na úvodní fanfáry v provedení
Hradních trubačů se spustil pořádný slejvák, ale halasný zvuk
pozounů a trubek se krásně donesl i k lidem schovaným pod
stany. Následující vystoupení
dětí již bylo možné sledovat
zblízka, protože déšť pominul.
Ale to nebylo ještě vše, co počasí ukázalo, neb když byli šermíři
v tom největším boji, přihnal se
pořádný déšť i s kroupami, ale
šermíře od lítého boje kroupy ne-

odradily a bojovali dál! Pak pan
starosta Norbert Hlaváček řekl,
že už pršet nebude a kouzelník
Paul Merild s diváky pronesl
kouzlo a opravdu. Déšť už si dal
pauzu a i sluníčko na chvilku vylezlo. Jen večer se ještě malinko
pokusil zazlobit, ale stačilo malé
kouzelníkovo zaříkání a bylo po
dešti.
Takže celé odpoledne a večer
už si diváci mohli vychutnávat
tanec krásných mladých slečen
z taneční skupiny Caramelka,
bujný šerm skupiny Discordia,

ukázky dravců, veselou pantomimu i kejklíře i zábavnou pohádku
od skupiny Prima den. Na hradě
pak kromě šermířů vpodvečer
i středověkou hudbu z doby Jana
z Jenštejna od skupiny Ars Cameralis.
Celé odpoledne i večer si mohli
aktivnější diváci vyrobit proutěný
košík, pomalovat tričko, zahrát
deskové hry, namalovat perníček,
vyrobit vitráž. Nejmladší účastníky lákal kolotoč na ruční pohon,
zatímco starší zase střelba z kuší
i ze vzduchovek.

V podvečer pak atmosféru
u hlavního podia rozproudila
kapela The Fribbles a kouzelník
Paul Merild unikl z pevného svázání v kládě a řetězech. Po dalším lítém boji šermířů, tentokrát
už bez deště, přišla na podium
kapela B.Lues, která bavila diváky až dlouho do noci. Ohňová
show za tmy rozjasnila tváře
všech diváků a udělala hezkou
tečku za dnem plným zábavy,
kterou se ani dešti nepodařilo
zkazit.
Klára Zemanová

Jenštejnské slavnosti 2015 (J. Hulík / červen 2015)

Summer party se letos uskuteční 1. srpna
Letos nás opět čeká divolá řeka, bazény a letní pohoda
V loňském roce Team Overhand pořádal dvě akce. První
byla 31. 6. „Summer Open“, která
měla rozsáhlý sportovní program
od rána až do noci. Celý den se
střídaly různé druhy cvičení,
soutěží, přednášek a exhibicí.
Počasí bylo slunečné s minimem
srážek. Vše slibovalo účast, kterou bychom se mohli pochlubit.
Bohužel přišlo jen pár známých
ze sousedních vesnic – jenštejnská účast byla mizivá.

Nehodili jsme flintu do žita
a uspořádali druhou akci – SUMMER PARTY, která se konala
2. 8. Na rozdíl od té první nebyla
sportovní, ale jen pro pobavení
a relaxaci. Hlavní atrakcí byla
divoká řeka, kterou nejvíce ocenily děti. Člověk by neřekl, kolik
„parády“ udělá maličkost, jako
je plachta natažená ze stráně
dolů a pár bazénů s vodou. Přišlo mnohem více lidí, než jsme
čekali.

Po loňské zkušenosti uspořádáme letos jen jednu akci - SUMMER PARTY č. 2, která se bude
konat 1. 8. 2015 a na kterou vás
všechny srdečně zveme. V provozu bude více chladicích zařízení
na nápoje, abychom docílili požadované teploty po celý den (za
loňský rok se omlouváme, pivo
bylo trochu teplejší).
Program akce zveřejníme
později prostřednictvím facebooku (facebook.com/teamover-

hand) a internetových stránek
(teamoverhand.cz). Divoká řeka
a bazény samozřejmě chybět nebudou, ale máme v plánu i jiné
atrakce, které zatím nebudeme
prozrazovat. Máte se na co těšit.
Bude to stát za to!
PS: Staré bazény, nafukovací
matrace, ale i návrhy na novou
atrakci, to vše je vítáno. Děkujeme za spolupráci.
Petr Cikaník

14

červenec 2015

region

Jak se žije u sousedů: Přezletice
V dalším díle seriálu o sousedních obcích představuje svůj domov Andrea Marysková
Výhodou je samozřejmě blízkost Prahy a dobré spojení, dnes
již dvěma autobusy. Vedou tu hojně využívané cyklotrasy. V docházkové vzdálenosti je krásně
zrekonstruovaný Ctěnický zámeček s parkem a zahradnictvím,
Vinořský háj. Přibyla nám vytoužená školka. V slibném jednání je i svazková základní škola
pro Přezletice, Podolanku a Jenštejn. Už aby tu stála.
Jaké mají Přezletice problémy?

Přezletice (J. Hulík / červen 2015)

Jak jste se dostala do Přezletic?

V Přezleticích jsem vyrůstala
od narození, po vylétnutí z hnízda jsem asi osm let žila městský
život, ale když jsme se s přítelem
rozhodli usadit a založit rodinu,
venkov byla jasná volba, domek
a zahrada… Splněný sen našich
adoptovaných koček. Před téměř
pěti lety jsme si postavili domek
na pozemku ještě ve staré zástavbě, skoro u pole. To, že na
něm jednou postaví 77 domků,
jsme tehdy samozřejmě nevěděli…
Jak byste popsala Přezletice?

Jsou zajímavé z historického hlediska, vybavuji si zmínku
o Přezleticích z učebnice dějepisu jako o unikátním nejstarším

nalezišti pozůstatků člověka
vzpřímeného u nás i v Evropě,
snad i na světě. Jako školačce mi
to moc nedávalo smysl, to místo
mezi poli nikdy nebylo výrazně
označeno, spíš vypadalo (a také
nějakou dobu bohužel fungovalo)
jako naleziště odpadků.
Nyní se již vše dává do pořádku. Přezletice dneška se ale myslím ničím výrazným neodlišují
od okolních obcí, ale pocitově
bych řekla, že se leccos pomalinku vylepšuje. Nově zvolené
zastupitelstvo, tvořené z většiny z členů občanského sdružení
Přezleťáci, je také pro místní
velkou nadějí.
Jaké má podle vás život v Přezleticích výhody?

Vystřídala se tu řada developerů a stále se tu hodně staví
a stavět bude, přesto jsme, myslím, z toho žádné velké výhody
pro obec nezískali. Proč třeba
nebylo podmínkou vybudování
školky nebo školy? Zatím mohly naše děti chodit do vinořské
školy, od příštího roku to již nebude možné, případně dostačující. To je velký problém, který se
řeší pozdě. Školka je krásná, ale
i vzhledem k dalším „nově přistěhovalým“ do budoucna naprosto
nedostačující. Nové zastupitelstvo tyto hříchy zdědilo a musí
se s tím poprat.
V Přezleticích se nachází mnoho nových domů, jak fungují vztahy mezi starousedlíky
a novými obyvateli?

Je to různé, řada nových obyvatel si žije svůj život odděleně,
ale zejména rodiče s malými
dětmi se tu potkávají na všech

dětských akcích a život v obci
jim není lhostejný. Celkově obec
díky nim ožila, v ulicích, alespoň
těch opravenějších, lze potkat
plno rodičů s kočárky či dětmi
na procházce či kole. Není tu už
tak „mrtvo“, jak si to pamatuji
z dětství.
Fungují v Přezleticích nějaké
spolky?

Myslím si, že na tak malou
vesnici je tu spolků dost: Sokol,
střelecký oddíl, tenis, malá kopaná, dobrovolní hasiči. Pořádají se
tu běžné akce jako vítání občánků, Mikulášská nadílka, pálení
čarodějnic, dětský den apod., ale
i různé akce pro seniory, menší
děti. Samozřejmě ne tak často.
Bylo by potřeba, aby se na přípravě podílelo více lidí, bohužel
málokdo má ten potřebný čas
navíc. Ale účasti na akcích jsou
poměrně hojné.
Jiří Hulík, zastupitel

Přezletice

Velikost katastru: 4,15 km2
Počet obyvatel 2000: 720
Počet obyvatel 2014: 1291
Rozpočet 2000: 4,8 mil. Kč
Rozpočet 2014: 19,4 mil. Kč
Starosta: Tomáš Říha
Web: www.prezletice.cz

Kam za kulturou
Přehled kulturních akcí v našem regionu
Výčet akcí, termíny a kontakty jsou převzaty od dotázaných
obcí, pořadatelů, a webových
stránek. Máte-li vy sami jakýkoliv tip na další místa či akce,
o kterých bychom měli příště
informovat, obraťte se přímo na
naši redakci.
Jenštejn
www.jenstejn.cz
1. 8. - Summer party
30. 8. - Loučení s prázdninami
RC Jenštejnský trpaslík
www.trpaslik.info
4. 8. - Exkurze na Vojenské letiště Kbely (běžně nepřístupné)
Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
11. 7. (20:00) - Divadelní představení Tři mušketýři (Amerika)
15. 8. (20:00) - Spirituál kvintet
(Amerika)

Radonice - Zookoutek
www.zoopark-radonice.cz
ZOOPark Radonice můžete navštívit od 1. 4. do 31. 10. v čase
8:30 - 17:00
Vinoř - Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv-dvur.cz
8. 8. (19:00) - Rocková pípa Rádia
Beat
6. 9. Sen zvířat - 10. jubilejní ročník největší umisťovací výstavy
psů a koček z útulků v ČR
Vinoř – Vincent
www.praha-vinor.cz/kvc.htm
Mateřské centrum Bublina –
herna pro děti v doprovodu rodičů (Pondělí – Pátek 9:00 - 12:00)
Celodenní letní Schola Ludus:
20. 7.– 24. 7. - Hravé putování
s českým lvem
3. 8 - 7. 8. 2. - Schola ludus I. –
rozezníváme se, ladíme, tvoříme,

mluvíme a přemýšlíme o světě
17. 8. – 21. 8. - Schola ludus II. –
pozorujeme, zkoumáme a napodobujeme přírodu
Brandýs nad Labem
Aktuální přehled konaných akcí
naleznete na www.brandysko.cz.
2. 7.–31. 7. - Doteky světla - výstava obrazů Soni Zikmundové
a Ladislava Kulhavého (Kočárovna, Zámek)
15. 8. – Michal k snídani - Dětské
představení Michala Nesvadby
(Letní kino Houštka)
Brandýs nad Labem - Kino
Letní kino Houštka
www.kinobrandys.cz
1. 7. Druhá míza (22:00)
2. 7. Hobit: Bitva pěti armád
(22:00)
3. 7. Méďa 2 (22:00)
4. 7. Život je život (22:00)
5. 7. Paddington (21:30)

7. 7. Mad Max: Zběsilá jízda
(21:30)
8. 7. Trabantem až na konec světa (21:30)
9. 7. Sedmero krkavců (21:30)
10. 7. Život je život (21:30)
11. 7. Mimoni (21:30)
12. 7. Kobry a užovky (21:30)
14. 7. Popelka (21:30)
15. 7. Avengers: Age of Ultron
(21:30)
16. 7. Zvonilka a tvor Netvor,
(21:30)
17. 7. Terminátor: Genisys
(21:30)
18. 7. Domácí péče (21:30)
19. 7. Ovečka Shaun ve filmu
(21:00)
21. 7. Jurský svět (21:00)
22. 7. Sedmero krkavců (21:00)
23. 7. Dívčí válka (20:00)
24. 7. Andílek na nervy (21:00)
25. 7. BunchFest (Pátý ročník
festivalu)
26. 7. Kingsman: Tajná služba
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Pět generací rodinného zahradnictví
Rozhovor o zahradnickém řemesle s Janem Divišem z Radonic
V Jenštejnském občasníku
několik let publikovala Alena Divišová své rady a zamyšlení v takzvaném Zahradnickém okénku.
A protože je rodinné zahradnictví
hojně navštěvováno obyvateli naší
obce, pokusila se redakce trochu
vhlédnout do zákulisí a seznámit
čtenáře se zahradnickým řemeslem.

Co z vašeho sortimentu se nejvíc
prodává?

Kdy a jak jste začínali?

Pozorujete nějaký trend?

Historie našeho zahradnictví
se datuje od roku 1906, kdy můj
praděda Jan Diviš začal podnikat
v tomto krásném oboru zde v Radonicích. Přes mého otce jsem se
dostal k zahradničení i já a nyní
už i můj syn, Jan Diviš ml., který
pokračuje již jako pátá generace.

Dnešní uspěchaná doba napomáhá k tomu, že lidé vyhledávají
rostliny, které vyžadují co nejméně péče. Z pokojových rostlin je
to například orchidej. Na druhou
stranu se lidé vracejí k domácímu pěstování především ovoce
a zeleniny, které u nás mohou
zakoupit zejména na jaře a na
podzim.

Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii vašeho zahradnictví?

Mezi nejdůležitější okamžiky
patří jistě vrácení zahradnictví
z rukou státu a doba kolem roku
1992, kdy jsme se stěhovali a zároveň rozšiřovali naše prostory do
míst, kde se dnes nacházíme.

Především z Prahy a Prahy-východ, ale zajedou k nám na doporučení i zákazníci z širokého okolí.

Řezané květiny, letničky a trvalky, bylinky a sezónní rostliny
jako například petrklíče, macešky,
pelargonie a chryzantémy.

V čem během roku spočívá práce
zahradníka?

Jan Diviš se svým otcem a synem (archiv J. Diviše)

kvalitě. Rostliny vypěstované
u nás jsou v dobrém zdravotním
stavu a aklimatizované na zdejší
podmínky.
Specializujete se na něco?

V  čem je podnikání v oboru zahradnictví nejsložitější?

Práce zahradníka je během
roku velmi rozmanitá. Na podzim
a v zimě příprava na hlavní sezónu jaro - léto v podobě výsevů,
sázení a předpěstování rostlin.
V průběhu letních měsíců hlavně
zálivka a hnojení spojené s přípravou na podzimní prodej.

Každý obor má své, a u nás je
to hned několik faktorů: počasí,
choroby, škůdci a velká konkurence i v podobě supermarketů.

Šlechtíte nějaké druhy rostlin,
které v jiném zahradnictví nenajdeme?

Snažíme se vyhovět požadavkům zákazníků všeho druhu
a z tohoto důvodu je naše nabídka
široká, a to především v sortimentu zeleninové sadby, letniček, trvalek a bylinek. Zabýváme se také
květinovými dekoracemi, přípravou svateb a smuteční vazbou. Již
dlouhá léta pak nabízíme výsadby
květinových truhlíků na přání,
a to zejména na jaře, kdy vysazujeme okolo tisíce truhlíků a misek.

Z  jak dalekého okolí k vám
zákazníci jezdí?

Speciální druhy rostlin nešlechtíme, ale zato nabízíme rostliny z vlastní produkce v nejvyšší

Jsou rostliny, které v naší půdě
vůbec nedoporučujete nasadit?

(21:00)
28. 7. Bez kalhot XXL (21:00)
29. 7. Špión (21:00)
30. 7. Ant-Man (21:00)
31. 7. Domácí péče (21:00)
Brandýs n. Labem - Matýsek
www.brandyskymatysek.cz
Přes prázdniny je pro veřejnost
otevřena herna v Zahradnické
ulici:
Úterý 9-12 herna + cvičení miminek a batolat
Čtvrtek 9-12 herna + výtvarná
dílna pro děti 2-4 roky (tvoření je
cca v 10 hod)
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz/1355-zamecky-areal-ctenice
12. 7. (19:00) - Rusalka, opera
Antonína Dvořáka v produkci
Minitheatre Evy Sitteové
30. 8. - Dožínky - Hradišťan a
Jiří Pavlica

12. 9. - Jezdecký den
19. 9. - Jablkobraní
19. 9. - 20. 9. - Ctěnické drátování
12. 4.- 4. 10. - Řemesla v pořádku
(stálá expozice)
12. 4.- 4. 10. - Kámen v pravěku
(stálá expozice)
19. 9. - Výroba a využití broušených nástrojů v pravěku
1. 5.- 4. 10. - Kámen svému městu. Hornictví a lámání kamene
na území Prahy
Divadlo Horní Počernice
www.divadlopocernice.cz
Divadelní prázdniny

fické dílny v Říční ulici na Malé
Straně. Zákazníky dílny dodnes
jsou Jiří Bouda, Martin Bouda,
Adolf Born, Tomáš Bím, Jiří Slíva, Matěj Forman a mnoho dalších známých výtvarníků.
Ve středu 18. 9. v 19.30 proběhne první představení sezóny
- Vím, že víš, že vím, produkce
agentura Harlekýn, v hlavní
roli Simona Stašová a Michal
Dlouhý. Novinkou 10. divadelní
sezóny bude „balíček“ - tři představení za sníženou cenu. Více
informací od 1. 8. na www.divadlopocernice.cz nebo na telefonu
281920326.

Předprodej na září a říjen bude
zahájen v úterý 25. 8. v 16.00
v pokladně divadla.
10. divadelní sezóna bude zahájena vernisáží výstavy 17. 9.
v 18.00, která připomene 80 let
nepřetržitého provozu litogra-

Horní Počernice - Chvalský
zámek
Otevřeno denně od 9 do 17 hod.
Upozorňujeme na pravidelné
roční provozní uzavření ve dnech
5. až 7. 7. (technická údržba), kdy
bude Chvalský zámek zcela uza-

Z vlastní zkušenosti víme, že
v oblasti Jenštejna se nedaří rostlinám, které vyžadují propustnou
a lehkou půdu, jako například
borovicím, čilimníkům a více druhům trvalek. Proto doporučujeme při výsadbách půdu obohatit
o kvalitní substrát. Naopak se zde
velmi daří rostlinám nenáročným,
jako jsou například hlohy, břízy,
tavolníky apod.
Všichni známe tradiční adventní
trhy, chystáte i jiné akce, které
byste chtěli pořádat pravidelně?

V minulosti jsme měli i trhy
jarní, ale z důvodu velké časové
náročnosti na přípravu je již nepořádáme. Rádi bychom ale tuto akci
do budoucna zase oživili.
Evžen Dub

vřen.
www.chvalskyzamek.cz
19. 7. (10 - 17) Pohádková neděle na zámku se Zlatovláskou
a Rumcajsem
16. 8. (10 - 17) Pohádková neděle
na zámku se Šípkovou Růženkou
a Rumcajsem
29. 8. (18 – 22) Hradozámecká
noc 2015 – večerní prohlídky
s vílou Ohnivkou či skřítkem
20. 6.–13. 9. (výstava) Rumcajs
zámeckým pánem aneb Radek
pilař dětem - Slavnostní zahájení výstavy proběhne na Svatojánském bále princezen, rytířů
a princů v neděli 21. 6. od 15 hod
1. 7.–2. 8. (vernisáž 3. 7. od 17.30
hod) Věra Tataro: Rozpouštění –
výstava obrazů a obrazců
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Příměstské tábory - VOLNÁ MÍSTA
Princezny a rytíři
na hradě Jenštejn
8. - 10.7., děti 4 – 8 let
Určeno začínajícím táborníkům ☺

Výlety do pohádek
10. - 14.8.
5 – 12 let
Dobrodružné
výlety do
blízkého i
vzdáleného
okolí Jenštejna.

Se štětcem v ruce staletími
17. - 21.8. , děti 5 – 12 let

Budeme cestovat
jak doslovně, tak
v čase, inspirovat
se v přírodě i
výtvarnými díly a
samozřejmě
budeme i tvořit.

777 55 27 29
http://jenstejn.hrejsi.cz/tabory/

klara@hrejsi.cz
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