Jenštejnský
občasník

„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés
Úvodní slovo
Léto už bude brzy za námi.
Bylo přesně takové, jaké si ho
pamatuji z dětství. Plné sluníč‑
ka, koupání a letních radová‑
nek. Jednu okolnost jsem si ale
jako dítě neuvědomovala, to su‑
cho. Tahání konví ze studny na
návsi na zahrádku mě tehdy ba‑
vilo víc než pletí záhonků. Plevel
v tom suchu naštěstí tolik ne‑
bujela a já soutěžila s bratrem,
kdo nanosí více konví. Jestli je
zahrada dostatečně zelená, mě
tenkrát moc nezajímalo. Letos
jsem však s lítostí pozorovala
naši zahrádku, jak vše usychá
pře očima. I když se mi líbí
horké slunečné dny, líbí se mi
zároveň pestrá paleta všeho, co
kvete, zelená se a má dostatek
vláhy.
Zeleň okolo nás považujeme
za samozřejmost. Jakmile se
rozbují, neustále ji sekáme, ple‑
jeme nebo se ji snažíme zničit
úplně. Poté, co během suchých
dnů utichly sekačky na našich
zahradách, rozsyčely se hadice
s vodou. Každý z nás si v tu chví‑
li uvědomil, jak je zeleň a vláha
pro ni důležitá. Je to pastva pro
oči i duši, proto se jí v tomto čísle
věnujeme na několika stranách.
Přestože je Jenštejn usazen
uprostřed zemědělské krajiny,
jsou zde i pěkná místa, kde se
člověk ocitne v zeleni, a může
naslouchat zpěvu ptáků a cítit
vůni bylin a dřevin. Začtěte se
a nechte se i Vy očarovat mocí
přírody, unášet se zelenou his‑
torií naší obce a inspirovat se
k procházkám.
Gabriela Spurná

září 2015

Památné stromy v našem okolí
Tip na podzimní výlet pro celou rodinu

Topol v Dehtárech (J. Hulík / září 2015)

První nápad k napsání článku
o památných stromech v našem
okolí přišel v polovině dubna to‑
hoto roku, kdy jsem se s rodinou
zúčastnil nedělního putování po

památných stromech Brandý‑
sa nad Labem a Staré Boleslavi
s Kateřinou Vaculovou, člen‑
kou komise životního prostředí
v Brandýse, organizované rodin‑

ným klubem Klíček ze Staré Bo‑
leslavi. V Brandýse a Staré Bo‑
leslavi jsou více než dvě desítky
památných a významných stromů
nacházejících se ve všech mož‑
ných koutech města. Jejich kom‑
pletní výčet a místa jsou uvedena
na webových stránkách Bran‑
dýsa a infocentra, kde se dále
uvádí: „Nejtypičtějším stromem
našeho dvojměstí je bezesporu
dub letní, obecně pak duby vůbec.
Z ostatních druhů tu rostou krás‑
né javory babyky, všechny druhy
domácích topolů a nalezneme zde
i řadu dnes již vzácných jilmů
habrolistých. Nechybí ani tradič‑
ní strom označovaný také jako
strom „národní“ – lípa srdčitá.
Mezi významnými a památnými
stromy jsou exempláře staré více
než sto let, nejstarší z nich tu ros‑
tou již tři staletí.“
Rodinný výlet (třeba na kolech)
tedy může začít v Brandýse a Sta‑
ré Boleslavi. Tipem na zajímavou
lokalitu může být například pří‑
rodní památka Hluchov (vyhláše‑
ná v roce 1995). Nacházejí se tu
zajímavé a chráněné druhy rost‑
lin, hmyzu, obojživelníků i ptáků.
Jedná se o zbytek lužního lesa
s velkou tůní a také čtyřmi pa‑
mátnými stromy – duby letními
se stářím 180–310 let a obvodem
kmene 323–511 centimetrů. Dru‑
hé zastavení může být u Kapituly
Sv. Kosmy a Damiána ve Staré
Boleslavi, kde se nachází již zmí‑
něná lípa srdčitá s obvodem kme‑
ne 356 cm a stářím 265 let.
pokračování na straně 2

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 tele‑
fon +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
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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Památné stromy v našem okolí
Tip na podzimní výlet pro celou rodinu
pokračování ze strany 1

Cestou z Brandýsa do Ctěnic
a Vinoře ještě míjíme Dřevčickou
alej (památné stromy – lípy malo‑
listé) podél obvodové zdi hřbitova
a přímo na hřbitově je ještě jeden
památný strom – jasan ztepilý.
Ve Ctěnickém háji, na lesní
cestě ze Ctěnic do Vinoře, je řada
jedenácti památných dubů. Na
jednom z nich, hned vedle pěšiny,
je kovová cedulka, na které je na‑
psáno: „Tyto duby jsou chráněny
památkovým úřadem. Jsou vy‑
sazeny kolem r. 1775 v době sel‑
ského povstání, které vedl Josef
Miran rychtář z Přezletic, který
to zaplatil životem na šibenici
na louce před karlínskou Invali‑
dovnou dne 29. 3. 1775 (V. Fuxa
1962)”. Stromy podle toho nesou
označení Miranovy duby. Jejich
obvod činí 268–431 cm, dosahují
výšky 32–40 m a stáří se odhadu‑
je na 240 let.
V samotné Vinoři stojí poblíž
kostela Povýšení svatého Kříže
památná lípa se zajímavým tva‑
rem koruny tvořící dvě hlavní

větve. Její obvod činí 420 cm, do‑
sahuje výšky 26 m a stáří se od‑
haduje na 100 let.
U hráze vinořského rybní‑
ka Malá Obůrka začíná naučná
stezka, procházející Vinořským
parkem až do Satalic. Vinořský
park byl v roce 1982 vyhlášen
jako přírodní rezervace. K vidění
jsou staré listnaté stromy, vzác‑
né ptactvo i brouci. Už několik
kroků z odbočky ve Vinoři se na‑
cházejí pískovcové skály s vyte‑
sanými výklenky nad rybníkem
U Kamenného stolu. Po projití
Vinořským parkem pokračujeme
alejí starých jírovců do Satalické
obory.
Satalická bažantnice vznikla
v 18. století. Můžeme se dočíst,
že se tu dříve chovali bažanti,
holubi, jeleni a daňci, a pořádaly
zámecké slavnosti. Původně byla
celá obora ohrazena zdí, dnes
z této zdi zůstala jen její část od‑
dělující oboru od obce. Dnes je to
chráněná přírodní rezervace se
starými dubovými a bukovými
stromy, vzácnými druhy hmyzu

i hnízdy ptáků. V oboře jsou také
památné stromy, tři duby, které
rostou na palouku v bažantni‑
ci. Jejich obvod činí 327–675 cm
a dosahují výšky 24–32 metrů.
Poblíž těchto stromů naučná stez‑
ka končí.
Kolem barokní kaple sv. Anny
v Satalicích stojí celkem čtyři pa‑
mátné lípy. Tři jsou druhem lípy
velkolisté a jedna srdčitá. Jejich
obvod je 298–558 cm, dosahují
výšky 18–19 m a stáří se odhadu‑
je na 210 let.
Cestou ze Satalic se ještě
zastavíme v Dehtárech, kde se
u rybníka nachází jeden památ‑
ný strom, nádherný vysoký to‑
pol černý, s obvodem kmene 470
centimetrů. A po odpočinku pod
památným topolem se už vracíme
zpátky do Jenštejna. V Jenštejně
máme jednu památnou lípu na
západním břehu rybníka v ulici
V Katovičkách – lípa malolistá,
obvod kmene 343 centimetrů.
Tím dnešní výlet končí. Na
závěr máme pro vás ještě malý
tip: na cestu si dopředu připravte

mapu s vyznačenými zastávka‑
mi u památných stromů. Doma
nechte fotoaparáty, telefony, navi‑
gace a jiné elektronické přístroje,
a naopak si sebou vezměte papíry
a tužky nebo pastelky. U každého
zastavení slezte z kola, sedněte si
na lavičku nebo na zem a stromy
a jejich okolí se pokuste sami na‑
kreslit.
Bude to trvat o trochu déle
než fotka, ale během kreslení si
trochu odpočinete a místo si více
zažijete a na výkres třeba budete
nakonec i pyšní. Stromy totiž, po‑
dle mého názoru, dokáže nakres‑
lit i ten, co o sobě tvrdí, že vůbec
kreslit neumí. Zkuste to a uvi‑
díte. A jestli se vám nebo vašim
dětem kresba opravdu povede,
pošlete nám jí do redakce. Rádi ze
zaslaných příspěvků připravíme
výstavu. A kam se můžete vydat
za památnými stromy příště? Na‑
příklad do Čelákovic, Zelenče či
Lázní Toušeň.
Evžen Dub
(zdroje dat: www.prirodacr.cz,
www.brandysko.cz)

Obecní zeleň
Jak se pečuje o stromy v Jenštejně a Dehtárech

Památná lípa v Jenštejně (J. Hulík / září 2015)

Letos se plánujeme přihlásit
k programu „zdravé stromy“, uzá‑
věrka je 29. 9. 2015, více na adrese
zdravestromy.cz. Přihlásit bychom
chtěli jenštejnskou lípu.
U památného topolu v Dehtá‑
rech by mělo proběhnout do konce
září zhodnocení aktuálního stavu
zpracovaný Agenturou ochra‑
ny přírody a krajiny. Důvodem
je i plánovaná stavba vodovodu
v jeho ochranném pásmu (což
samozřejmě má obec povoleno),
nicméně mohl by se v budoucnu
špatný stav stromu spojovat se
stavbou, což nechceme.
V prvním týdnu v září jsme
připravili návrh opatření, který
obsahuje za a) havarijní opatře‑
ní, tj. stromy/spíše větve, které
nějakým způsobem ohrožují oko‑
lí a za b) ostatní nutná opatření,
především se bude jednat o návrh
výchovných řezů tak, abychom
předešli budoucím problémům.
Návrh opatření bude obsahovat
i orientační cenovou představu,
která však bude využita jako
podklad k rozpočtu pro rok 2016.
Zároveň zpracováváme pasport
zeleně, neboli inventarizaci, což je
nutný dokument pro případné žá‑
dosti o dotace. Letos také proběhne
havarijní kácení topolů V Katovič‑
kách, termín byl posunut na září,
nyní vybíráme prováděcí firmu.

Již v prosinci 2014 jsme zmí‑
nili, že bude nutné učinit zásahy
do zeleně na hradě. Dosud byly
odstraněny pouze dřeviny před
branou, ale z hlediska zájmů pa‑
mátkové péče je nutné odstranění
veškerých dřevin a porostů před
i za branou hradu. Především ná‑
dvoří s pozůstatkem výběhu zdi
nyní působí spíše jako japonská
zahrada. Pro mnohé je to krásné,
zelený porost všude kam se podí‑
váte tak nějak přirozeně navazuje
na okolí, které je rovněž bohaté
na zeleň. Chceme‑li však zacho‑
vat autenticitu památky, musí být
porosty odstraněny. V prostoru
vpravo za branou nejspíše i včetně
kořenových částí.
Jak jsme zjistili během prací
na statickém zajištění vstupní
brány, kdy byla odkryta část zemi‑
ny vpravo za branou, jsou kořeny
prorostlé až do sklepení, které se
nachází pod objektem, kde je po‑
kladna a část expozice. Během léta
jsme tento stav na místě diskuto‑
vali s projektantem, památkáři
i pracovníky ministerstva kultury.
Právě z ministerstva kultury jsme
letos, stejně jako vloni, obdrželi
příspěvek na obnovu vstupní brá‑
ny a máme velkou šanci v příštím
roce obdržet příspěvek i na hradní
věž.
Pavlína Antošová
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Nejstarší zmínka patří vinici
Kronikář Václav Kovanda popisuje historii zeleně v Jenštejně
Ještě v 19. století, kdy naše
levá strana Labe s úrodnou čer‑
nou zeminou, byla již z velké části
bez lesů, byla pravá písečná stra‑
na Labe plná říčních zákrutů –
meandrů a tůní, které si Labe
v písku vytvářelo po každé povod‑
ni. Meandry byly plné nádherné
fauny a flóry. Byl to živý pozůsta‑
tek doby dávno minulé.
V současné době si člověk
možná ani neuvědomuje, o jak
krásný kus přírody přišel, když
koryto Labe v polovině 19. století
spoutal rovným kamenným kory‑
tem a tím odřízl všechna ta vodní
ramena a tůně od současné řeky,
která bez užitku a rychle opouští
naši krajinu. Mnoho z původních
meandrů a tůní bylo zavezených
pro získání půdy a ty zbylé nema‑
jí sílu zachránit kdysi překrásnou
přírodu plnou života. O tom jak
se člověk chová i v současné době
k přírodě by se dalo napsat dlou‑
hé vyprávění.
Možná, že Jenštejn má zatím
alespoň malé štěstíčko. I když
leží těsně na hraně velké Prahy,
je stále přiměřeně vzdálen od
velkého dění přetváření krajiny
stavbou dálnic, velkoskladů, prů‑
myslu atd. Možná, že má pravdu
každý, kdo při pohledu z vrcho‑
lu hradní věže bude tvrdit, že je
v Jenštejně zeleně hodně. Nej‑
větší zásluhu na tom má údolí
potoka a rybníky. Jedná se však
ve většině případů o velké a sta‑
ré listnaté stromy, které začínají
dosluhovat a z velké části o dřevo
náletové – nežádané, hlavně keře
bezinek a planého ovoce. Dějiny
obce mlčí o tom, jaká zeleň pře‑
vládala v jenštejnském podhradí
po celá staletí. Historie se zmiňu‑
je pouze ve dvou případech o pěs‑
tování ovoce. Z doby panování
Karla IV. to bylo hromadné pěsto‑
vání vinné révy dovezené z Fran‑
cie, které se postupem let rozši‑
řovalo do mnoha oblastí. Alespoň
malou vinici měla každá vesnice
v našem okolí. V historickém ma‑
teriálu o Jenštejně se píše o vini‑
ci, ale o jejím umístění ne. Zůstal
nám po ní pouze hradní vinný
sklep pod č. p. 15. Druhá zmínka
se týká zahrady patřící k popluž‑
nímu dvoru, kde se v 16. století
pěstovalo mnoho ořešáků a sli‑
voní. Ořešáky a slivoně – zřejmě
švestky byly rozšířené v našem
kraji už v době dávno minulé.
V záznamech prvního jenštejn‑
ského kronikáře Josefa Marečka,
který byl takzvaný malorolník
a začal kroniku psát v roce 1922,
se zabývá hlavně počasím, pol‑
nostmi, pěstovanými odrůdami

a jejich výnosy, ale také přírodou
a zelení v obci. Hned v prvních
záznamech se zmiňuje o pozem‑
kových reformách ve dvacátých
letech minulého století, kdy došlo
k prvnímu přidělování pozemků
od velkostatkářů v Radonicích
a hraběte Černína z Vinoře. Ur‑
čená půda byla rozdělena 24 jen‑
štejnským zájemcům – malorol‑
níkům. Vznikla tak malá políčka
rozdělená velkým počtem mezí,
které rychle zarostly různými
náletovými dřevinami a vytvořily
tak zajímavý kolorit krajiny.
Jako pozůstatek po dřívějším
zalesnění zůstalo několik remíz‑
ků se vzrostlými stromy a křo‑
vinami, které ukrývaly prameny
a studánky s dobrou pitnou vo‑
dou. Remízky a zarostlé meze vy‑
užívala ve velkém množství polní
zvěř – zajíci, bažanti, křepelky
a koroptve. Při předvánočních ho‑
nech byly ulovené každým rokem
velké počty kusů této zvěře.
Všechny polní cesty byly le‑
mované rovněž stromořadími.
Tentokrát se nejednalo o náleto‑
vé dřeviny, ale účelově vysázené
aleje ořešáků a švestek. Jistým
způsobem jako ochrana před
vysušujícími větry i pro užitek
a zpříjemnění cestování. Největší
alej ořešáků vedla po obou stra‑
nách cesty od jenštejnských hu‑
men směrem na Břízek a pak dále
k Vinoři. Další alej ořešáků byla
na hrázi Hořeního rybníka při sil‑
nici k Radonicím. Velká švestková
alej byla při silnici z Jenštejna na
Dřevčice až k hlavní silnici. Říka‑
lo se jí Drnkova alej, protože byla
při jejich poli. Celá jenštejnská
náves byla původně také osázená
převážně ořešáky. Hlavním ovoc‑
ným stromem v zahrádkách byly
švestky. Domácí švestková povi‑
dla nahrazovala všechny ovocné
marmelády, jaké známe dnes.
V údolí potoka a kolem rybníka
rostly listnaté stromy stejné jako
dnes. Pěstování ořešáků se k nám
v současnosti vrací. Pravé české
švestky byly zničené nemocí zva‑
nou šarka, nikde nenajdeme ani
jediný zdravý strom.
Katastrofa na veškerou zeleň
přišla v měsících lednu až břez‑
nu v roce 1929, kdy mráz klesl až
ke 40 °C. Všechny stromy, hlavně
ořešáky, pomrzly. Zůstalo pouze
několik listnatých stromů a jako
zázrakem také chráněná lípa,
vysazená údajně v roce 1848, na
počest nástupu císaře France
Josefa na rakouskouherský trůn
a tedy i náš. Pan Mareček v kro‑
nice napsal, že to byl smutný
pohled na vesnici bez zeleně.

Lavička u Doleního rybníka (J. Hulík / září 2015)

V následujících letech se zeleň za
pomoci člověka pomalu vzpama‑
továvala. Podél cest se již žádná
účelová výsadba neuskutečnila.
Pouze švestky se začaly pěstovat
ve velkém počtu. Nastala éra pěs‑
tování ušlechtilého ovoce – třeš‑
ní, jabloní, hrušní, slivoní jak na
zahradách, tak v alejích. Největší
alej třešní byla po obou stranách
štěrkové silnice směrem k Vinoři.
Přilehlá stráň byla osázená jab‑
loněmi. Alej jabloní a hrušní byla
podél původní cesty od vsi k Deh‑
tárům. Na návsi převládaly břízy.
Objevily se zde i nežádané ovocné
stromy. Pravá stráň nad nynějším
hřištěm zarostla neprostupným
akátovým porostem a podle toho
se jí říkalo „V akátkách“. Náleto‑
vé stromy akátů začaly vyrůstat
po celé obci.
Tento stav zeleně vznikal ná‑
letovým a někdy organizovaným
způsobem až do padesátých let
minulého století. Změna režimu
a hlavně založení JZD přineslo
velké změny do života vesnice.
Zanikl veškerý soukromý sektor.
Prvním počinem JZD bylo rozorá‑
ní všech mezí a vymýcení zeleně
rostoucí na nich. S tím zmizela
velmi rychle i většina polní zvěře.
V dalším vyprávění se budu zabý‑
vat pouze zelení v obci.
Zděšení nastalo v sedmdesá‑
tých letech, když buldozery začaly
vytrhávat vzrostlé stromy a veš‑
kerou zeleň v údolí potoka pod
obecním lesíkem Břízkem. Jediné
hezké údolí plné života ptáků,
žab, užovek, motýlů i polní zvěře.
Údolí bylo velice často navštěvo‑
vané při rodinných procházkách
i útočištěm dětských her. Bez
ohledu na majitele nechalo JZD
a MNV údolí zavézt přibližně tisí‑
cem vlaků průmyslového odpadu
všeho druhu. Účelem bylo získat
peníze za navážku a následné
scelení pozemku. Pozemek nebyl
nikdy zúrodněn. V současné době
jsou zde hromady odpadu zarost‑

lé náletovými dřevinami a ple‑
velem. Procházkám ani hrám už
neslouží.
Uvedu ještě dva příklady, jak
se také zacházelo se zelení v obci.
MNV navrhoval vykácet všechny
stromy na návsi. Prý po nich zů‑
stává nepořádek. Místo stromů se
měly podle nájezdů ke všem stat‑
kům vysázet řady růží. Jako prv‑
ní měl být odstraněn mladý smr‑
ček u pomníku padlým uprostřed
návsi. S jeho odstraňováním už
bylo dokonce započato. Rázným
zákrokem několika občanů bylo
v poslední minutě kácení zabrá‑
něno u pomníku i na celé návsi.
Z malého smrčku vyrostl vysoký
krásný vánoční smrk, každý rok
rozsvěcovaný pro radost všem ob‑
čanům.
Druhý příklad je od Doleního
rybníka pod hradem. V roce 1970
bylo rozhodnuto o jeho vyčiště‑
ní. Pro snadnější přístup bagru
byly na hrázi pokáceny dva velké
jasany a dvě lípy. Měla být bezo‑
hledně pokácená i památná lípa.
Po protestu občanů byla však
zachráněná a na hrázi rybníka
roste dodnes. Bagr určený k vy‑
čištění rybníka se v bahně utopil.
Velkou atrakcí byly dva vojenské
tanky, které bagr z bahna vytáh‑
ly, a tím práce skončila. Rybník
tehdy vyčištěn nebyl. Až v roce
2008 se to podařilo firmě Vladi‑
míra Neumana. Bylo vyvezeno
4 500 m3 bahna.
Dnes je Jenštejn sice bohatý
na zeleň, ale jde většinou o staré
stromy a zeleň náletovou. Pří‑
kladem je původní ovocná stráň
v ulici Vinořská, kde byly neod‑
borně a necitlivě vysázeny list‑
náče i jehličnany. Nový Jenštejn
se postupně začíná pěkně zelenat
jak na zahrádkách, tak i v ulicích.
Zřejmě se však asi nikdy nedočká
slibovaného zeleného odpočinko‑
vého pásu kolem sídliště, původ‑
ně navrhovaného developerem.
Václav Kovanda, kronikář obce
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Co dělá obecní úřad
Pravidelná zpráva starosty o tom, co se stalo za uplynulé dva měsíce

Nové branky na louce (J. Hulík / září 2015)

Prázdniny jsou za námi, ale
i v čase dovolených se u nás stále
něco děje. Proběhla dvě zasedání
zastupitelstva obce, jejichž zvu‑
kový a obrazový záznam je stan‑
dardně k dispozici na webu obce.
Zmíním jen několik informací,
které z nich vyplynuly. Rodiče
dětí navštěvujících MŠ Jenštejn
asi potěší, že se ve školním roce
2015/2016 sníží úhrada za posky‑
tování předškolního vzdělávání
na 870 Kč za měsíc a také to, že
školka bude dovybavena nejmo‑
dernějším interaktivním dotyko‑
vým panelem a příslušnými vý‑
ukovými programy.
Zastupitelé se také shodli na
znění zadání územní studie pro
lokalitu Nový Jenštejn, která by
nám měla pomoci při rozhodování
a případném vyjednávání s deve‑
loperem, který by v této oblasti
chtěl stavět. Rozvojový výbor obce
dostal za úkol vypracovat podkla‑
dy pro zadání územní studie pro
lokalitu bývalého JZD, jejíž sou‑
časný stav se asi nikomu z nás
nelíbí. Schválili jsme také zprávu
auditora, která při zkoumání hos‑
podaření obce dopadla na výbor‑
nou a bez náprav či doporučení.
O prázdninách jsme také po‑

dali celkem 5 žádostí o dotaci na
4 projekty v různých dotačních
titulech: na kanalizaci a vodo‑
vod v Dehtárech, opravu hradní
věže a hradní brány a výběhu zdi
a věříme, že uspějeme. Na opravu
hradní brány jsme v jedné výzvě
obdrželi cca 100 000 Kč, takže
budeme v opravách letos ještě po‑
kračovat.
Probíhá také diskuze a přípra‑
va podkladů pro výběr dodavate‑
le veřejného osvětlení do Dehtár
a Starého Jenštejna, které je
v neutěšeném stavu. Museli jsme
také investovat do nových čerpa‑
del a dmychadel do ČOV.
Máme výsledky elektronické
aukce energií, které se účastnil
nejen obecní úřad, ale i školka
a občané, kteří měli zájem. Jsem
rád, že mohu říci, že se mnoh‑
dy jednalo o nemalé úspory. MŠ
Jenštejn ušetří na energiích
cca 30 000 Kč ročně, u starostů
doma je to něco kolem 8 000 Kč
ročně, takže věřím, že jsou spo‑
kojení i ostatní, kteří se aukce
účastnili. Příští rok se budeme
snažit ji zprostředkovat občanům
znovu.
V rámci možností letošního
rozpočtu proběhly opravy děr na

Zastávka v Dehtárech (J. Hulík / září 2015)

návsi a u bytovek, nákup nových
a bytelných laviček na dětské
hřiště v NJ a do Dehtár, který by‑
chom v příštím roce chtěli reali‑
zovat spolu s jinými dílčími úpra‑
vami návsi a okolí hradu ve větší
míře. Na louku pod hradem také
přibyly nové branky na kopanou.
V Dehtárech je instalovaná nová
plakátovací plocha a proběhla
také renovace obou autobusových
zastávek. Na podzim bychom
měli začít budovat chodník k Do‑
movu seniorů.
Obecní úřad má nového po‑
skytovatele internetového a tele‑
fonního připojení, který výměnou
za instalaci vysílače na OÚ nebu‑
de obci nic účtovat a my tím tak
ušetříme přes 30 000 Kč ročně,
nemluvě o kvalitě poskytovaných
služeb.
Dlouhé období sucha nezna‑
menalo jen zákaz rozdělávání
ohňů, ale i další práci našich ha‑
sičů pro obec. Ti zalévali kriticky
ohrožené stromy a keře v Jenštej‑
ně, ale také pomáhali s úklidem
obecního rybníka.
Výsledkem výběru na pozici
zaměstnance OÚ, do kterého se
přihlásili celkem 4 uchazeči, je,
že od listopadu by měla nastoupit

paní, kterou asi znáte jako vedou‑
cí pošty Jenštejn. Počítáme s tím,
že v roce 2016 rozšíříme úřední
hodiny obecního úřadu a budeme
poskytovat občanům více služeb,
jako je například ověřování pod‑
pisů.
Byla vybrána firma, která
na podzim začne stavět chodník
k Domovu seniorů, na který jsme
obdrželi dotaci ve výši cca 1,8 mil.
korun.
Nový a mnohem levnější SMS
info kanál již také funguje a obča‑
né si mohou vybrat, jaké informa‑
ce chtějí dostávat.
Proběhly také dvě již tradič‑
ní prázdninové akce – Summer
party a Loučení s prázdninami.
Doufám, že jste se bavili a děkuji
všem, kteří se na nich podíleli.
A jedna dobrá zpráva nako‑
nec, která je velkým oceněním
práce redaktorů Jenštejnského
občasníku: Poté, co začátkem léta
získal druhé místo ve víceméně
regionální soutěži o nejlepší obec‑
ní zpravodaj, získal stejné oceně‑
ní i v celostátním klání! Druhé
místo v konkurenci 302 obcí, to
se opravdu povedlo. Děkuji celé
redakci!
Norbert Hlaváček, starosta

Zastávka v Dehtárech (J. Hulík / září 2015)
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Obec získala dotaci na rekonstrukci hradu
Přidělených 100 000 korun bude použito na pokračování opravy vstupní brány
Letos v září jsme v programu
Ministerstva kultury „Podpo‑
ra obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšíře‑
nou působností“ obdrželi příspě‑
vek 100 000 Kč na druhou eta‑
pu oprav vstupní brány hradu.
V minulém roce obec obdržela
ve stejném programu příspěvek
67 000 Kč na první etapu oprav.
Je to však jen začátek nutných
oprav naší dominanty.
Rozsáhlý archeologický prů‑
zkum a poslední větší rekon‑
strukce hradu proběhla v letech
1970 až 1977, kdy byl hrad také
zpřístupněn veřejnosti. Od té doby
proběhla ještě např. oprava dom‑
ku č. p. 8. V současnosti je dle ex‑
pertů potřeba zejména investovat
prostředky do statického zajištění
a rekonstrukce hradní věže a po‑
kračovat v opravách hradní brá‑
ny a prostoru za branou. Kromě
toho je nutné vyřešit například
i nevyhovující elektroinstalaci ve
věži. Kritický až havarijní je však
stav zdiva hradní věže, jedná se
o investici cca 3,8 mil. Kč. A tak se
obec snaží získat tyto prostředky
v různých programech a dotačních
titulech.
Na podzim roku 2014 jsme
podali žádost na celkovou opra‑
vu hradní věže za 3,8 mil. Kč, ale

bohužel jsme neuspěli. Nově zvo‑
lená strategie, podávání žádostí
o příspěvky, kterou jsme kon‑
zultovali s odborníky i zástupci
památkového ústavu a Minister‑
stva kultury, žádat o finanční pro‑
středky po dílčích etapách, už ale
začíná fungovat.
V roce 2015 jsme podali (mimo
již schválené) ještě další tři žá‑
dosti o příspěvek, o kterých zatím
není rozhodnuto:
– Ministerstvo kultury „Pro‑
gram obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností – obnova“ – Oprava
vstupní brány – prostor za bra‑
nou a oprava výběhu zdi na ná‑
dvoří, 250 000 Kč.
– Ministerstvo kultury „Pro‑
gram obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností – obnova“ – I. etapa
obnovy hradní věže, 1 mil. Kč.
– Ministerstvo kultury „Pro‑
gram záchrany architektonického
dědictví“ – Obnova hradní věže, I.
etapa, 1,5 mil. Kč.
Věříme, že úzká spolupráce
s památkáři a odborníky MK
umožní pokračovat v pracech,
abychom za pár let hrad zajistili
i pro budoucí generace Jenštej‑
ňáků.
Hrad Jenštejn (J. Hulík / únor 2015)

Norbert Hlaváček, starosta

Obecní sloupek
• Vítání občánků – Vítání nově
narozených občánků Jenštejna
je plánováno na 25. října 2015
v dopoledních hodinách. Máte
‑li zájem se účastnit slavnost‑
ního ceremoniálu, prosím kon‑
taktujte nás na e‑adrese obce
(info@jenstejn.cz) nebo osobně
v kanceláři úřadu v úředních
hodinách a to nejpozději do
25. září 2015. Uveďte prosím
jméno dítěte, rodičů a svůj kon‑
takt. Vítat se budou děti naroze‑
né od 1. 9. 2014 do 31. 08. 2015,
s trvalým pobytem v obci. Těší‑
me se na vás i vaše děti.
• Očkování psů – v neděli
20. září proběhne v 10 hodin
před obecním úřadem tradiční
očkování psů. V 11 hodin pak
v Dehtárech u zastávky.
• Svoz velkoobjemového odpadu – Svoz velkoobjemového
odpadu (dále jen VO) i nebez‑
pečného odpadu (dále jen NO)
obec tradičně zajišťuje na jaře
a na podzim. Snaží se tím sup‑
lovat chybějící sběrný dvůr, kte‑
rý z mnoha důvodů zatím nelze
v obci zřídit a provozovat.
O říjnovém víkendu 17.–18.
budete moci využít velkokapa‑

citní kontejnery na dvou mís‑
tech v Jenštejně (náves a uli‑
ce Kovářská) a jednom místě
v Dehtárech. Jelikož jarní svoz
byl kapacitně podceněn, obec
zajistí na sběrné místo „náves“
kontejnery dva. Pokud tedy
bude kapacita kontejneru na
některém místě vyčerpána,
prosíme o zavezení odpadu na
náves, kde bude pravděpodobně
místa dost.
Připomínáme, že do kontej‑
neru pro VO patří především
nábytek, linolea, koberce apod.
Do kontejneru nepatří nebez‑
pečný odpad (NO), kterým jsou
např. oleje, znečištěné oba‑
ly, barvy, lepidla, pryskyřice,
mastné tkaniny, ředidla, roz‑
pouštědla, kyseliny, zásady,
pesticidy, léky, AKU baterie,
monočlánky, atd. Dále lednice,
televize, monitory, zářivky, drob‑
né elektrospotřebiče, ale jelikož
lednice, televize a monitory pat‑
ří do systému zpětného odběru,
budou tyto elektrospotřebiče
převzaty pouze kompletní. Dále
nemohou být převzaty pneu‑
matiky od osobních automobilů
bez disků, ostatní pneumatiky

(to znamená s disky, traktoro‑
vé atd.).
Nebezpečný odpad bude pře‑
bírán pracovníkem společnosti
AVE, který přistaví v sobotu
17. 10. v daný čas kontejner na
místa určená, tedy v Jenštej‑
ně náves (10.00–10.30 hodin)
a v Dehtárech pak u hlavní silni‑
ce (10.35–11.00 hodin). Naopak
kontejnerů na VO budete moci
využít již od pátku odpoledne až
do neděle večer (18. 10.), v pon‑
dělí ráno budou pak odvezeny.
• Nový školní rok – V květ‑
novém čísle Občasníku jsme
přinesli informaci o zápisech do
okolních škol a školek. Se začát‑
kem nového školního roku při‑
nášíme aktuální přehled o tom,
kolik a kam v okolí dochází
jenštejnské děti do škol a ško‑
lek. Následující údaje v závorce
znamenají vždy počet našich
nových žáku a počet žáků z Jen‑
štejna celkem.
ZŠ Satalice (9/37), ZŠ Vinoř
(13/46), ZŠ Palachova (3/31),
ZŠ Dřevčice (2/4), MŠ Satalice
(3/3), MŠ Vinoř (0/0), MŠ Dřev‑
čice (1/1).
• Finanční úřad – Finanč‑

ní úřad pro Středočeský kraj
oznamuje, že s účinností od
1. 9. 2015 dochází v souvislosti
s optimalizací provozu hoto‑
vostních pokladen v rámci Fi‑
nanční správy České republiky
k ukončení provozu pokladny
na Územním pracovišti Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav.
Hotovostní platby je možné
uskutečnit na Územním praco‑
višti Praha–východ, Thámova
27, 180 00 Praha 8, v úředních
hodinách pokladny Po a St
8.00–11.30 a 12.30–15.30.
Pro platby směrované Fi‑
nančnímu úřadu pro Středočes‑
ký kraj lze využít i jiné formy
placení: hotovostní formu pro‑
střednictvím poštovní poukáz‑
ky typu „A“ (poštovní poukázky
k dispozici na podatelně) nebo
bezhotovostní formu bankovním
příkazem.
Veškeré informace vztahující
se k placení daní naleznete na
internetových stránkách
Finanční správy České repub‑
liky
www.financnisprava.cz,
v sekci „Daně a pojistné“, „Pla‑
cení daní“.
Pavlína Antošová
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Vodovod a kanalizace v Dehtárech
Aktuální informace o dotačním titulu
V roce 2015 jsme podali něko‑
lik žádostí do různých dotačních
titulů o dotaci na stavbu vodo‑
vodu a kanalizace v Dehtárech.
O žádné z nich ještě nebylo roz‑
hodnuto. Co víme už teď je to, že
pokud obec dotaci obdrží, bude
její přijetí či nepřijetí schvalovat
zastupitelstvo.
Obecní kanalizace i vodovod
jsou projektovány na hranice
soukromých pozemků. Abychom

dotační peníze mohli čerpat, je
nutné, aby majitelé domů v Deh‑
tárech závazně souhlasili s na‑
pojením svých domů k vodovodu
či kanalizaci a realizovali na své
náklady přípojky na svých po‑
zemcích. Tato investice v řádu
několika desítek tisíc korun (od‑
hadem cca 20 000 Kč vodovodní
přípojka, 50 000 Kč kanalizační
přípojka včetně vybavení) vyřeší
nejen problémy s kvalitou pitné

vody a splaškami, ale zhodnotí
i jejich nemovitosti.
Proč o tom píšu? Pokud obdr‑
žíme zprávu, že jsme v některém
z těchto dotačních titulů uspěli,
bude velmi krátká doba na pří‑
pravu podkladů pro realizaci
vodohospodářské infrastruktury
a součástí těchto podkladů budou
nutně i závazné souhlasy majite‑
lů nemovitostí v Dehtárech o tom,
že se skutečně připojí. V opačném

případě by investice v řádu něko‑
lika milionů korun – spoluúčast
obce na dotaci, neměla žádný
smysl, protože ani samotnou do‑
taci bychom nemohli čerpat. Pro‑
to prosím majitele nemovitostí
v Dehtárech, aby o svém skuteč‑
ném zájmu o případné připojení
k plánované vodohospodářské
infrastruktuře dali vědět na: sta‑
rosta@jenstejn.cz.
Norbert Hlaváček, starosta

Jak vypadá plnění rozpočtu k 31. srpnu
Na konci léta roku jsou příjmy a výdaje v plánovaných číslech
Daňové příjmy obecního roz‑
počtu byly k 30. 6. plněny na 51 %
a ty nedaňové pak na 168 %. Cel‑
kově došlo do rozpočtu za 1. polo‑
letí 58 % příjmů plánovaných na
celý rok.
Daňové výdaje byly k 30. 6.
splněny z 54 %. Největší navýše‑
ní oproti rozpočtu je ve skupině 2,
kam patří opravy pozemních ko‑
munikací, nakládání s pitnou vo‑
dou a čištění odpadních vod. Peníze
navíc oproti plánu byly uvolňovány
z rezervy. Ostatní výdaje byly vět‑
šinou pod plánovanou hodnotou za
1. pololetí.
Jak je vidět z tabulky k 31. 8.,
tak přes prázdniny k žádnému
dramatickému vývoji v oblasti
plnění rozpočtu nedošlo. Dobrou
zprávou je prozatímní stav na
straně příjmů.
Celkově lze konstatovat, že se
plnění rozpočtu pohybuje v plá‑
novaných číslech.
Jana Ivanišová, místostarostka

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Rozpočet

k 31. 8. 2015

(%)

Třída 1

10 888 000

7 495 743

68

830 000

1 351 461

162

0

10 000

330 000

205 064

62

0

0

0

1

Daňové příjmy

Třída 2

2

Nedaňové příjmy

Třída 3

3

Kapitálové příjmy

Třída 4

4

Přijaté dotace

Třída 8

8

Financování

Třída X

X

Převody z fondů

CELKEM
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Skupina 1

1

Zemědělství a lesní hospodářství

Skupina 2

2

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Skupina 3

3

Služby pro obyvatelstvo

0

0

0

12 048 000

9 062 268

75

Rozpočet

k 31. 8. 2015

(%)

0

0

0

650 000

942 831

145

4 797 000

3 066 088

63

Skupina 4

4

Sociální věci a politika zaměstnanosti

130 000

50 100

38

Skupina 5

5

Obrana, bezpečnost a právní ochrana

750 000

409 844

54

Skupina 6

6

Všeobecná veřejná správa a služby

4 762 000

3 139 753

65

960 000

584 297

60

0

0

0

12 049 000

8 192 913

68

Skupina 8

8

Financování

Skupina X

X

Převody do fondů

CELKEM

Internet v Jenštejně SMS infokanál
V obci se rozšíří nabídka poskytovatelů připojení

Nový systém je již v provozu

Přiznám se, že toto téma mě
dokáže rozpálit doběla asi stejně
jako problematika odpadového
hospodářství a bordeláři bez po‑
pelnic. Ale snad se v obou zále‑
žitostech blýská na lepší časy.
V nedávné době nás oslovila spo‑
lečnost T‑Mobile, která by chtěla
stavbou vysílače posílit signál
v Jenštejně a okolí. Vysílač by
měl vyrůst na poli za Jenštejnem
na „Zápské“. Obdobně hledá mís‑
to pro vysílač i Vodafone. Pokud
místa pro vysílače nebudou po‑
rušovat žádné stavební předpisy
a normy územního plánu a hyzdit
bezprostřední okolí Jenštejna,
bude obec rozhodně pro.
Další dosud nepříliš uspoko‑
jivě řešenou záležitostí je posky‑
tování internetového připojení
obyvatelům Jenštejna a Dehtár.

Služba „infozprávy“ je určena
všem občanům obce. 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
a informace o důležitých záležitos‑
tech v obci. Podmínkou využívání
služby je pouze vlastnictví mobilní‑
ho telefonu, případně e‑mailu.
Všichni uživatelé původního
SMS infokanálu byli automaticky
registrováni do nového. Vy ostat‑
ní se můžete registrovat několika
způsoby: osobně na úřadě v úřední
hodiny, prostřednictvím internetu
na www.jenstejn.cz a nebo pro‑
střednictvím svého mobilního tele‑
fonu. Registraci pomocí mobilního
telefonu provedete zasláním SMS
zprávy ve tvaru „JEN mezera číslo

I tady dojde k pokroku, proto‑
že jsme pomohli dohodnout dva
nové poskytovatele bezdrátového
připojení, kteří rozšíří či začnou
poskytovat své služby i v naší
oblasti. Jeden z nich vybuduje
vysílač na OÚ a dále v Novém
Jenštejně a druhý vybuduje nový
vysílač na bytovce, která je hned
vedle současného poskytovatele
bezdrátových služeb v Jenštej‑
ně. Doufám, že zvýšenou konku‑
renci pocítí občané na zlepšení
služeb a nižších cenách. Ti z vás,
kteří zažili jako my na OÚ čas‑
té neohlášené výpadky či téměř
nefunkční internetové připojení
či se bezúspěšně snažili dovolat
na zákaznickou linku v hodinách
uvedených na webu jednoho z po‑
skytovatelů, jistě pochopí.
Norbert Hlaváček, starosta

popisné“ (např. „JEN 56“) na tele‑
fonní číslo 733 746 863.
Volitelné informační okruhy
máme v obci tři a jsou dále označe‑
ny písmeny v závorce. Informační
zprávy úřadu (I) – zasedání za‑
stupitelstva, svoz odpadu, volby,
platba poplatků za odpady aj., Ko‑
munitní akce obce (K) a Zajímavé
akce v okolních obcích (Z). Krizové
zprávy úřadu obdržíte vždy.
Bude‑li chtít odhlásit odběr
některého okruhu zpráv, stačí za‑
slat SMS ve tvaru „JEN mezera
ODEBRAT mezera okruh“. Okruh
je písmeno okruhu (např. „JEN
ODEBRAT Z“). Naopak přidat již
jednou odebraný okruh zpráv lze
zasláním SMS ve tvaru „JEN me‑
zera PRIDAT mezera okruh“ na
výše uvedené telefonní číslo.
Pavlína Antošová
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Jak se vyznat v nabídkách na připojení
Stručný přehled dostupných nabídek a na co si dát pozor
Přestože se Jenštejn nachází
jen kousek za hranicí Prahy, na‑
bídka internetového připojení je
zde po dlouhá léta žalostná. Jak se
píše na obecních stránkách v jiné
části tohoto vydání Občasníku,
v obci by měli nabízet své služby
dva noví poskytovatelé připojení.
Pojďme si ale připomenout, jaké
možnosti připojení v Jenštejně
v současné době máme:
1. Pevné připojení – optické
Jedná se o jednu z nejspo‑
lehlivějších a nejvýkonnějších
technologií pro datové přenosy.
Největším poskytovatelem této
technologie pro soukromé úče‑
ly v ČR je UPC a převážně jsou
nabízeny tyto služby tam, kde je
velká koncentrace obyvatel, pro‑
tože to jsou nákladné technologie.
Přesto v Jenštejně toto připojení
existuje, dokonce od dvou firem,
ovšem pro většinu občanů jde
o nedostupnou službu. Optické
připojení mají v Jenštejně firmy:
České Radiokomunikace
V rámci první etapy výstavby
Nového Jenštejna byla vybudo‑
vána do nových řadových domů
optická síť. Bohužel ČRo změnily
svůj obchodní model na poskyto‑
vání služeb pouze firemním zá‑
kazníkům a dále tuto službu ne‑
rozšiřují, nevylepšují, nenabízejí
novým klientům.
Technické parametry: Donwn‑
load 6 Mb/s, Upload 6 Mb/s,
Orientační cena 800 Kč/měsíc
s DPH.
UPC
Tato firma do Jenštejna vy‑
budovala optické připojení pro
Knihovnu Akademie Věd ČR, tím
by tu mohla být jistá naděje, že
by mohla rozšířit nabídku i pro
obyvatele.
2. Pevné připojení – metalické
Jedná se opět o poměrně spo‑
lehlivé datové připojení, ale její
kvalita je závislá na vzdálenosti
od telefonní ústředny a stabilita
rychlosti na počtu klientů k této
ústředně připojených (marketin‑
gově tuto informaci najdete velmi
malým písmem někde schova‑
né pod názvem „agregace“). Pro
soukromé účely je poskytována
v podobě modemové ADSL nebo
novější VDSL technologie zalo‑
žených na pevném telefonním
připojení.
O2, T‑Mobile, Vodafone –
všechny společnosti využívají
stejnou pevnou telefonní síť zbu‑
dovanou v dobách před sameto‑

vou revolucí. Jelikož Jenštejn je
připojen na ústřednu ve Kbelích,
což je cca 6 km, lze na některých
web stránkách naklikat žádost
o připojení, ale nabízeno není,
protože maximální rychlost na
tuto vzdálenost je 1 Mb/s.
3. Bezdrátová připojení – WiFi
Bezdrátová připojení WiFi ať
už v pásmu 2,4 GHz nebo nověj‑
ších 5 GHz jsou prezentována po‑
skytovateli internetu využívající
této technologie jako spolehlivá,
rychlá a levná řešení pro domác‑
nost nebo i firmy. Je to ale v reálu
pravda? Spolehlivost a stabilitu
rychlosti určuje u této technologie
především dostupnost signálu.
WiFi technologie je velice závislá
na kvalitě přijímaného signálu,

štejně pomocí WiFi technologie:
vaslepsi.net
Tento poskytovatel byl jedním
z prvních poskytovatelů, který
začal nabízet služby v Jenštejně.
Ve svém ceníku a v technických
podmínkách lze narazit na dvě
neobvyklé zvláštnosti.
První je, že neuvádí dvě rych‑
losti, ale hned tři. Při důkladné
prohlídce web stránek zjistíme,
že udávané rychlosti znamenají
„Krátkodobý download / Dlouho‑
dobý download / Upload“. Tyto
pojmy vysvětluje, že Krátkodobý
download je rychlost pro expres‑
ní načítání web stránek apod.,
pro
dlouhodobé
stahování
např. 50 MB souborů je cca po 15
sekundách snížena rychlost na

Na co se zaměřit při výběru připojení?
Rychlost připojení Download – Pro dnešní běžné potřeby
a v případě, že nechcete stahovat velké soubory v řádek GB, tak
rychlost kolem 8 Mb/s je dostatečná. V cenových nabídkách posky‑
tovatelů začínají u nejlevnějších tarifů rychlosti kolem 5 Mb/s a i to
je akceptovatelné.
Rychlost přípojení Upload – Opět pro běžné domácí potřeby
není potřeba nijak zásadní, nicméně bych doporučil vybrat tarif
s aspoň 1 Mb/s.
FUP – Limit maximálního množství stažených dat za jeden mě‑
síc. Při překročení tarifu jste potrestání za tento čin, dnes už bývá
pouze formou snížení rychlosti na nějakou minimální rychlost.
Smlouva na dobu určitou – Další trik dnešních poskytovate‑
lů, jak zabránit zákazníkům přejít ke konkurenci, protože takovouto
smlouvu bez souhlasu obou stran není možné před uplynutí doby
vypovědět. Pro zajímavost T‑Mobile má ve svých obchodních pod‑
mínkách, že špatná kvalita signálu není důvod k ukončení smlouvy.
která je dána vzdáleností od vysí‑
lače a hlavně překážkami brání‑
cími šíření signálu. Zjednodušeně
řečeno se dá posoudit přímou vi‑
ditelností vysílače poskytovatele.
V případě, že se mezi budoucím
místem vašeho přijímače a vysí‑
lačem nachází např. věž hradu,
střecha souseda, strom apod. do‑
poručuji takovou překážku buď
odstranit nebo se poohlédnout
po jiném poskytovateli. Vysílače
jednotlivých poskytovatelů jsou
umístěny v Jenštejně na různých
místech, někteří mají i více vysí‑
lačů. Informace, kde jsou jednot‑
livé vysílače umístěny, byste měli
najít na webových stránkách
poskytovatelů. Jestliže přímou
viditelnost na vysílač poskytova‑
tele nemáte a přesto jste rozhod‑
nuti využít jeho služeb, nechte si
změřit dostupnost signálu před
uzavřením smlouvy (někteří po‑
skytovatelé toto dělají automa‑
ticky sami před zřízením každého
nového připojení, což je ukázka
jisté profesionality a serióznosti
firmy).
Kdo poskytuje internet v Jen‑

druhou hodnotu. Co k tomu na‑
psat, web stránky a jiná online
komunikace je pořád optimalizo‑
vána na pomalejší rychlost, takže
rozdíl u těchto služeb v rychlosti
5 Mb/s nebo 15 Mb/s není nijak
zásadní, troufám si tvrdit, že ho
ani nepoznáte, takže je potřeba
se smířit, že si kupujete za daný
peníz druhou „Dlouhodobou rych‑
lost“ a na první zapomenout.
Druhou zvláštností je ome‑
zení odchozích TCP spojení na
maximum 80. Pro vysvětlení to‑
hoto parametru je na stránkách
uvedeno, že toto může být 80 ote‑
vřených oken v Internet Explore‑
ru, což je sice pravda, ale už zde
není zmíněno, že na počítači běží
spousta dalších aplikací, které
komunikuji samy: např. aktuali‑
zace antivirů, update operačního
systému, update různých Flash,
Java aplikací, update času z in‑
ternetu atd. 80 TCP spojení pro
jeden PC je dostatečný, ale jestli
máte doma připojeny např. dva
počítače, k tomu si přidáte něja‑
ký ten smartphone, bez nějakého
většího snažení se na počet 80

TCP spojení dostanete. A v tako‑
vém případě dojde ze strany po‑
skytovatele k ukončování spojení,
tzn. sem tam se vám nezobrazí
nějaká web stránka, nepustí se
aktualizace atd. To není nic tra‑
gického, ale opět je potřeba se po‑
dívat, jakou službu za své peníze
dostáváte.
Ceník služeb najdete na web
stránkách, výběr je opravdu pes‑
trý.
Spolnet
Tento poskytovatel je v Jenštej‑
ně poměrně nový, jelikož na svých
web stránkách nemá uvedený
Jenštejn. Pro upřesnění uvádím,
že vysílač má umístěný na jednom
z nově postavených domů u cesty
ke Křížku a na bytovém domě na‑
proti restauraci Ala Bašta. Tento
poskytovatel má jednu zajímavost
a to, že přístupové body jsou při‑
pojeny do jeho páteřní sítě pomocí
optického spoje, což je jistá výhoda
ve stabilitě rychlosti připojení do
internetu. Ceník je opět na web
stránkách.
ujezd.net
Během několika posledních
měsíců se tato společnost snaží po‑
krýt Jenštejn svým signálem. Ak‑
tuálně má vysílače umístěné na
několika řadových domech v No‑
vém Jenštejně a plánuje umístit
vysílač na budovu obecního úřadu.
Ceník je na web stránkách. Tento
poskytovatel se nejvíce blíží běž‑
ným poskytovatelům pomocí WiFi
technologie, kde rychlost připojení
není omezena a snižuje se pouze
vytížením sítě, ale na druhou stra‑
nu není garantována.
4. Bezdrátové připojení – mobilní operátoři
Mobilní operátoři nabízejí
různé datové tarify pro připoje‑
ní přes mobilní sítě. Příchodem
LTE technologie vstupuje na pole
poskytovatelů internetu další
rozumná a vcelku použitelná
technologie pro domácí připojení.
Např. mobilní operátor O2 nabízí
tarif „Internet na doma“, který
svou cenovou politikou, rychlostí
a FUP velikostí vcelku statečně
konkuruje ostatním technologiím
(WiFi, ADSL apod.). Rozšiřování
LTE signálu je rychlé a i v Jen‑
štejně už je dostupný. Instalace
tohoto typu připojení je velice
snadná, protože od operátora do‑
stanete (nebo si koupíte) Wifi pří‑
stupový bod s integrovaným LTE
modemem.
Petr Gnan
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ZASTUPITELÉ

Zvolili jste je a jak pracují?
Zamyšlení Norberta Hlaváčka nad účastí zvolených zástupců na jednání zastupitelstva
Účast zastupitelů na zasedá‑
ní zastupitelstva je dle zákona
povinná. Je to sice formální zále‑
žitost a každý ze zastupitelů má
možnost se písemně omluvit. Čas‑
to je tato účast jen špičkou ledovce
v tom, co pro obec někteří zastu‑
pitelé dělají, ale je to vlastně ta
nejdůležitější část jejich práce pro
obec ve volené funkci.
Všechna dosud konaná zastu‑
pitelstva byla svolána v souladu se
zákonem a ve lhůtách, které navíc
přesahovaly zákonem předepsané
vypsání termínu minimálně 8 dnů
před samotným konáním zasedá‑
ní. Do konce srpna se jich konalo
10. Všichni zastupitelé se také
dohodli na termínech části (šesti)
zasedání pro celý rok 2015. Pocho‑

pím, když je některý ze zastupite‑
lů na dovolené, služební cestě či
prostě nemocný, zvláště když pra‑
cuje na směny nebo má malé děti.
Občas se to stát může.
Jsou však i tací zastupite‑
lé, kteří nejen že se téměř ničím
„navíc“ nad rámec zvedání ruky
na dění v naší obci nepodílí, ale
i jejich účast na zastupitelstvech
je mírně řečeno diskutabilní
a podprůměrná. Věřím, že svým
voličům poskytnou dostatečné vy‑
světlení a ponechám na občanech,
aby si o svých zástupcích v obecní
samosprávě mysleli své. Mnoho
jsme slyšeli o etických kodexech
zastupitele, které nám byly na‑
vrhovány, pro mne je na prvním
místě takovéhoto „kodexu“ to, že

zastupitel, jehož účast dlouhodobě
klesne pod 60 %, uvolní místo ji‑
ným, kteří to dělat chtějí!
Přehled o účasti zastupitelů na
jednáních v tomto a minulém vo‑

lebním období najdete zde: www.
jenstejn.cz/obec/jednani‑organu
‑obce/zastupitelstvo/ucast‑ na
‑jednanich/
Norbert Hlaváček, starosta

Zastupitel

Účast

Ing. Jiří Hulík

Účast (%)

9/10

90 %

Roman Pokorný

10/10

100 %

Norbert Hlaváček (starosta)

10/10

100 %

6/10

60 %

Ing. Gabriela Spurná

7/10

70 %

Mgr. Jana Habartová

4/10

40 %

Ing. Jana Ivanišová (místostarostka)

9/10

90 %

10/10

100 %

7/10

70 %

Mgr. Petr Dovolil

Ing. Zuzana Dvořáková
Marek Vacek

Je škola v Přezleticích adekvátním řešením?
Jenštejn by neměl hradit ZŠ v Přezleticích neřešící problémy v základním školství
Článek Jiřího Hulíka v mi‑
nulém čísle Jenštejnského ob‑
časníku přinesl alternativní
pohled na problematiku projek‑
tu spolkové ZŠ pro přezletické,
podolanské, jenštejnské a deh‑
társké děti v Přezleticích pro‑
sazovaný současným vedením
obce. Jeho podtitul zněl „Demo‑
grafická studie říká, že pláno‑
vanou výstavbu lze považovat
jednoznačně za adekvátní řeše‑
ní“. Je dobře, že takový článek
vznikl. Takto velká investice
a její přínosy a náklady mohou
ovlivňovat rozpočet a život obce
na desítky let dopředu.
Je velkou chybou, že téma
kapacit předškolního a základ‑
ního školního vzdělávání nebylo
seriózně diskutováno a řešeno
před změnou územního plánu
č. 1 v roce 2002 a zejména před
změnou č. 2 v roce 2006. Součas‑
né zastupitelstvo, ale i ta bývalá
zastupitelstva od podzimu roku
2006, tak řeší postupně jeden
„velký bolehlav“ za druhým způ‑
sobený uvolněním území v Jen‑
štejně pro rozsáhlou bytovou
zástavbu bez finanční či věcné
účasti developera na občanské
vybavenosti, dostatečných ploch
veřejného prostranství, parková‑
ní atd.
ZŠ a MŠ v Jenštejně budou
koncepčně řešeny v územní
studii na Nový Jenštejn
Karta se ale nyní obrací a na‑
prosto zásadním dokumentem
pro to, jak by měl „rozumně“ Jen‑
štejn vypadat, je územní studie
na Nový Jenštejn. Územní studie
by měla ukázat, co je z hlediska

takto velké zástavby „normální“.
Jsme rádi, že v zadání územní
studie přibyly dva nové body, a to
kapacity a umístění občanské‑
ho vybavení (např. školy, školky)
a veřejných prostranství. Kdo byl
účasten interních jednání zastu‑
pitelů a posledního kontrolního
výboru ví, že nebylo jednoduché
dosáhnout shody a byly zde tla‑
ky z kruhů mimo zastupitelstvo
ponechat zadání specificky „bez
občanského vybavení a veřejného
prostranství.“ Velice oceňujeme,
že se nakonec většina zastupitelů
dohodla na plnohodnotném zadá‑
ní územní studie.
Tři základní argumenty proti
ZŠ v Přezleticích
Chtěli bychom reagovat na
článek pana Hulíka a uvést tři
základní argumenty, proč si my‑
slíme (tj. dle našeho názoru), že
záměr ZŠ v Přezleticích je pro
Jenštejn neadekvátní řešení:
1. Jenštejn se může jednou
stát obcí s více než 3 tis. obyvateli,
tj. městem, navíc s demografic‑
kou strukturou obyvatel s velkým
počtem lidí v předproduktivním
věku. Město Jenštejn má mít per‑
spektivně základní školu na svém
katastru nebo v docházkové vzdá‑
lenosti od něj. Tím nejsou 3 km
vzdálené Přezletice nacházející
se mimo běžné dopravní spojení
a bez přímé dopravní linky.
2. Obec v současné době svo‑
ji školu nepotřebuje. Kapacitu
jí v současné době poskytuje ZŠ
v Satalicích (nyní cca 30 dětí);
pro příští rok s nejvyšším počtem
dětí v předškolním věku je údajně

Jenštejnu přislíbena kapacita ZŠ
v Brandýse nad Labem – Staré
Boleslavi. Současný demografic‑
ký vývoj v Satalicích je příznivý
a ve výhledu dalších 4–6 let mini‑
málně bude. Jenštejn má společ‑
ně s Radonicemi smlouvy s MČ
Satalice týkající se základní školy
v Satalicích. Kdo se mohl zúčast‑
nit schůzky s rodiči předškoláků
na začátku tohoto roku a zápi‑
su do ZŠ Satalice na školní rok
2015/2016 ví, že po satalických
dětech měli přednost radonické
a jenštejnské děti (mají „doložku
nejvyšších výhod“) a i paní ředi‑
telka ZŠ Satalice, která stanovuje
kritéria pro přijetí, se velmi po‑
divovala, že v Jenštejně je v této
věci tak špatná osvěta.
3. Výhledová ZŠ Přezletice
(2 x 9 tříd) nebude svojí kapaci‑
tou stačit ani rozvojovým potře‑
bám Přezletic. Jak je uvedeno
v „Demografické studii počítá
se do roku 2025 v Přezleticích
ve střední variantě s výstavbou
1011 nových bytových jednotek,
tj. domů či bytů; územní plán
Přezletic však počítá s další vý‑
znamnou výhledovou výstav‑
bou po roce 2025. Ze zkušenosti
Jenštejna víme, že obsazení asi
220 domů v průběhu 7 let (2007–
2013) vyvolává v roce 2015 potře‑
bu umístění cca 20–25 dětí do ZŠ
(příští rok ještě více). Když tento
živý příklad z Jenštejna promít‑
neme na výhledových 1011 bytů
v Přezleticích ve střední varian‑
tě v deseti letech, tak se hrubým
odhadem dostaneme až k cca 100
dětem v jednom školním ročníku
zhruba ve 13. roce od kolaudace.

Ale Přezletice chtějí stavět jen
2 x 9 tříd. Kam se vejde 40 (100–
60 dětí) dětí z Přezletic a další
děti z Jenštejna a Podolanky?
Kolik míst bude mít Jenštejn vů‑
bec garantován?
Závěrem
Souhlasíme se závěry demo‑
grafické studie, že „Plánovanou
výstavbu devítileté základní
školy v Přezleticích lze považo‑
vat jednoznačně za adekvátní
řešení současného problému“,
ale s dovětkem, že jen pro Pře‑
zletice a s komentářem, že ani
kapacita 2 x 9 tříd ZŠ nebude
samotným Přezleticím výhledo‑
vě stačit a Jenštejn na svůj díl
spolufinancování nemá (min.
cca 15 + 10 mil. Kč spolufinanco‑
vání pro obě etapy výstavby).
Přezleticím opravdu nezbývá
nic jiného než projekt základní
školy dále rozvíjet, jinak se vý‑
hledově můžou dostat se zajiště‑
ním základního školství do bez‑
východné situace. Pokud se však
nyní zapojíme i my, zapomeňme
na mnoho let na další investice
jako jsou vodovod v Dehtárech,
hasičská zbrojnice, volnočasové
centrum a další. Proti takovému
řešení se budeme jednoznačně
stavět. Budoucí město Jenštejn
má investovat na svém území
a využít dostupné prostředky
účelněji a efektivněji ve prospěch
obyvatel Jenštejna a Dehtár.
Rozšířené znění tohoto článku
s dalšími informacemi, otázkami
a odpověďmi je dostupné na www.
hodnotajenstejn.cz
Gabriela Spurná, Jana Habartová, Petr
Dovolil – zastupitelé
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Územní studie
Zastupitelstvo schválilo návrh zadání územní studie pro lokalitu Nový Jenštejn
Územní plán obce Jenštejn
schválený zastupitelstvem na
konci loňského roku zahrnuje po‑
žadavek na zpracování tzv. územ‑
ní studie na několik vybraných
lokalit v obci. Jedná se zejména
o nezastavěnou část Nového Jen‑
štejna, areál bývalého JZD nebo
velké zastavitelné plochy v Dehtá‑
rech. Studie musí být zpracovány
do roku 2018 a jejich existence je
podmínkou územního rozhodování
v uvedených lokalitách.
První návrh zadání studie pro
Nový Jenštejn byl zpracován již
v loňském roce pracovní skupinou
minulého zastupitelstva. Tento
návrh byl dále posouzen nově zvo‑
leným rozvojovým výborem a dále
zastupitelstvem. Finální návrh za‑
dání byl zastupitelstvem schválen
21. 7. 2015. Text návrhu zadání na‑
jdete na webu obce jako přílohu zá‑
pisu z uvedeného jednání zastupi‑
telstva. Pořizovatelem studie bude

MěU Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav resp. tamní Odbor územ‑
ního plánování a památkové péče.
Podle zadání by studie měla
mimo jiné sloužit k dosažení obec‑
ně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů a obsahovat
například posouzení návazností
a širších vztahů nové zástavby,
posouzení řešení dopravní a tech‑
nické infrastruktury, návrh řeše‑
ní veřejných prostor a veřejného
vybavení nebo etapizace další vý‑
stavby.
Dalším krokem je výběr zpraco‑
vatele studie. Předpokládám, že by
studie měla být zpracována nejpoz‑
ději do konce roku 2016.
Druhou lokalitou, kde začal
proces tvorby územní studie, je
areál bývalého JZD. Zastupitelstvo
pověřilo 21. 7. 2015 rozvojový výbor
vypracováním podkladů pro zadá‑
ní studie. Současně byly už dříve
pověřeny místostarostka Jana

Ivanišová a zastupitelka Zuzana
Dvořáková k jednání s vlastníky
budov a pozemků v bývalém JZD
o budoucím rozvoji této lokality.
Dle mého názoru se jedná z pohle‑
du rozvoje a uspořádání obce o za‑
jímavou a důležitou lokalitu. Jed‑
nání s vlastníky, složité vlastnické
vztahy i současný stav areálu však
jen potvrzují, že jakékoliv změny
nebudou snadné. Rozvojový výbor
by měl svůj úkol dokončit do konce
roku 2015 a dále se bude proble‑
matikou bývalého areálu JZD za‑
bývat opět zastupitelstvo.
Územní studie pro další lokali‑
ty jsou zatím ve stádiu úvah. Jedná
se zejména o zastavitelné plochy
v Dehtárech. Zde bych rád apeloval
na vlastníky příslušných pozem‑
ků, aby se obrátili na zastupitele
nebo obecní úřad a informovali je
o svých plánech na využití těchto
lokalit. Jen tak bude možné najít
řešení, které bude prospěšné nejen

pro ně, ale i pro naši obec.
Zastupitelstvo dále v létě pově‑
řilo rozvojový výbor k vypracování
přehledu lokalit a jevů, které by
měly být předmětem budoucí změ‑
ny územního plánu. Během zpra‑
cování loňské úpravy územního
plánu našli zastupitelé i někteří
vlastníci pozemků části plánu,
které by bylo vhodné změnit nebo
upravit, ale proces úpravy toto ne‑
umožňoval. Jednalo se například
o podmínky etapizace výstavby
v části Dehtár.
Osobně předpokládám, že by
případný proces změny územního
plánu navazoval na zpracování
územních studií pro lokality Nový
Jenštejn a JZD. Rád bych tedy vy‑
zval vlastníky pozemků a budov
v Jenštejně k tomu, aby se o tento
proces aktivně zajímali a bylo mož‑
né případné návrhy na změny včas
a komplexně posoudit.
Jiří Hulík, zastupitel

Jak prožili léto zastupitelé?
Pravidelná anketní otázka
Jiří Hulík
Občasník letos získal druhé
místo v celostátní soutěži obec‑
ních zpravodajů a tak jsem mohl
jako zástupce redakce strávit ně‑
kolik dní v okolí Velehradu. Ne‑
pracovní část léta jsem pak byl
s rodinou v jižních a východních
Čechách.

jako každý rok čas i na práci ☺,
letos ozvláštněné dvěma pra‑
covními cestami do Střední Asie
(Kazachstán a Tádžikistán). Zbyl
ale i čas na pohodovou dovolenou
v Chorvatsku. Takže suma sumá‑
rum: léto 2015 bylo u mě zajíma‑
vé a hezké. Chtěl bych říci… Jen
tak dál! ☺

Roman Pokorný
Léto bylo pro mne stejně pra‑
covní jako jaro. Rozdílem letos
byla snad jen vysoká teplota. Užil
jsem si zábavu na Summer party
a několik dní jsem byl na vodě.

Jana Habartová
Léto bylo pro mne jako pro
většinu mamin ve znamení za‑
jištění prázdnin pro děti. Místo
logistiky školního roku nastala
logistika prázdninová v nerudov‑
ském duchu „kam s nimi“ a v akč‑
ním duchu „co s nimi“. I tak jsme
si v rámci možností jako rodina
užili spoustu lenošení, legrace
i poznání. A vzhledem k letošní‑
mu opravdu letnímu počasí neby‑
lo ani třeba vrhat se k moři – po
příchodu z práce jsem si připada‑
la hned jako na mořském pobřeží
– místo trávy seno, voda v bazénu
přes 30 stupňů a silná touha za‑
vést na zbytek dne italskou siestu
☺

Norbert Hlaváček
Snažil jsem se více času vě‑
novat manželce, rodině, dětem
i sobě. S manželkou jsme podnikli
tradiční dovolenou bez dětí, ten‑
tokrát to byla oblíbená Barcelona,
s celou rodinou jsme podnikli růz‑
né výlety po naší vlasti a s dětmi
pak tradiční vodácká dobrodruž‑
ství na Sázavě či Berounce. A pro
sebe jsem objevil rybaření ☺
Petr Dovolil
Letošní léto bylo horké, což
bylo až na extrémy příjemné. Byl
čas se opalovat, být u bazénu či
na koupališti, večer se projet na
kole či zaběhnout si se psem, po‑
sedět s přáteli, pogrilovat atd.
Zkrátka prima léto. Lepší než
deštivé verze z některých minu‑
lých let. Bohužel je ale dovolená
časově omezená, a tak musel zbýt

Jana Ivanišová
Letošní léto a vlastně i dovo‑
lenou jsem strávila na zahradě
u záhonů a bazénu nebo u vaře‑
ní marmelád či se štětkou nebo
dlaždičkou v ruce. Protože z man‑
žela se poslední dobou stal váš‑
nivý kutil, rozhodli jsme trochu
zkrášlit náš dům a věnovali jsme
tomu letní dovolenou. Vzhledem

k tomu, že oba pracujeme dušev‑
ně, byl to skutečně kvalitní psy‑
chický relax, po kterém zbyl pocit,
že by to chtělo ještě nějaký čas na
fyzický odpočinek, ale léto je už
bohužel u konce.
Zuzana Dvořáková
Jak jsem prožila léto? Nad
poměry! Dovolená se vydařila
– kempování, výlety, kolo, hory,
moře… U nás v Jenštejně jsem si
vychutnávala dlouhé procházky
a volejbal na hřišti.
Letošní léto bylo úžasné…

Bylo příjemné chodit jen v letních
šatech s vědomím, že odpoledne,
až se vrátím, vyrazíme někam
k vodě nebo se jen tak budu slunit
na zahradě a číst si. Sportu jsme,
pravda, moc nedali kromě pár
temp v jezeře. Občas jsme vyrazi‑
li na výlet do přírody a návštěvu
našich hradů a zámků. Dovolenou
jsme strávili v Maďarsku, kam
jsme byli pozváni na svatbu mé
kamarádky. Jinak zbyl čas na ně‑
jaký víkend u rodičů na Moravě.
Nebo na oplátku přijeli zase naši
známí na návštěvu za námi.

Gabriela Spurná
Léto jsem prožila s radostí,
i když to bylo především pracovně.

Marek Vacek
Letošní léto pro mě bylo pra‑
covní.
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K3

Rozroste se Nový Jenštejn?
K1

K2
Rozhovor s projektovou manažerkou
nového developera

Z2

vše hotové a ziskovost je pouze ve
výstavbě.

K1
Z3
K4

Jaký je váš názor na současnou
podobu obce a výstavbu, která
v Novém Jenštejně v posledních
letech proběhla?

Z4

Je těžké hodnotit něco, u čeho
jsme nebyli na samém počátku, je
to přece jen více než 10 let zpátky.
Jestli se ptáte, zda se mi projekt
líbí, odpovím ano. Jestli se ptáte,
zda bychom takový teď stavěli,
odpovím ne. Doba se vyvíjí, náro‑
ky na kvalitu a vzhled domů ros‑
tou, na trhu se objevují nové, zají‑
mavé materiály. Architektonicky
si rozhodně všechny etapy, včetně
těch již realizovaných, porozumí.

K5

P1
K8

K8

Z16
Z5

Co myslíte, že Jenštejnu schází?

Z6

K11
K10

Zastavitelné plochy Z3, Z4, Z5 a Z6 v Novém Jenštejně (územní plán)

Novým majitelem pozemků
v Novém Jenštejně, kde pláno‑
vala další výstavbu společnost
DEVO, se stala firma NJ Develo‑
pment. Na otázky Občasníku od‑
povídala projektová manažerka
Eva Dvorská.
Můžete představit současného
vlastníka zastavitelných pozemků v Novém Jenštejně?

Současným vlastníkem za‑
stavitelných pozemků je účelová
akciová společnost NJ Develo‑
pment, a. s., která je určena vý‑
hradně k developerskému rozvoji
v obci Jenštejn.
Máte nějaké zkušenosti s developerskými projekty?

Složení akcionářů a manage‑
mentu společnosti dohromady
tvoří profesionální tým, a to prá‑
vě na základě dlouholetých zku‑
šeností jednotlivých osob v ob‑
lasti developmentu a výstavby
rezidenčních projektů, jako jsou
bytové a rodinné domy, sociální
pobytová zařízení, administra‑
tivní budovy, komerční budovy
a haly.
Jaké jsou vaše další plány rozvoje v této lokalitě? (poznámka: jde o plány, ne o další plány)

Hlavním důvodem vstupu
do této lokality je její samotná
perspektiva přirozeného rozvoje
vzhledem k její pozici na mapě.
Byť jsme mohli v několika posled‑
ních letech zaznamenat tenden‑
ci obyvatel okolních obcí Prahy
stahovat se zpět do města, tak

Z7
pro příznivost dopravní
dostup‑
nosti městských
částí a nízkých
K9
cen nemovitostí, zájem o bydlení
v těchto lokalitách stále trvá.
Z15 Na‑
ším plánem je výstavba několika
stovek rodinných domů, a to řa‑
K9
dových, solitérních i dvojdomů
po několika hlavních etapách
rozdělených do dílčích podetap
v průběhu budoucích patnácti let.
Průběh a časová posloupnost vý‑
stavby se bude samozřejmě řídit
zájmem kupujících a finanční‑
mi možnostmi naší společnosti.
Hlavní ideou je realizace projek‑
tu v komunitním duchu, která dle
našich informací obci prospěje.
Chybí jí propojenost původní čás‑
ti obce s novou zástavbou před‑
chozího developmentu, proto re‑
alizace veřejné vybavenosti bude
situována právě na rozhraní mezi
starou a novou částí obce.

Můžete nějak komentovat výrok pana Pitra, který pro deník
E15 nedávno v souvislosti s tímto projektem řekl „Určitě ale
sami stavět nebudeme. Projekt
zhodnotíme a prodáme dál“?

Tento výrok je spekulací re‑
daktorů tohoto deníku a není
založen na pravdě. Záměrem
skutečného vlastníka pozemků je
realizace projektu, stavět a budo‑
vat, postupně vracet vstupní in‑
vestici a investovat dál. Akcioná‑
ři společnosti nejsou spekulanti
jako redaktoři E15, zaměřují se
na dlouhodobé investiční příleži‑
tosti s jistou návratností. V tomto
případě ani nelze uvažovat o ně‑
jakém zhodnocení, je v podstatě

Tato lokalita je vhodná pro
klidné rezidenční bydlení, veš‑
kerá infrastruktura
je dostupná
K7
v nedalekých Letňanech nebo na
Z10
Z9
K6
Černém Mostě. Co by bylo dobré
posílit, tak četnost veřejné hro‑
Z8madné dopravy. Co skutečně obci
Z11
schází, nám všem napoví odborná
K9
Z12
územní studie, které jsme připra‑
veni se maximálně přizpůsobit
a ve spolupráci s vedením obce
Z14
Z15
řešit případné
doplnění občanské
vybavenosti.Z13
Jak může další výstavba obci
prospět?

Obecně každá nová výstavba
něco nového přináší každé obci
jakékoliv velikosti a rozvíjí ji.
S novou výstavbou určenou pro
bydlení dochází k nárůstu obyva‑
tel a tím se navyšuje kupní síla,
jejíž potřeby vyvolají nárůst slu‑
žeb, díky ní mají šanci se uživit.
Výstavba pro komerční využití
je jedním z bodů našeho projek‑
tu, který počítá i s výstavbou
areálu pro volnočasové aktivity
a takzvaný spolkový dům, blíže
nám známý jako kulturní dům,
jehož užívání je určeno veřejnosti
k různým typům setkání, provozu
kroužků pro děti i k obecním ak‑
cím apod.
Jaké vidíte problémy nebo překážky v dalším rozvoji Nového
Jenštejna?

Největším problémem je pře‑
devším nedostatečná kapacita
stávající ČOV – čističky odpad‑
ních vod. Na základě již získa‑
ných odborných posudků není
možné efektivně kapacitu stá‑
vající ČOV navýšit, z toho plyne
jediná možnost, a to je výstavba
nové čističky. Naštěstí již existu‑
jí technologie, které jsou nejen
výkonné, ale jsou i nenáročné na

velikost pozemku a nedochází
u nich k produkci nepříjemného
zápachu. Navíc by tato nová ČOV
uvolnila kapacitu stávající ČOV
a to o již postavených 230 rodin‑
ných domů v Novém Jenštejně.
Zatím tedy žádné překážky, přes
které bychom nepřeskočili, nevi‑
dím. Záleží na dialogu, pochopení
zúčastněných stran a o vůli vyjít
si vstříc. Základem je, že máme
v plánu kvalitní projekt, který
bude odpovídat všem regulacím
a požadavkům.
Chcete zachovat architektonický ráz, jak tomu bylo dosud,
nebo necháte průběh volné výstavbě?

Ano chceme, především v úze‑
mích navazujících na stávající zá‑
stavbu. Volné výstavbě, v případě
prodeje jednotlivých pozemků, se
případně do budoucna nebrání‑
me, i když v takto velkém území
se musí postupovat velmi citlivě
s ohledem právě na architekto‑
nický ráz.
Jak se budete starat o nezastavěné plochy, a které nejsou
součástí zemědělské výroby
(myslím tím všechny ty plochy
kolem domů, o které se starají
obyvatelé sami)

Nevím přesně, jakým způso‑
bem jsou v dosavadní zástavbě
řešeny pozemky kolem domů. My
budeme postupovat standard‑
ním způsobem. Pozemky budou
patřit k domům, a tudíž se o ně
bude starat jejich majitel. Všech‑
ny zpevněné plochy a komuni‑
kace, plochy veřejného prostran‑
ství apod. budou předány obci.
Developerovi v moment ukonče‑
ní výstvby a prodeje všech domů
nebude patřit nic. Samozřejmě
do chvíle ukončení projektu se
o všechny naše pozemky stará‑
me a starat budeme formou běž‑
né údržby.
Předpokládáme, že první stavby
budou občanskou vybaveností,
předpokládáte to také?

V jaké fázi projektu dojde
k výstavbě budov občanské vyba‑
venosti, se bude řídit skutečnou
potřebou plynoucí z nárůstu oby‑
vatel obce.
Plánujete setkání s místními
obyvateli, kde byste představili
své záměry?

Ano, velice rádi. Předem děku‑
jeme za vlídné přijetí, prozatím
jsme se setkali pouze se vstříc‑
ným a věcným jednáním.
Jiří Hulík, zastupitel
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Učíme každého, kdo má zájem se učit
Rozhovor s lektorem angličtiny Richardem Hardym
Výuku jazyků nabízí spousta
škol i jednotlivců, jak poznat
dobrého vyučujícího?

Dobrý učitel musí být pro svoji
práci nadšený, strategický a musí
mít spoustu trpělivosti. Důležité je,
aby si vážil potenciálu, který dří‑
me v jeho žácích. Dobrý učitel má
smysl pro humor, chodí na hodiny
připravený a využívá moderní vý‑
ukové materiály a postupy učení.
Co máte na České republice nejraději?

Myslím, že nejraději mám čes‑
kou kulturu. Líbí se mi její rozma‑
nitost. Praha je jedním z nejkrás‑
nějších měst na světě.
Co se vám v Jenštejně a okolí
líbí a co vám naopak schází?

Richard Hardy se svými žáky v MŠ Jenštejn (archiv autora)

Odkud pocházíte a jak jste se dostal do České republiky?

Pocházím z Anglie, ze Sheffiel‑
du, který se nachází v malebné
oblasti jižního Yorkshiru. Zde
jsem také před deseti lety po‑
tkal mojí manželku Lucii, která
v té době v Anglii pobývala. Díky
Lucii jsem Českou republiku na‑
vštívil několikrát a zamiloval si
místní atmosféru, krásnou ar‑
chitekturu i přírodu. V roce 2013
jsem se rozhodl přestěhovat do
České republiky na stálo.
Kdy jste začal s výukou angličtiny?

Vzhledem k tomu, že jsem se
v minulosti věnoval jako dobro‑
volník výuce angličtiny v rámci
britského projektu pro integra‑
ci imigrantů a tato činnost mě
velice naplňovala, rozhodl jsem
se ve výuce angličtiny pokračo‑
vat i v České republice. Společně

s manželkou jsme počátkem roku
2014 založili jazykové centrum
Speakenglish.cz.
Jak velký je o vaše služby zájem
mezi lidmi z Jenštejna?

Vzhledem k tomu, že je ang‑
ličtina v současné době považo‑
vána za základní mezinárodní
dorozumívací prostředek, je její
znalost u lidí v produktivním
věku téměř nutností. Jenštejn je
svým věkovým složením obyva‑
tel poměrně mladá vesnice, a tak
i zájem o studium angličtiny je
velký.
Kde v Jenštejně výuka probíhá?

Vyučujeme v našem rodinném
domě ve Zlatnické ulici. Také po‑
řádáme kroužek angličtiny pro
předškoláky v prostorách míst‑
ní mateřské školy, kde jsme po
prázdninách zahájili večerní kur‑
zy angličtiny pro dospělé.

Učíte kohokoli nebo se na něco
zaměřujete (děti, odborná angličtina apod.)?

Učíme každého, kdo má zá‑
jem naučit se anglicky. Škála na‑
šich studentů je opravdu široká,
od dětí předškolního věku až po
dospělé důchodového věku. Moje
manželka Lucie se převážně za‑
měřuje na výuku angličtiny pro
děti a dospělé začátečníky. Já
vyučuji všechny děti staršího
školního věku a dospělé od mírně
pokročilé úrovně. Dále se věnu‑
ji výuce odborné angličtiny pro
řadu zahraničních firem a také
připravuji studenty ke zkouškám
FCE, CAE a maturitní zkoušce.
S manželkou také pravidelně po‑
řádáme večerní skupinové kurzy
pro dospělé v Radonicích a Hor‑
ních Počernicích. Navíc jsme v le‑
tošním roce pořádali v sousedních
Radonicích příměstský letní tá‑
bor pro děti.

Lidé v Jenštejně jsou velmi
přátelští. Líbí se mi místní příroda
a samozřejmě je úžasné žít v obci,
kde se nachází historická památ‑
ka. Vzhledem k vysokému počtu
místních dětí, obci jednoznačně
chybí dostatečně velká mateřská
škola a také základní škola. Co se
týká služeb, uvítal bych v Jenštej‑
ně alespoň malý obchod s potravi‑
nami.
Líbí se vám český jazyk?

Čeština je krásný, ale poměr‑
ně těžký jazyk. Absolvoval jsem
tříměsíční jazykový kurz a ve vol‑
ných chvílích mi s výukou pomáhá
moje žena. Řekl bych, že určitě víc
rozumím, než mluvím.
Co vám v naší zemi chybí?

Moře. V Anglii jsem žil pouze
80 km od pobřeží Severního moře.
Chutná vám naše kuchyně?

Ano! České jídlo je hodně vy‑
datné, stejně jako to anglické.
Chutná mi tradiční svíčková,
kachna s knedlíkem a zelím a mi‑
luji ovocné knedlíky.
Evžen Dub

Pohled do zákulisí
Digitalizační centrum chystá dny otevřených dveří
Po roce se opět na pár dní ote‑
vře všem zájemcům Digitalizační
centrum Knihovny Akademie věd
v Jenštejně. Dny otevřených dve‑
ří se budou konat v rámci Týdne
vědy v termínech od 2. do 6. listo‑
padu a od 9. do 13. listopadu. Bě‑
hem exkurze představí pracovníci
Digitalizačního centra zájemcům
celý proces digitalizace dokumen‑
tů, tedy úvodní skenování, proces
archivace naskenovaných materi‑

álů, grafické zpracování materiálů,
tzv. metadatový popis (bibliografic‑
ké záznamy, technická, administ‑
rativní a popisná metadata) a fi‑
nální verze dokumentů v systému
Kramerius. Kromě toho bude mož‑
né vidět rozsáhlé úložiště tištěných
dokumentů. Na exkurzi je ale nut‑
né se předem objednat, a to buď na
telefonním čísle 286 851 955 nebo
na emailu digitalizace@knav.cz.
Martin Šidlák

Skener Akademie věd (foto Ivana Kadlecová, KNAV)
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Summer party byla lepší než loni
Organizátor Petr Cikaník o druhém ročníku netradiční letní akce
Přesně v polovině prázdnin,
1. srpna, se v Jenštejně konal
druhý ročník netradiční letní
akce. Summer party organizova‑
ná za podpory obce partou míst‑
ních sportovců lákala opět přede‑
vším divokou řekou. Jak hodnotí
letošní ročník hlavní organizátor
Petr Cikaník?
V čem se letošní ročník Summer
party lišil od té loňské?

I letos byla hlavní atrakcí di‑
voká řeka, se kterou se počítá
i do dalších ročníků. Novinkou
byl skokánek, který byl zakončen
dvěma bazény, atrakce nazývaná
„shoď ho“ a vodní fotbálek, který
jsme vytvořili z plachet politých
pěnovou vodou.
Jak letošní ročník hodnotíte?

Myslím, že přišlo zhruba o tře‑
tinu více lidí než loni. Organizač‑

ně to dopadlo lépe než minulý
rok, až na dva výpadky proudu,
které jsme vyřešili a akce mohla
pokračovat. Bohužel jsme nemě‑
li moderátora, který by celý den
bavil návštěvníky. Heslo bylo „Ni‑
koho do ničeho nenutit“, ale uká‑
zalo se, že moderátor by přece jen
mohl dát akci nějaký řád, proto
příští rok asi nějakého zařídíme.
Jak vlastně nápad na Summer
party vzniknul? Prý byla na začátku nějaká sázka…

Během loňské sportovní akce
Summer Open napršelo na plach‑
tu, která překrývala žíněnky na
ring, který sloužil k exhibici MMA
a Muay Thai. Večer jsme se sázeli,
kdo po mokré plachtě dojede po bři‑
še dál. Nakonec jsme si řekli, že by
bylo zajímavé natáhnout plachtu
z kopce… A za měsíc tomu tak bylo.
Martin Šidlák

Jeden z nejdelších skoků letošní Summer party v podání Romana Pokorného a Petra Cikaníka najdete na Youtube.

youtu.be/neWBWykAQk4
Summer party 2015 (J. Hulík / srpen 2015)

Summer party 2015 (J. Hulík / srpen 2015)

Summer party 2015 (J. Hulík / srpen 2015)

Summer party 2015 (J. Hulík / srpen 2015)

Summer party 2015 (J. Hulík / srpen 2015)
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Loučení s prázdninami
Děti strávily celou sobotu na hřišti pod hradem
29. srpna jsme se opět sešli
na jenštejnské louce, abychom se
rozloučili s letošními prázdnina‑
mi. Program byl bohatý, bylo dost
aktivit pro děti velké, malé, zvě‑
davé, divoké, mlsné i dychtivé po
informacích.
Divocí jedinci mohli svou pře‑
bytečnou energii vybít ve velkém
skákacím paláci. Fintivé malé
dámy i pánové si mohli nechat
namalovat všelijaké kreace na
své roztomilé tvářičky. Mohli
jsme tedy vidět po jenštejnské
louce pobíhat kdejaké zvířátko,
dokonce pár oblud a strašidel. Pro
budoucí hudebníky byl připraven
hudební workshop, kde si děti
pod vedením Jany Laubové moh‑
ly zkusit svůj hudební talent. Po
celé Loučení s prázdninami nás
učila svému umění skupina žong‑

lérů, kteří se velmi mrštně oháně‑
li nejenom klasickými kuželkami.
Kvalifikovaní malí malíři nám
předvedli své talenty už dopole‑
dne, kdy pod taktovou Predraga
Djakovice zhmotňovali scenérii
našeho krásného jenštejnského
hradu.
Ti přemýšlivější využili na‑
bídky stánku deskohraní a pod
vedením Kláry Zemanové si po‑
trápili svoji přemýšlivou hlavu
hraním různých deskových her.
Jedince dychtivé po informacích
určitě potěšila přednáška o ptac‑
tvu pořádaná Záchrannou stanicí
Stará Boleslav nebo zdravověda
Věry Volmutové s praktickými
ukázkami.
Pak jsme se všichni sešli při
sledování představení Divadla
Buřt, které nám zahrálo pohádku

Loučení s prázdninami (J. Musílek / srpen 2015)

O kóče a pséku, neboli pohádku
O kočičce a pejskovi tak trochu ji‑
nak. Ten, kdo chtěl nabyté dojmy
z pohádky zhmotnit, měl možnost
se zúčastnit tematické výtvarné
dílny, kterou pro nás také připra‑
vilo Divadlo Buřt.
Po celé Loučení s prázdnina‑
mi se soutěživé děti snažily za
použití džberovek uhasit hořící
dům, který pro nás vlastnoručně
vyrobili hasiči. V pozdně odpo‑
ledních hodinách nám hasiči do‑
konce předvedli požární štafetu
a požární útok. Ty, které hasičské
umění zaujalo, se mohly v info‑
stánku informovat nejen o fun‑
gování a náplni spolku malých
hasičů. Pro budoucí statečné ha‑
siče, které se v hasičském umění
vyloženě našli, byla připravena
VIP jízda hasičským autem.

O občerstvení rodičů a dětí, ať
už se týká plného žaludku nebo
velké žízně, se starali také jen‑
štejnští hasiči. Pokud byla chuť
na něco sladkého, bylo možno vy‑
užít nabídky domácího pečiva od
některých maminek. Celou akcí
nás provázel veselý Igor Hochma‑
jer.
Děkuji všem, kteří s organiza‑
cí Loučení s prázdninami pomá‑
hali, nebo se na ní přímo podíleli.
Konkrétně Jenštejnskému trpas‑
líkovi, jenštejnským hasičům,
panu Šnídlovi za zapůjčení toalet
a některých stanů a mnoho dal‑
ším dobrovolníkům, kterých je
v Jenštejně požehnaně. Všem dě‑
tem přejeme úspěšný školní rok
2015/2016 a těšíme se na další
ročník Loučení s prázdninami.
Klára Ivanišová

Hrad Jenštejn - výtvarná dílna Predraga Djakovice (Páťa Fischerová, 5 let)

Loučení s prázdninami (J. Musílek / srpen 2015)
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SDH JENŠTEJN
Léto u hasičů proběhlo v po‑
klidu. Jednotka zasahovala pou‑
ze u likvidace bodavého hmyzu
a v Radonicích odstraňovala
spadlé větve. Cisternou jsme za‑
lévali obecní zeleň. Jinak jsme
prováděli klasickou činnost, jako
jsou opravy a údržba naší techni‑
ky, což byla příjemná činnost díky
tomu, že v naší hasičské zbrojnici
je chladno i v takových vedrech,
jaká v letošním létě panovala.
Naši hasiči se zúčastnili ne‑
tradičních soutěží ve Velence
a Vykáni. Na závěr léta jsme spo‑
luorganizovali s obcí a rodinným
centrem Jenštejnský trpaslík
tradiční Loučení s prázdninami.

Na podzim budeme připra‑
vovat prověřovací cvičení pro
jednotku. Členové jednotky jsou
přihlášeni do kurzu Obsluha
motorové pily v požární ochraně,
dále přijede příslušník Hasič‑
ského záchranného sboru, kte‑
rý kluky proškolí v praktických
znalostech výjezdového hasiče.
Náš sbor bude hostit okrskovou
schůzi našeho okrsku.
Soutěžní družstva plánují
účast na podzimní části okrsko‑
vých soutěží. Z kulturních akcí
nás čeká pořádání hasičské zá‑
bavy a účast na rozsvěcení vá‑
nočního stromu na návsi.
Marek Vacek, zastupitel a velitel JSDHO

RC TRPASLÍK
Mnozí z občanů naší obce si
možná podle programu RC JT
všimli, že jsme přistoupili k cel‑
kem radikálnímu omezení pro‑
vozu. Zůstává pár zbytkových
pravidelných aktivit a některé
tradiční akce.
Jak Trpaslíkovy děti postup‑
ně dospívají, rodiče se postupně
přesouvají do práce a nemá‑
me již dostatek času a energie
k dobrovolné činnosti. Vyzývá‑

Volejbalové léto
Ohlédnutí za první sezónou
Blíží se podzim a s ním také
končí sportování na venkovních
hřištích. S potěšením můžeme
oznámit, že naše první (jak doufá‑
me ne poslední) volejbalová sezó‑
na měla úspěch. Hrálo se každou
počasím příznivou neděli a díky
zájmu hráčů i některý všední den.
Samozřejmě doba prázdnin je
i doba dovolených a tak někdy na
doplnění chybějících hráčů jsme si
„půjčili“ hráče z jiných spolků jako
například Sokol Vinoř a Kbely.
Nabrali jsme nové poznatky a zku‑
šenosti, jak se to hraje jinde a my‑
slíme si, že jsme se všichni i tak
trošku zdokonalili.
Velmi nám volejbalovým nad‑
šencům pomohl přístup obce, kte‑

rá našim požadavkům na koupi
patřičných pomůcek a náčiní vyšla
ochotně a maximálně vstříc. I vo‑
lejbalovým spoluhráčům odjinud se
naše hřiště líbilo. Pokud bylo dost
hráčů, právě i z řad hostů, vždy se
hrálo na jenštejnském hřišti.
No a jako vodáci uzamykají
a otevírají řeky, i my bychom se
koncem září rozloučili s naší první
volejbalovou sezónou 2015 u ohýn‑
ku s opečenými buřty. Máme dve‑
ře otevřené a samozřejmě každý,
kdo má zájem a letos už to nestihl,
nechť přijde v příštím roce.
Takže sportu zdar a volejbalu
zvlášť.
Zuzana Dvořáková, zastupitelka
Martina Stibůrková

me tudíž další generaci rodi‑
čů malých dětí k nástupnictví.
Máme právně dobře ustavený
spolek, obecní prostor a několi‑
kaleté zkušenosti s pořádáním
jak pravidelných aktivit, tak
společenských akcí pro děti i ro‑
diče, které rádi předáme. Odmě‑
nou vám bude dobrý pocit z dob‑
ře vykonané komunitní práce,
která má smysl ☺.
Táňa Sýkorová

Základna volejbalu (září 2015)

Kam za kulturou
Přehled kulturních akcí v našem regionu
Výčet akcí, termíny a kontak‑
ty jsou převzaty od dotázaných
obcí, pořadatelů, a webových
stránek. Máte‑li vy sami jaký‑
koliv tip na další místa či akce,
o kterých bychom měli příště
informovat, obraťte se přímo na
naší redakci.
Jenštejn
www.jenstejn.cz
11. 10. – Bazárek
25. 10. – Vítání občánků
17. 11. – Lampionový průvod
29. 11. – Rozsvícení vánočního
stromu
RC Jenštejnský trpaslík
www.trpaslik.info
Čtení s babičkou, každých 14 dní.
Vítáni jsou školáci, kteří, mohou
předčítat také.
Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz

3. 10. (19:00) – Vladimír Mišík
a ČDG (Obecní dům Radonice)
9. 10. (19:00) – Vítání občánků
(Obecní dům Radonice)
18. 10. (15:00) – Představení
pro děti „Zpívej, čaruj, dováděj“
(Obecní dům Radonice)
7. 11. (20:00) – Domácí štěstí
(Obecní dům Radonice)
29. 11. (15:00) – Dětské předsta‑
vení „Vánoční kabaret“ (Obecní
dům Radonice)
20. 12. (20:00) – Vánoční předsta‑
vení (Rodinný park Amerika)
Radonice – Zookoutek
www.zoopark‑radonice.cz
1. 4. –31. 10. v čase 8.30 – 17.00
Dřevčice
www.drevcice.cz
3. 10. (8:00) – Čištění cesty
k Dřevčické skále
31. 10. (16:30) – Halloween

Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv‑dvur.cz
6. 9. Sen zvířat – 10. jubilejní roč‑
ník největší umisťovací výstavy
psů a koček z útulků v ČR
25. 9. (20:00) – Luboš Andršt
Blues Band
31. 10. – Lampionový průvod
Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
1. 9. – 24. 9. – Světlana Conti Pa‑
dao (zámek)
11. 9. (19:30) – František Nedvěd
(Letní kino Houštka)
12. 9. (13:00–17:00) – Pohádkový
les (zámek)
13. 9. (10:00) – Jak se Petrpas‑
lík dostal k dětem (Rodinný klub
Klíček)
15. 9. (15:30–19:00) – Festival
sportu 2015 (ZŠ Na Výsluní)
25. 9. (10:00) – Alzheimer a 21.
století (zámek)
25. 9. –28. 9. – Národní svatovác‑

lavská pouť
Brandýs
nad
Labem
–
Knihovna Eduarda Petišky
www.knihovna.brandysnl.cz
30. 9. (18:30) – Na kole kolem
světa (cestovatelská přednáška)
Brandýs nad Labem – Kino
www.kinobrandys.cz
Brandýs n. Labem – Matýsek
www.brandyskymatysek.cz
21. 9. (20:00) – Tvoření pro ma‑
minky – šperky z korálků a plsti
24. 9. (16:00) – Jóga pro děti a ro‑
diče – Zdena Košálová
SDH Brandýs nad Labem
3. 10. (13:00–17:00) – Den ote‑
vřených dveří
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz/1355–
zamecky‑areal‑ctenice

září 2015
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Klub rodičů MŠ

MŠ JENŠTEJN

Rodiče pomáhají školce už druhým rokem
I ve školním roce 2014/2015
jsme vybírali příspěvek 700 Kč /
dítě za každé pololetí. Ve výbo‑
ru Klubu pracují Jitka Vrbová,
Gabriela Sabadošová a Dagmar
Truksa Vágo.
Za tento rok jsme vybrali
70 600 Kč, které byly utraceny
za různé aktivity (rozložení vý‑
dajů za jednotlivé druhy aktivit
ukazuje níže uvedený graf). Pe‑
dagogický sbor školky pro děti
zorganizoval opravdu hodně
akcí. Za dětmi několikrát přije‑
li divadelníci
Ostatní
s různými po‑
hádkami. Děti
se
pobavily
s kouzelníkem
a jeho zlobivý‑
mi míčky, užily
si ukázku ca‑
nisterapie.
Dětem byly Výlety
zprostředko‑
vány i nauč‑
ně‑vzdělávací pořady, kdy si
s odborníky povídaly o zubní
hygieně nebo se např. zábavnou
formou dozvěděly základy etike‑
ty a slušného chování. Paní uči‑
telky s dětmi také vyjely několi‑
krát na různé výlety, například
do svíčkárny v Šestajovicích, do
ZOO parku v Radonicích nebo
do Planetaria v Praze. Děti si
také velmi užily velký výlet
do milovického parku Miraku‑
lum. U dětí měla velký úspěch

ukázka výcviku divokých drav‑
ců. Z klubových prostředků
jsme přispívali také na aktivi‑
ty, které tematicky zapojovaly
i rodiče. Takovou aktivitou bylo
např. společné pečení perníčků.
Dalším příspěvkem klubu byl
nákup drobných dárečků na
Vánoce, Velikonoce, Dětský den,
adventní kalendáře apod.
Paní učitelky nás rodiče po‑
těšily také krásně připravenými
dvěma besídkami, kde všechny
děti ukázaly, co se v průběhu
roku naučily.
Didaktické
C h c e m e
pomůcky
tímto
podě‑
kovat
všem
rodičům, kte‑
Divadlo ří
přispívali
a umožnili tak
zorganizovat
takové množ‑
Osvěta
ství
aktivit
Kultura
pro děti. Dě‑
kujeme
také
pedagogickému sboru, který
připravuje našim dětem hezké
inspirativní prostředí a snaží se
udělat maximum pro spokoje‑
nost našich dětí.
I v příštím školním roce bu‑
deme chtít pokračovat ve fungo‑
vání klubu obdobným způsobem,
aby se našim dětem docházka do
školky líbila a vzpomínaly na ni
s radostí.

12. 4. –4. 10. – Řemesla v pořád‑
ku (stálá expozice)
12. 4. –4. 10. – Kámen v pravěku
(stálá expozice)
19. 9. (10–16) – Výroba a využití
broušených nástrojů v pravěku
1. 5. –4. 10. – Kámen svému měs‑
tu. Hornictví a lámání kamene
na území Prahy
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební
vývoj a obnova (stálá expozice)
Dějiny obce Vinoř / Od pravěku
do 20. Století (stálá expozice)
18. 10. –3. 4. – Marta Taberyová.
Keramika
7. 11. (10–16) – Výtvarně
‑keramická dílna pro děti
27. 11. – 29. 11. (10–16) – SUPŠ
Bechyně (tvůrčí dílny pro děti
i dospělé)
10. 10. (10–17) – Kouzelnice Fy‑
zika II.
13. 10. (14:00) – Literární ka‑
várna – Marie Woodhamsová
a její host

10. 11. (14:00) – Literární kavár‑
na – Zdenka Procházková a Petr
Nárožný
8. 12. (14:00) – Literární kavárna
– Václav Žmolík

V září ve školce vítáme nové
kamarády a vždy se na ně velmi
těšíme. Naše třídy obývají vě‑
kově smíšená slůňata a koťata.
Snažíme se o vytváření příjemné
atmosféry a klidného, podnětné‑
ho prostředí, kde se každý kama‑
rád bude cítit dobře.
Mladší kamarádi mají vzor
ve starších, starší tak získávají
pocit odpovědnosti a důležitosti.
Společně si vytváříme naše tříd‑
ní pravidla a dbáme, aby je kaž‑
dý dodržoval.
Tímto chceme děti vést k sa‑
mostatnosti a jisté odpovědnos‑
ti. Všichni mají volný přístup
k hračkám i k výtvarným potře‑
bám.
Snažíme se u dětí upevňovat
vztah k přírodě a vést je i k její

ochraně. Naší prioritou je, aby si
každé dítě odnášelo spoustu pří‑
jemných zážitků z naší mateřské
školy.
Čeká nás mnoho poznávacích
a zábavných akcí. Například
hned na začátku nového školní‑
ho roku za námi přijede divadlo.
Také si pojedeme připomenout
pravidla silničního provozu pro
malé cyklisty a řidiče koloběžek
na dopravní hřiště.
V tomto školním roce budeme
poprvé k výuce používat interak‑
tivní panel. Jsme rádi, že se nám
při nákupu tohoto zařízení poda‑
řilo vyjednat slevu. A máme ra‑
dost, že naše děti můžeme vzdě‑
lávat i pomocí tohoto moderního
zařízení.
Petra Holíková, ředitelka MŠ
inzerce

Jitka Vrbová, Gabriela Sabadošová,
Dagmar Truksa Vágo

Divadlo Horní Počernice
www.divadlopocernice.cz
20. 9. (15:00) – Mauglí
23. 9. (19:30) – Vztahy na úrovni
24. 9. (19:30) – Svatoušek
1. 10. (19:30) – Liga proti nevěře
6. 10. (19:30) – Hrdý Budžes
9. 10. (19:30) – Dvanáct
10. 10. (18:00) – Cesta kolem svě‑
ta za 80 dní
11. 10. (15:00) – Král zlodějů
12. 10. (19:30) – Lidský hlas
16. 10. (19:30) – Strašidlo Can‑
tervillské
17. 10. (15:00) – Na kouzelném
paloučku
21. 10. (19:30) – Ideální pár
24. 10. (18:00) – Kráska a zvíře
25. 10. (15:00) – Princezna Soli‑

mánská
28. 10. (19:30) – Romeo a Julie
29. 10. (19:30) – Z louže pod okap
Horní Počernice – Chvalský
zámek
www.chvalskyzamek.cz
20. 9. (10–18) Svatoludmilská
pouť na Chvalské tvrzi
20. 9. (19:00) Koncert na nádvoří
zámku: KRAUSBERRY
24. 10. (10–17) Pohádková sobota
na zámku s Popelkou a Krysáky
25. 10. (10–17) Pohádková nedě‑
le na zámku s bludným rytířem
a Krysáky
29. 11. (10–17) Adventní trhy
a Ježíškova pošta na Chvalské
tvrzi
29. 11. (10–17) Pohádková neděle
na zámku s vílou Ohnivkou a vá‑
nočními tradicemi
Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz

20. 9. (16:00) – Cesta kolem světa
(divadlo)
21. 9. (10:00) – Cesta kolem světa
(divadlo)
21. 9. (20:00) – Vykolejená (kino)
23. 9. (17:00) – Moderní Yoyování
(kurz)
23. 9. (20:00) – Nikdy není pozdě
(kino)
29. 9. (19:30) – Social Club – Po‑
klábosení v angličtině
29. 9. (20:30) – Social Club –
Chat in English
30. 9. (20:00) – Everest (kino)
3. 10. (19:30) – Domácí předsta‑
vení (divadlo)
5. 10. (20:00) – Mallory (kino)
15. 10. (19:30) – Lidské vědomí
jako základní stavební kámen
vesmíru (přednáška)
16. 10. (20:30) – Forty two (kon‑
cert)
23. 10. (19:30) – Víkend s Bohem
(divadlo)
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