Jenštejnský
občasník

„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés
Úvodní slovo
Jistě si každý všiml, že
náš hrad vypadá jinak, tak
nějak zakukleně. Jak už jsme
psali v předchozích číslech
Občasníku, na hradě probíhá
rekonstrukce spojená s archeologickým průzkumem. Díky
dotacím z Ministerstva kultury je obec schopna naši historickou památku zachovat pro
další generace.
Osobně jsem byla vždycky
fascinovaná hrady a zámky
a vším, co naši předkové dokázali vybudovat. Takové stavby
a bez strojů? Bohužel občas se
mi sevře hruď, když vidím, co
s tímto dědictvím udělali války, minulý režim nebo sami
majitelé. I v dnešní době je
spousta památek, které chátrají a ztrácí svoji historickou
hodnotu tím, že na ně nejsou
peníze. První významnější
oprava hradu Jenštejn probíhala v 70. letech minulého
století. Od té doby uplynulo
mnoho vody a hrad potřebuje
další péči.
Proto se v tomto čísle věnujeme opravě hradu, abychom
vám přiblížili, co takový průzkum obnáší a jak celá rekonstrukce probíhá. Přinášíme
i pohled do minulosti a díky
panu Kovandovi, kronikáři
obce, se dozvíte, jak taková
oprava vypadala dříve.
Všichni se mnou budete
určitě souhlasit, že starat se
o náš hrad má větší smysl, než
na něm třeba pěstovat žampiony. Ať žijí duchové!
Gabriela Švancarová, zastupitelka
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Oprava hradu potrvá čtyři roky
Co se skrývá pod lešením hlavní jenštejnské památky

Hrad Jenštejn pod lešením (J. Hulík / 2016)

Historie
Nevelký hrad byl vystavěn na
nízké pískovcové skalce na konci
mělkého údolí potoka Choboty
v první polovině 14. století.
Přirozená poloha hradu v rovinaté otevřené krajině byla z hlediska případné obrany nevýhodná, hrad byl proto zbudován jako
vodní, z jižní strany chráněný
rybníkem, z dalších mohutným
okružním příkopem vytesaným

do skály, který se napouštěl vodou stahovanou z rybníků na
nedalekém Vinořském potoce.
Původní podoba hradu založeného ve třicátých letech 14. století
byla konstrukcí bergfritového
typu, reprezentující nejstarší
horizont šlechtických hradů na
našem území. Stavitelem hradu
byl pravděpodobně dvorský sudí
Jenec z Janovic, uváděný jako
majitel hradu v první písemné

zmínce z roku 1341. Od něj pochází i název hradu, původně
„Jencenstein“ – Jencův kámen.
Z nejstarší podoby stavby se zachovala spodní část věže tvořená
pravidelným kvádříkovým zdivem a k ní přiléhající břit hradby.
Roku 1368 hrad koupil Pavel
z Vlašimi, notář královské komory Karla IV. jako dědictví, pak
přešel na jeho syna Jana, pozdějpokračování na straně 2

KONTAKTY
Norbert Hlaváček, starosta
+420 606 656 639
starosta@jenstejn.cz
Z. Dvořáková, místostarostka
zuzana.dvorakova@jenstejn.cz
Marek Vacek, místostarosta
marek.vacek@jenstejn.cz
P. Antošová +420 607 091 159
P. Rachová +420 286 851 985
J. Minxová +420 286 851 985
info@jenstejn.cz

Úřední hodiny OÚ
Po 7:30–11:00 13:00–19:00
Út 7:30–11:00
St 7:30–11:00 13:00–18:00

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

Registrace SMS infokanálu obce
„JEN číslo popisné“ na telefon
+420 733 746 863

Knihovna
Čt 17:00–19:00

Obecní policie
+420 724 111 222

MŠ Jenštejn
www.msjenstejn.cz

www.jenstejn.cz – obec
facebook.com/jenstejn – Facebook
Spolky
www.sdhjenstejn.cz

Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
facebook.com/jenstejnskyobcasnik
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Oprava hradu potrvá čtyři roky
Co se skrývá pod lešením hlavní jenštejnské památky
pokračování ze strany 1

šího pražského arcibiskupa „Jana
z Jenštejna“. V době Jana z Jenštejna se hradu dostalo velkorysé přestavby, odrážející význam
a společenskou prestiž svého
majitele. Na stavebních úpravách
se podíleli rovněž stavitelé a řemeslníci královské dvorské huti,
s jejich přispěním vznikla i dobře
zachovalá gotická kaple s křížovou klenbou, vyplňující druhé
podlaží okrouhlé věže. Arcibiskupu Janovi však nebylo dopřáno si své nákladně přebudované
rezidence užívat dlouho. Koncem
osmdesátých let 14. století se dostal do ostrých sporů s králem
Václavem IV. a skupinou jeho
vlivných poradců, které měly za
následek konfiskace Janova majetku, kromě jiného i hradu Jenštejna. V roce 1390 přešel hrad
za nejasných okolností do držení
předního králova oblíbence, podkomořího Zikmunda Hullera.
V následujících desetiletích
hrad často měnil majitele. Posledním šlechtickým držitelem hradu byl zeman Jan Dobřichovský
z Dobřichova (1544–1583), muž
divoké povahy, kterému hrad pro
dluhy a pokuty propadl. Po jeho
smrti zabrala majetek česká komora a byl připojen ke komornímu brandýskému panství. Od té
doby hrad již nebyl obýván a na
počátku 17. století je označován
jako pustý. Zkázu dokončila neklidná doba třicetileté války, kdy
byl roku 1640 Jenštejn vypálen
švédským vojskem.
Zpustlý hrad dostal „nové oby-

vatele“ koncem 18. století, kdy ve
věži našlo útočiště několik rodin
z řad venkovské chudiny. Tento
stav trval až do počátku 20. století. Původní rozsah areálu hradu
doznal v novověku změn zejména
odlámáním značné části pískovcové skalky, na níž byl založen.
Hrad byl prakticky rozebrán na
stavební materiál a obvod vnitřního areálu i větší část obranného
příkopu pohltila zástavba domků
venkovské chudiny.
Na počátku sedmdesátých let
20. století bylo přikročeno k celkové opravě hradu, archeologickému výzkumu areálu a zpevnění zachovalého zdiva, od roku
1977 je hrad zpřístupněn veřejnosti.
Věž hradu je přístupná návštěvníkům, obsahuje cennou
historickou kapli, kamenné točité
schodiště, hrotité gotické portály
a expozici s historií hradu.
Popis rekonstrukce
Povahou rekonstrukce je statické zajištění odpadávajícího
kamenného zdiva, které je způsobeno stářím, degradací kamene
a nevhodnou opravou v 70. letech.
Je bezpodmínečně nutné provést
přespárování zdiva, umožnit
jeho „dýchání“, zlepšit vlhkostní
fungování obvodové konstrukce a zpevnit strukturu kamene.
Objekt je v havarijním stavu, ze
zdiva se uvolňují kamenné valouny o průměru cca 20 cm a padají
do okolí hradu, které je výrazně
frekventováno.
Stav
věže
se začal rapidně zhoršovat a to

zejména ve vztahu ke stavu přírodního pískovce a zdicích malt,
jako základního materiálu zdiva,
kdy bezprostředně hrozilo zničení jedinečných architektonických
a památkových hodnot této stavby. Technologicky nevhodně provedené opravy z dob minulých,
kdy bylo spárování nahrazeno neprodyšnými maltovinami na bázi
portlandského cementu, přispělo
k urychlení rozvolnění a ztráty
soudržnosti křemenných zrn pískovcového materiálu a degradaci
pojivých schopností původních
zdících malt. Z důvodu nutnosti
ochrany a zajištění fragmentů
helmice a dalších částí bylo nutné
realizovat zajišťující konstrukci
se zastřešením a její ochrany po
dobu prací před přírodními vlivy
při současném využití této konstrukce jako lešení se zvýšenou
nosností pro dočasnou deponii
demontovaných částí kamenného
zdiva, manipulaci s kamennými
bloky atp. S ohledem na časovou
náročnost restaurátorských prací, nároky na únosnost, potřebu
zastřešení a realizovatelnost
prací a i s ohledem na nutnost
provést konstrukci takovým způsobem, aby nedošlo k poškození
korozními vlivy na pomocnou
konstrukci (nevhodnost trubkového lešení) bylo zvolené řešení
pomocí dřevěné konstrukce vybráno jako nejvhodnější řešení,
umožňující i následné použití
dřevěného materiálu pro opravy
dalších částí hradu.
Akce je finančně náročná, obec
Jenštejn by ji z vlastních zdrojů

realizovat nemohla. První etapa opravy věže byla realizována
z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností“, pro
další léta je akce zařazena do
„Programu záchrany architektonického dědictví“.
Tyto programy mají svá úskalí, nelze z nich proplácet například stavbu a pronájmy trubkového lešení. Cena trubkového
lešení by během let, kdy bude
opravováno zdivo věže, dosáhla
stejné výše jako oprava samotná.
Navíc jsou tyto náklady neuznatelnými náklady, obec by je musela zaplatit ze svých zdrojů a nepočítaly by se do spoluúčasti. Proto
byla zvolena poměrně unikátní
možnost stavby dřevěného lešení,
které bylo v plném rozsahu akceptováno Ministerstvem kultury
a v podstatě jím v plném rozsahu
také proplaceno. Náklady na něj
dosáhly cca poloviny ceny trubkového lešení a navíc, jak už bylo
uvedeno výše, obec jej nemusela
platit ze svého a není nijak limitována časem jeho použití.
Stavba lešení
Na konci roku 2014 jsme stáli před situací, kdy nám Ministerstvo kultury nabídlo nad rámec částky přidělené na opravu
vstupní brány zásadní finanční
částku ve výši téměř milionu korun. Vzhledem ke klimatickým
podmínkám to byla ideální doba
pro nákup řeziva a stavby lešení. Bylo nutné rozhodnout velmi
pokračování na straně 3
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rychle o systému lešení, připravit
rozpis řeziva a výběrové řízení.
Věž je zejména ve spodních partiích velmi nepravidelná a nebyl
čas na prováděcí projekt. Byla
zvolena obdoba štenýřového lešení, podařilo se odhadnout spotřebu řeziva a oslovit do výběrového
řízení tři zkušené tesařské firmy.
Vítězem výběrového řízení byla
firma TESMO, která okamžitě
zahájila práce. Původní záměr byl
mnohokrát měněn a upravován,
stavba byla denně řízena technickým dozorem a kontrolována
statikem.
Štenýře jsou polovyhraněné
kmeny nebo kulatina, které slouží na oporu a vedení štenýřového
lešení. Štenýře se obvykle staví
po obvodu cca 2–3 metry od zdi
do vykopaných jam až 1,2 m hlubokých, někdy bývají spíše nakloněny ke stavbě, aby nedošlo
k odklonu lešení. Délka štenýřů
bývá cca 12–20 metrů, podle výšky budovy. Jako spojovací prvek
se používají železné kramle.
Naše lešení používá stejný
princip, ale je jiné. Štenýře nejsou zakopány, ale stojí na betonových patkách. Jako spojovací
materiál jsme nepoužili kramle,
ale ocelové šroubované svorníky,
namáhání kramlí by bylo příliš
velké. A štenýře jsme použili hraněné, pro montáž to bylo mnohem
snazší a konstrukce je tužší. Lešení je poměrně vysoké, od nejnižšího místa po vrchol střechy
měří cca 33 metrů. Cca do výšky
17 metrů jsou stojiny o průřezu

16/16 zdvojené, výše se při vnitřním líci pokračuje už jen s jednou
stojinou. Vodorovné prvky tvoří
ližiny profilu 12/16 a pražce 12/8.
Podlahy jsou široké 1,5 metru,
jednotlivá pole jsou cca 4,5 metru
dlouhá (u vnějšího líce). Na podlahu a zavětrování jsme použili
fošny tloušťky 4 cm. Celkem bylo
spotřebováno cca 100 m3 dřeva
a půl tuny svorníků.
Restaurování zdiva věže
V současné době probíhá řada
průzkumů, po jejichž dokončení
bude možné zahájit vlastní práce.
Kromě restaurátorského průzkumu bude nutné doplnit stavebně
historický průzkum a petrografický průzkum složení jednotlivých kamenných kvádrů. Mohlo
by se snad zdát, že oprava bude
rutinní záležitostí, opak je však
pravdou. Čištění zdiva nesmí vést
k úbytku kamene – čištění abrazivní metodou je nutné omezit na
minimum. Odstraňování krust
je možné pouze v případě nutném pro konsolidaci narušeného
kamene. Zdivo bude přezdíváno
pouze v nejnutnějším případě při
využití stávajícího materiálu a ve
skladbě a spárořezu odpovídajícímu dochovanému stavu, případně stavu před opravou v 70.
letech 20. století. Lokální výměna
kvádrového zdiva je chápána jako
krajní řešení, pouze v nezbytném
případě a po důkladném prověření a vyzkoušení stabilizace
autentických prvků na místě.
Opravu je nutné a možné provést
pouze opatrným a nejnutnějším

přezdíváním po malých úsecích,
kdy každý kámen bude v podstatě vrácen na původní místo,
případně pouze vyplňováním
a „utahováním“ spár drobnými
kameny – „šíbry“, při respektování tvaru zdiva v návaznosti na
okolí. Římsa, respektive její horní plochy, budou zřejmě překryty
olověným plechem. Zásadní bude
použití speciální malty na obnovu
a opravu výplní spár, která bude
z hlediska složení tedy kvality
uleželého vápna, zrnitosti a barevnosti písku a hydraulických
příměsí navržena technologem.
Diskutovat se bude o místech,
kde se soudržné výplně spár oddělují od kamene trhliny.
Všechny zásahy musí být
prováděny za příznivých povětrnostních podmínek, v případě
vysokých teplot bude prováděno
jejich ošetřování mlžením apod.
Na věži lze zastihnout několik
stavebních etap a ke každé z nich
je nutno přistoupit jiným způsobem. Z první výstavby hradu se
dochovala zejména spodní část
věže vyzděná z menších kvádrů
vytesaných z místního měkkého
pískovce.
Ve zdivu větší horní části věže
se bez jasného systému střídají
hladké a bosované kvádry vytesané z tvrdšího pískovce. Plášť
věže zakončuje profilovaná gotická římsa, nad kterou vyrůstají zbytky helmice. Pojetí zdiva
s pozoruhodným optickým účinkem, spolu s portály a detaily
kaple v interiéru, jasně ukazuje
souvislost s dvorskou hutí Vác-
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lava IV. Bosované kvádry byly
bohatě tvarově pojednány, vlastní
bosy - vystupující neopracovaná
nebo hrubě opracovaná čela kamenných kvádrů ve zdivu jsou
někde cca 12 cm silné. Věž se tak
řadí k významným památkám
z doby lucemburské. Z dostupné
ikonografie dochované od konce
18. století je zřejmé, že se podoba věže za více než dvě staletí
téměř nezměnila. Maximálně lze
zaznamenat určitý úbytek zbytků
helmice. Ostatně zdivo helmice je
velmi zajímavé, jedná se o jednu
z nejautentičtějších částí hradu s dochovanými středověkými
omítkami se zbytky vikýřů. Z dochovaného zdiva je možné určit
sklon helmice, který byl poměrně
strmý. Přístup a způsob opravy
helmice zatím není určen, bude
se dlouhodobě řešit.
Další kapitolou budou interiéry věže, kde musí být vypracován a projednán samostatný
restaurátorský průzkum a záměr
zohledňující jejich charakter,
hodnotné gotické články, detaily
a úpravy povrchů.
Závěr
Obnovou dojde k sanaci fatálního stavu zdiva věže, odstranění
nevhodných zásahů z let minulých a k opravě rozvolněného
zdiva – padající kameny ohrožují
kolemjdoucí na životech. Jedná
se o první etapu, která bude prováděna cca čtyři roky. Po ní bude
následovat interiér věže a další
části hradu.
Ing. Milan Dropka
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Jak se v minulosti opravoval hrad
Dříve opravovali věž horolezci se škopky s maltou
Motto:
Ach staletí tu vídal řád, pýchu
a sílu panských zdí.
Leč také nejpevnější hrad má své
smutné osudy.
A hodina když jeho padne, čas ve
trosky jej rozkutá
z nichž ční jenom zdi chladné do
vroucí řeky života.
František Alexander Heber

Vyprávěním o opravách hradu se vrátím do 19. století. Velmi
známý a pilný kreslíř českých
hradů F. A. Heber zanechal kresbu zříceniny hradu Jenštejna, ke
které napsal v roce 1845: „Různé
české kraje jsou bohaté na malebné zříceniny hradů, vyjímaje nejbližší okolí hlavního města Prahy,
kde často v okruhu mnoha mil
nenajdete pozoruhodnější stavební památky starých zašlých
dob. Jedna z nejznamenitějších
a nejhezčích takových památek
je zřícenina hradu Jenštejn, jehož
vysoká věž vzdoruje zubu času
a ještě mohutně se tyčí vzhůru
k obloze.“ Poslední majitel Brandýského panství a tedy i Jen-

štejna arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský navštívil se svou
družinou hrad na přelomu 19.
a 20. století. Na dobové fotografii, kterou máme v naší kronice,
je již znatelné značné poškození
hradní věže, chybí velké množství
kamenů. Věž byla až ke vchodu
zarostlá náletovým dřívím.
Částečné opravy se plášť věže
dočkal až ve třicátých letech 20.
století, kdy byla opravená některá nejpostiženější místa. Vnitřní prostory věže nesly stopy po
vypálení dřevěných mezipater
z doby třicetileté války. Ve všech
5 patrech věže po 300 let bydlela chudina, po které zde zůstalo mnoho nepůvodních úprav.
V hradní kapli byl otvor 1 m
hluboký a velký 1,5 x 1,5 m, který sloužil jako kredenc. Na boku
věže vybourali obyvatelé velký otvor jako vstup do věže ze žebříku.
Horním stropem věže protékala
voda a vnitřek věže byl ve velmi
špatném stavu. Nepatřičných
zásahů bylo mnohem víc. Věž
byla volně přístupná až do roku
1972 pouze na vlastní nebezpečí.

V domku, kde je dnes malé hradní muzeum, bydlely 2 rodiny až
do roku 1956. Stav hradní věže
a domku byl již neúnosný. Z věže
začaly vypadávat kameny a bylo
nebezpečné pod hradem nejen bydlet, ale i chodit.
Zlom nastal v roce 1972. Místní národní výbor – majitel hradu
– rozhodl o opravě věže. Po delším jednání a návštěvě zříceniny
se do akce přidalo Krajské středisko památkové péče v Roztokách a muzeum v Brandýse n. L.
Bylo rozhodnuto, že před vlastní
opravou bude proveden rozsáhlý
archeologický výzkum celé zříceniny. Rozhodujícím faktorem
bylo, že se do akce zapojil i Okresní národní výbor Praha východ
a přislíbil finanční prostředky.
Na začátku roku 1973 vše vypuklo ve velkém rozsahu. Veškerá
příprava prostoru pro zahájení
archeologického výzkumu ležela
na bedrech pracovníků místního
JZD. Hlubokými výkopy obnažili
mohutné zdivo hradního paláce
s gotickými okénky a zbytky hradeb. Vyčistili 7 metrů hlubokou

hradní hladomornu, která byla
zasypaná po okraj. Archeologové doufali, že v dolních vrstvách
naleznou i lidské kosti. Byli zklamaní, odpad byl po lidech, kteří
zde po celá staletí bydleli. Byly
nalezeny kosti pouze zvířecí. Při
odstraňování ruin byla objevená hradní studna. Po ukončení hrubé práce bylo přikročeno
k archeologickému výzkumu odborníky, který trval 2 roky. Při
této činnosti vydatně pomáhali
studenti z vysoké školy z Prahy.
V šesti založených sondách bylo
nalezeno 3 800 různých předmětů: husitské a jiné mince pražské
ražby, kachle, kování, jemně tesané pískovcové ostění dveří a oken,
keramické střepy, barevná okenní sklíčka. Archeologický výzkum
prokázal, že skalní útes, na kterém hrad stojí, byl osídlen již 100
až 200 let před postavením hradu.
Teprve po ukončení výzkumu se
začalo s vlastní opravou, hlavně
věže a domku. Přispěním velké finanční podpory mohla být oprava
provedena ve větším rozsahu, než
pokračování na straně 5

hrad Jenštejn v roce 1977 (archiv V. Kovandy)
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pokračování ze strany 4

byl původní záměr MNV. Veškeré řemeslnické práce – zednické,
truhlářské, tesařské, zámečnické
a hlavně kovářské – prováděli
opět pracovníci JZD.
Práce na obnově začaly opravami vnitřních prostor věže.
Byla obnovena chybějící dřevěná
mezipatra. Rozlámané dřevěné
žebříky nahradila nová dřevěná
schodiště se zábradlím. Všechny
nepůvodní otvory byly zazděné.
Strop v horní části věže byl nově
zhotovený ze železobetonu. Doslova odbornou prací byla oprava

gotických oblouků ve stropě malého i velkého presbytáře hradní
kaple, oprava velmi poškozených
gotických vchodů a oken, oprava všech kamenných původních
schodů, které byly za dobu trvání
vyšlapané a pro chůzi již nebezpečné. Na všechny tyto opravy
byla použitá speciálně chemicky
míchaná směs pryskyřice, cementu a písku. Do všech oken byly
vsazeny mříže. Vstup do věže
byl osazen novými okovanými
dveřmi. Vnitřek věže byl nově
omítnutý a tak zmizely všechny
vyryté a načmárané památky na

návštěvníky. Věž se dočkala za celou dobu trvání prvního elektrického osvětlení.
Vnější oprava věže byla doslova senzace. V několika časopisech
se objevily články: Jenštejnský
MNV staví hrad. Vzrušení a zvědavost byly veliké, ale pravda
byla jiná. Aby byla dodržena
historie, byly dovezeny staré, ale
ještě naprosto zdravé, dřevěné
trámy z kláštera v Kašperských
Horách. Pomocí lan byly vytaženy na vrchol věže, hvězdicovitě
přesunuty přes okraj věže, uprostřed svázány k sobě a upevněny.

slavnostní otevření hradu 23. 6. 1977 (archiv V. Kovandy)

oprava hradu Jenštejn v letech 1973-1977 (archiv V. Kovandy)
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Na převislé konce trámů byly
přimontovány kladky na lana, na
jejichž koncích byla malá sedátka
pro horolezce. Horolezci v úlohách zedníků prováděli odvážnou
odbornou práci, spárovali obvodní
zdivo věže. Většinu spár mezi kameny bylo potřeba vyškrábat do
hloubky až 50 cm. Na vedlejším
laně měli pověšený škopek s maltou a všechny spáry nově vymazali. Věž dostala nový kabát. Tato
práce přilákala do obce mnoho
zvědavců. Snímky horolezců visících na lanech i se škopky se objevily v časopisech i denním tisku
i s popisem dějin hradu. Důležitá
akce před otevřením hradu bylo
umístění tří velkých kamenných
erbů. První je zakladatele hradu
Jence z Janovic, druhý je pánů
z Jenštejna – otce Pavla a jeho
syna, třetího Pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Třetí erb
je Abrahama Sixty z Otersdorfu,
který měl v Jenšteně velký grunt
a byl vůdcem delegace českých
stavů ke stavu nizozemským
před bitvou na Bílé Hoře, kde je
žádaly o pomoc. Poslední neméně
důležitá akce bylo uložení a zazdění schránky století. Do schránky byly vloženy: Zpráva o opravě
hradu; Zpráva o složení obce – sociální, početní, ekonomické; Zpráva o hospodaření JZD – výnosy
obilí a cukrovky; Volební lístek
1976; Pozvánka na 1. Máj 1977;
současné peníze, zápalky, cigarety apod.
Při slavnostním otevření opraveného hradu 23. června 1977
v 10 hodin dopoledne byl prostor
pod hradem plný lidí. Projevy
zástupců všech účastníků a zprostředkovatelů oprav byly nekonečné. Slavnostní fanfáry na vrcholu věže při zahájení slavnosti
provedla skupina hornistů z Prahy Cornida Praga, oblečená v dobových kostýmech s erbem pánů
z Jenštejna. Pěvecký kroužek
Rosa z Roztok přidal slavnostní
chorál. Předseda ONV přestřihl
pásku za zvuku slavnostních fanfár a davy zvědavých návštěvníků se hrnuly na hrad. Ve věži na
úzkých točitých schodech vznikla
zácpa větší než na dálnici. Poslední návštěvník se protlačil na
vrchol věže až pozdě odpoledne.
Po dlouhé době se hrad v jenštejně dočkal velké slávy. Celá práce
odborníků i pomocníků trvala pět
let a stála více než jeden milion
Kčs, ale stála za to. Hrad se dočkal velkého zájmu návštěvníků,
ročně jich přijde 4 až 5 tisíc. Na
hradě se konalo i několik svateb.
V. Kovanda, kronikář obce
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I v létě se v Jenštejně stále něco dělo
Slovo starosty: Co se událo od minulého vydání Občasníku
Léto v Jenštejně
Prázdniny skončily, dnes je
11. 9. , a tak koukám do kalendáře,
kdy jsem naposledy psal Slovo starosty. Bylo to 25. 5. Co se od té doby
stalo a co nás čeká? Letní čas je pro
Jenštejn doba kulturních a společenských akcí. Proběhly Jenštejnské slavnosti, Memoriál Stanislava
Neumana, Summer Party, nově
jsme celkem 5 x promítali o prázdninách filmy pro děti i dospělé
v Letním kině, konala se druhá Malířská akademie Pedji Djakovice,
nohejbalový a volejbalový turnaj.
Loučení s prázdninami navštívila
spousta dětí a 130 z nich soutěžilo
v moc pěkně připravených disciplínách na obecní louce. Je vidět, že
děti se umí bavit i hrou a nepotřebují k tomu pouťové atrakce, skákací hrady a podobné „opičárny“.
Poděkování patří tradičně všem jednotlivcům i spolkům, bez jejichž pomoci by to nešlo. SDH Jenštejn, RC
Jenštejnský Trpaslík, kluci z Teamu Overhead a nově i Spolku sportovců Jenštejn. A také redaktorům
Jenštejnského občasníku – kteří
letos obhájili 2. místo v celostátní
soutěži obecních periodik.
Nové spolky
Už to tak bývá, že něco začíná
a něco zase končí. O pár stránek
dál se dočtete o snaze založit ochotnický divadelní spolek a také jsem
moc rád, že se znovuobnovil spolek
sportovců a hned se začal podílet
na Loučení s prázdninami. Netěší
mne však, že ani po článcích na
FCB obce a v minulém čísle Jenštejnského občasníku se nenašly
maminky, které by převzaly šta-

fetu po dámách z RC Jenštejnský
Trpaslík, který končí s aktivitami
rodinného centra. Všem členkám
tohoto sdružení patří velké poděkování za jejich obětavost a stovky
hodin, které v posledních letech věnovaly dětem v naší obci.
Stalo se
Proběhl jistý posun ve věci dostavby pražského okruhu: Evropská komise uznala naše stížnosti
a stavba bude potřebovat nové
posudky EIA dle nové, přísnější
legislativy. Stále také čekáme na
rozhodnutí soudu k naší kasační
stížnosti k dle našeho názoru zastaralé a drahé variantě okruhu.
Podaří se snad také vyřešit dlouholetý problém našich hasičů, aniž
bychom museli stavět hasičárnu za
6–7 mil. Kč. Vlastník rekonstruuje
hasičárnu tak, aby se v ní dalo existovat i v zimě, měla tekoucí vodu
a důstojné zázemí pro téměř 60
členů SDH Jenštejn a hasičskou
techniku. Přibyly nové směrovky
na naši nejznámější dominantu
u silnic z Vinoře a Dřevčic. Na hrad
jsme mimochodem obdrželi letos
již 1,2 mil. Kč z dotačního programu Ministerstva kultury na pokračování restaurátorských prací.
Děti jedničkáři z Jenštejna dostaly
za odměnu za dobré vysvědčení
lístky do kina. Autobusové zastávky mají již důstojnější podobu,
proběhla výměna zničených částí
u zastávek na Radonické, nově jsou
u všech zastávek v obci květináče
s kvetoucími rostlinami. Památný
strom na hrázi obecního rybníka
je opatřen příslušnou tabulkou
dle zákona a totéž čeká i památný

strom v Dehtárech (po vybudování
VaK). Na návsi a dětském hřišti
přibyly odpadkové koše.
Děti
Mateřská školka dostala nové
podlahy, které zničila havárie vody
a také jednáme přes právníky se
zhotovitelem MŠ, aby uznal reklamaci všech oken ve školce, které
jsou dle našeho názoru instalovány neodborně tak, že samovolně
praskají. Jsem připraven vyžádat
si znalecký posudek a věc řešit
i soudní cestou, pokud se potvrdí,
že jsou okna instalována chybně.
Nově také vznikne na pozemku
obce u Ameriky lesní „Školička
snů“. Vyjednali jsme do nájemní
smlouvy výhody pro jenštejnské
děti: garanci slevy 7 % ze „školkovného“ a přednostní přijímání.
Infrastruktura
Vstoupila také v účinnost
smlouva se zhotovitelem vodovodu a kanalizace v Dehtárech,
a sdružení firem již pracuje na
realizaci. Stavba byla vysoutěžena za cenu přesahující 14 mil. Kč
včetně DPH a na dotacích bychom
měli obdržet přes 10,6 mil. Kč. Je
to obrovský úspěch, že dostaneme
nejen cca 6,6 mil. Kč od Ministerstva zemědělství, ale i 4 mil. Kč od
Středočeského kraje. Především
děkuji panu hejtmanovi Peterovi
a náměstkovi pro životní prostředí
a zemědělství panu Semerádovi.
Více v samostatném článku.
Dále pokračuje naše snaha dodat MŠMT všechny jimi vyžadované podklady ke stavbě svazkové
školy Přezletice–Podolanka–Jen-

štejn a budeme si držet palce, aby
částka 150 mil. Kč s 15% spoluúčastí svazku na dvě etapy této
školy byla schválena ve státním
rozpočtu na rok 2017.
Připravujeme
Jak už jsem psal, byl bych rád,
kdyby Jenštejn v budoucnu více
kvetl, a tak na podzim proběhne příprava různých ploch v Jenštejně pro
jarní osazení pěknou květinovou
výsadbou. Například náměstíčka
u školky. Čeká nás Drakiáda (přesný termín bude včas oznámen),
17. listopadu s hudbou na návsi
a ohňostrojem u křížku a samozřejmě rozsvěcení vánočního stromečku. Měli bychom rozhodnout, zda
popřípadě a kolik koupíme radarů
do obce, na Dehtárské budou instalovány značky omezující rychlost. Je třeba vypracovat soubor
dopravních opatření v Dehtárech,
která místní požadují. Připravit se
na projekt alespoň částečné rekonstrukce veřejného osvětlení ve Starém Jenštejně. Čekáme na vymalování a drobné úpravy v prostoru
po RC Jenštejnský Trpaslík, aby se
zasedání zastupitelstva obce vrátila tam, kam patří, tedy na obecní
úřad. Prostory bude dále možné
využívat pro spolky a různé obcí
podporované aktivity. Také nyní
jednáme s MŠMT o podmínkách,
za kterých (pokud bude schváleno
150 mil. Kč na stavbu svazkové školy) by bylo možné začít provozovat
školu v pronajatých prostorách už
pro školní rok 2017/2018, kdy naše
škola ještě stát nebude.
Přeji vám krásný podzim!
Norbert Hlaváček, starosta

Dehtáry konečně vstoupí do 21. století
Díky dotacím ve výši přes 10,5 milionu se vybuduje vodovod a kanalizace
Dne 5. 9. odsouhlasilo zastupitelstvo přijetí dotací na stavbu vodovodu a kanalizace v Dehtárech
a tím fakticky vstoupila v účinnost smlouva se zhotovitelem,
který vzešel jako vítěz výběrového
řízení. Sdružení firem s názvem
Dehtáry – Zepris + Stavokomplet
nabídlo cenu 14,152 mil. Kč včetně DPH.
Podařilo se nám tedy získat
neuvěřitelných 10,605 mil. Kč vč.
DPH na dotacích. 2,679 mil. Kč na
vodovod a 3,926 mil. Kč na kanalizaci z Ministerstva zemědělství
ČR a dvě individuální dotace ze
Středočeského kraje ve výši 2 mil.
Kč na vodovod a 2 mil. Kč na kanalizaci.
K vysoutěžené ceně díla musíme však ještě připočítat poplatek

za připojení k vodovodnímu řádu
do Svémyslic a poplatek za připojení k jejich ČOV ve výši 2,250 mil.
Kč, protože my bychom neměli ani
jak a ani kde v Dehtárech svoji čističku postavit.
V rámci stavby bude realizován i úplně nový povrch komunikace v Dehtárech a zřejmě také
bude obec investovat do položení
kabeláže pro nové veřejné osvětlení dle zpracovaného projektu VO
pro Dehtáry.
Celkové náklady obce na VaK
tedy přesáhnou 7,6 mil. Kč, v této
částce jsou obsaženy již zaplacené náklady z minulých období
(např. projekt vodovodu a letos
zpracovaný projekt kanalizace)
i další nutné náklady (BOZP, stavební a projektový dozor atd.).

I proto jsem rád, že se zastupitelstvo rozhodlo vybrat nabídku
financování této velké investiční
akce účelovým úvěrem u KB ve
výši 5 mil. Kč s úrokovou sazbou
0,28 (!) p. a., fixací na 5 let a splatností 7 let a zároveň se nám podaří refinancovat zbývající úvěr
na MŠ Jenštejn a snížit úrokovou
sazbu ze současných 1,65 % p. a.
na 0,55% p. a. Úspory z refinancování tohoto úvěru pokryjí hravě
náklady na účelový úvěr. Finanční
kondice obce je jak dle scoringu
bank, tak dle finanční analýzy vypracované odborníkem výborná,
příjmy obce rok od roku rostou
a budeme mít dostatek prostředků na splácení úvěrů. Počítáme
i s tím, že Dehtáry, které se budou
moci postupně a koordinovaně

rozvíjet, nám přinesou do rozpočtu
více peněz jak za trvale přihlášené
občany, tak i za budoucí připojení
nových parcel k VaK.
Investiční
prostředky
na
účtech obce pak bude možno v budoucnu využít na další důležité
či potřebné projekty v Jenštejně,
protože ne vždy a ne na vše se podaří získat peníze z dotačních programů. I když se nám to prozatím
od voleb v roce 2014 na všechny
velké stavby vždy podařilo (chodník k Domovu seniorů, rekonstrukce hradu, VaK…).
Jsem rád, že po desítkách let
čekání, bude i poslední část Jenštejna – Dehtáry mít k dispozici
infrastrukturu, která má běžně
sloužit všem lidem v 21. století.
Norbert Hlaváček, starosta
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Jan Neruda: Příběhy novojenštejnské
Někteří sousedi stále řeší staletý problém, kam s ním?
Právě letos je to přesně 99 let,
co Jan Neruda vydal svůj slavný fejeton Kam s ním? Týden se
v něm snaží zbavit starého slamníku, který nemá kam vyhodit.
Dvůr pečlivě sleduje domovník
a metař tak velké věci na vůz nebere. Nakonec ho zachrání mlékařka, která si slámu vezme jako
podestýlku ke krávě. Jak řeší takovou situaci někteří lidé v Jenštejně? No přece pohodí odpad
u kontejnerů…
Začátkem září jsme zažili nestandardně veliký nepořádek
u kontejnerů na tříděný odpad
v nové části Jenštejna. Kačenka
Pařízková, která se stará o pořádek kolem tříděného odpadu,
měla týdenní dovolenou. Podotýkám týdenní, ne měsíční!
Jak vlastně takový nepořádek vzniká? To popsal přesně už
zmíněný Jan Neruda: „Projela
mne myšlenka hanebná! Jakpak kdybychom tedy já a Anča
chytli v noci slamník, donesli jej
tamhle za roh a slámu vysypa-

li? Myšlenka rozhodně nepěkná,
nepořádná, protizákonní –, ale
přiznám se: mně se líbila! Člověk
se ach tak snadno stane špatným!“
Uvedu dva příklady z naší
doby: z auta, které zastavilo
u kontejnerů, vystoupil pěkně oblečený pán, pohoršeně zanadával
na tu hrůzu, kterou viděl. A protože se už nedalo přes naházené
odpadky dostat k popelnicím,
hodil svoje plasty navrch celé té
hromady. Asi ho ani nenapadlo,
že by si ten vytříděný odpad měl
hodit zpátky do auta a nepřihoršovat celému neutěšenému stavu.
Jemu je přece jedno, jak to tam
vypadá, on chce servis!
Nebo jiný člověk, žijící v Jenštejně už pěkných pár let, nese
dveře od skříně ke kontejnerům
a odloží je kamsi za roh. Na můj
dotaz „Proč?“ odpověděl, „Protože ostatní to dělají taky.“ Na
můj dotaz „A kdo to uklidí? AVE
to určitě neodveze.“ Odpověděl:
„Nevím.“

Aha, a už jsme u toho - LHOSTEJNOST. Vždyť jde jenom
o odpad. Ale všichni si uvědomujeme, že ten odpad musí „někdo,
někam“ odvézt, jinak tady shnijeme. A že si za ten servis musíme zaplatit. A částka, kterou
platíme, je ještě snížená, protože
se předpokládá, že budeme třídit
a za správně vytříděný odpad dostane obec zpětný bonus v podobě
finanční úlevy. Nevím, za který
správně vytříděný odpad jsme
kdy bonus dostali.
Prosím, nebuďme lhostejní
k odkládání odpadu a zkusme si
všímat ostatních a třeba i šířit
osvětu, který odpad kam patří.
Děti ve škole se tohle učí. To my
dospělí v tom občas tápeme.
Obec rozhodla o pravidelném
přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad. Nejdříve
zvýšila četnost svozu velkoobjemového odpadu na 2 x ročně,
nyní už je to 3 x ročně. Příští rok
bude kontejner každých 14 dní.
Doufáme, že se tím zlepší situace

u kontejnerů. Doufáme, že budou
lidé více trpěliví a ponechají dveře, židle, matrace nějakou chvíli na své zahradě, než je budou
moci odložit.
Starosta svým houževnatým
přístupem snížil počet domů s nezaplacenou popelnicí z padesáti
na deset. A stejně to u tříděného
odpadu může vypadat takhle. Je
možné, že deset rodin neplatičů
udělá takový binec?
Já osobně jsem přemlouvala
starostu, ať tam ten nepořádek
ještě nechá. Chtěla jsem vědět,
jak to u nás bude vypadat, až
Kačenka Pařízková ukončí práci
pro obec. Kdo pak bude pečovat
o kontejnery? Hlásí se někdo?
Všechno má svůj vývoj k lepšímu, ale chce to určitě osvětu
a zájem nás všech. Děkuju všem,
kterým není stav u kontejnerů
lhostejný a snaží se proto něco
udělat. Přestože je nás většina
slušných, vypadá to u nás občas,
jako někde na východ od Evropy.
Zuzana Dvořáková, zastupitelka

Mají se jízdní řády změnit?
Podělte se o své připomínky k jízdním řádům linek 367, 376 a 378
Dopravní obslužnost Jenštejna a Dehtár zajišťují autobusové
linky 367, 376 a 378. Ve všech
případech se jedná o regionální
spoje zahrnuté do systému pražské integrované dopravy. Jízdní řády i trasy těchto linek by
měly zohledňovat potřeby všech
dotčených obcí i návaznosti na

dopravu v rámci Prahy. To se samozřejmě ne vždy daří.
V případě Jenštejna to ještě
komplikuje nutnost zajistit dopravu do třech škol v okolí, což vedlo
například k poněkud netradičnímu řešení linky 376.
Od 15. října dojde k posílení večerních a víkendových spojů linky

378, ale potřebných změn by zřejmě mohlo být více. Pokud máte
jakékoliv připomínky nebo návrhy
k jízdním řádům některé z „našich“ linek, ať už se týkají školáků
nebo cesty do práce, tak mi prosím
napište na jiri.hulik@jenstejn.cz.
Já se pak pokusím tyto připomínky zpracovat jako podklad pro jed-

nání obce s provozovatelem pražské regionální dopravy.
Stejně tak bychom rádi upozornili například na někdy poněkud
nejasný výklad cen jízdného pro
školáky ze strany řidičů.
Za vaše podněty předem děkuji.
Jiří Hulík, zastupitel

Obecní sloupek
• Od 1. října již nebude obec
zaměstnávat zahradníky. Předpokládáme, že jejich práci, za
kterou obec tímto paní Kateřině Pařízkové a Zdeňku Vackovi
děkuje, nahradí dodavatelé externích služeb. Paní Pařízková
odchází na vlastní žádost.
• Snaha o více upravených
ploch bude pokračovat během
podzimních měsíců osázením
části travnaté plochy na ulici Radonická. Tato úprava doplní nově
zrekonstruované čekárny na autobus. Dále po poradě se zahradním architektem chceme vytipovat a připravit další plochy pro
okrasné rostliny v obci. Prosíme
o Vaši pomoc s udržováním čistoty zastávek nevylepováním
letáků. Na vylepení letáků jsou
vyhrazeny dvě plochy – naproti
hostinci U Cafourků a u zastávky na Radonické.
• Ve dnech 7. a 8. 10. proběh-

nou volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje a současně
do Senátu Parlamentu České republiky. V pátek 7. 10. od 14:00
do 22:00 a v sobotu 8. 10. od 8:00
do 14:00 můžete navštívit volební místnost v přízemí Obecního
úřadu Jenštejn. Volební lístky
Vám budou vloženy do schránek
v úterý dne 27. 9. Pokud volební
lístky neobdržíte, prosíme, kontaktujte úřad obce.
• Vítání občánků je plánováno
na neděli 16. října dopoledne.
Rodiny, které chtějí slavnostně
přivítat své miminko, mají možnost se přihlásit na kontaktech
obce Jenštejn (viz přední strana
občasníku) a to do pátku 30. září.
Budou se vítat děti narozené od
1. září 2015 do 31. 8. 2016.
• Dne 25. 9. proběhne hromadné očkování psů, koček
nebo jiných domácích zvířat proti vzteklině. Současně je možné

požádat o odčervení nebo řešit
jiný běžný problém u Vašich zvířat. V 10 hod. v Jenštejně před
obecním úřadem a v 11 hod.
v Dehtárech u bytovky.
• Začátkem září byl organizován na několika místech v obci
mimořádný svoz velkoobjemového odpadu (5 van o objemu
10 m3). Ke konci října, ve dnech
29.–30. 10. , proběhne tradiční
svoz velkoobjemového odpadu
na třech místech v obci – náves,
ul. Kovářská a Dehtáry. Současně i svoz nebezpečného odpadu,
který proběhne v sobotu 29. 10.
v Jenštejně v 8:35–9:05 a v Dehtárech v 9:10–9:40. Podrobnosti,
např. co do těchto kontejnerů patří, najdete na stránkách obce.
• Připomínáme, že jenštejnští
senioři nad 70 let mohou využívat možnosti nákupu stravenek za 30 Kč v hodnotě 60 Kč.
Tyto stravenky lze poté uplatnit

v obou restauračních zařízeních
v obci Jenštejn (U Cafourků, Ala
Bašta). Více informací získáte na
úřadu obce.
• Dětské hřiště v Dehtárech
má novou branku. Všechna hřiště v Jenštejně i v Dehtárech
mají platné atesty a provozní
řády a nic nebrání jejich provozu.
• Připomínáme, že povolenky na
rybaření, které v Jenštejně podléhá pravidlům, vydává Obecní
úřad obce v úředních hodinách.
Pravidla pro rybaření najdete na
webu a fcb obce.
• V podzimních měsících budeme řešit umístění dopravního značení „ Nejvyšší dovolená
rychlost – 30 km/hod.“ na komunikaci mezi Jenštejnem a místní
částí Dehtáry. Souhlas Městský
úřad Brandýs nad Labem již vydal.
Pavla Rachová, Jana Minxová
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Dobré podmínky pro developery
Většina v zastupitelstvu dala developerům v Novém Jenštejně volnou ruku
V minulém čísle Jenštejnského občasníku jsme psali o Územní studii Nový Jenštejn. Vyjádřili jsme obavy, že pokud by se
„řešení dle územní studie Nový
Jenštejn“ v této podobě převedly
do závazného územního plánu
Jenštejna, vznikly by v oblasti Nového Jenštejna podmínky
pro vznik sociálně patologického
prostředí s 2 až 2,5 tis. obyvateli, satelitem a noclehárnou, městem „poslední kategorie“, jednou
velkou slepou zónou s úzkým dopravním hrdlem bez hřišť a dalších školských zařízení.
Po roce 2006 byl Jenštejn
terčem
posměchu
okolních
obcí ohledně toho, jaký uzavřel
„kšeft“ s developerem Nového
Jenštejna. Každý z nás má za
sebou desetiletou zkušenost,
kdy jsme v Novém Jenštejně
přihlíželi, jak si developer „zobchodoval rodinné domy“ a vše
ostatní (MŠ, ZŠ, přečerpávací
stanice odpadních vod, dětské
hřiště atd.) se hodilo na obec, ať
si to vyřeší sama; někteří z vás
ve svém volném čase pracovali, aby se toto neblahé dědictví
v rámci finančních možností
obce alespoň částečně vyřešilo.
Územní studie měla tuto „nerovnováhu“ změnit, ale dostavil
se pravý opak.
Zatímco v zadání územní
studie se měla řešit etapizace
výstavby, tj. stanovit podmínky,
za kterých postupovat v další
stavbě při současném vybudování občanského vybavení či jiné
veřejné infrastruktury, nic ta-

kového v ní nakonec nenajdete.
Slovo škola či mateřská škola se
v ní neobjevuje vůbec. Demografická studie v územní studii nepracuje s aktuálními čísly skutečného demografického vývoje
v Jenštejně za posledních deset
let, jak měla, ale z průměrných
dat za Středočeský kraj. Se školou se odkazuje bez bližšího prokázání dostatečné kapacity na
ZŠ Přezletice.
Jediné rozsáhlejší místo pro
občanské vybavení dle platného
ÚP (u Zápské), kde mohla být
školská a volnočasová zařízení,
se ruší a navrhuje se zastavit
většinově dalšími rodinnými
domy. Občanské vybavení má
být postaveno při vjezdu do NJ
po levé straně s tím, že se musí
přemístit poldr a vymístit za
několik milionů vedení vysokého napětí; žádný závazek developera k úhradě těchto nákladů
neexistuje.
Současně se obhajuje změna
parcelizace z průměrné velikosti 930 m2 zastavitelné plochy na 304,71 m 2, tj. navýšení
možného počtu domů na 450
domů. Hustota v nové části je
tak navrhována ještě větší,
než průměrná velikost parcely
pro stávající zástavbu v Novém
Jenštejně, kde je udávána průměrná velikost parcely 330 m 2.
Konečně, Hradní se může stavět po částech, takže veškerá
doprava se soustředí do jednoho místa u současného vjezdu
do NJ, kde se ještě vybuduje
zpomalovací práh. Každé ráno

se tedy můžeme těšit na stovky
aut v kolonách na Hradní.
Jinými slovy, plán na rodinné domy je jasný. Se školami
a školkami se v Novém Jenštejně nepočítá. Občanské vybavení
a plochy pro volnočasové aktivity si může obec postavit na
pozemcích, které nejdříve musí
získat a pak nákladně odstranit
a přesměrovat vedení vysokého
napětí a přemístit poldr. Klidně se může vybudovat dalších
470 domů a do areálu se nebude moci nikdo dostat autem po
alternativní bezpečné, kvalitní
a kapacitní silnici.
Tento plán vznikl v kontextu svazkové školy v Přezleticích. Bez ZŠ Přezletice se nedá
podle platného ÚP Přezletice
v Lokalitě A – Bílá vrátka – Ke
Ctěnicím stavět; jen v této lokalitě má být dle ÚP 450–600
nových domů. Taktéž se nemůže
v Přezleticích stavět bez nového
obecního úřadu, který má být
umístěn ve stejné lokalitě. Tato
etapizace je tou největší motivací pro zahájení stavby ZŠ Přezletice co nejdříve. Na ní se má
Jenštejn podílet více než 37%
spolufinancování, a to na základě počtu obyvatel členských
obcí svazku Jenštejn, Přezletice
a Podolanka.
Dle demografické studie, kterou si obec nechala zpracovat,
však má v Přezleticích vyrůst do
roku 2025 dalších 1000 domů,
zatímco v Jenštejně cca 250. Během deseti let tak může reálně
poklesnout
pravděpodobnost,

že se dítě z Jenštejna dostane
do ZŠ Přezletice na 9%, tj. cca 3
děti ve třídě. A to podle slov
pana starosty na zastupitelstvu
dne 5. 9. 2016 umisťovala obec
letos v 10. roce od ukončení 1.
etapy výstavby Nového Jenštejna (230 domů) 41 předškoláků!
Kam by se tito předškoláci do ZŠ
Přezletice vešli a kam se vejdou
společně se stávající zástavbou
v budoucnu předškoláci z dalších 470 domů v Novém Jenštejně a dalších cca 150 domů
v Dehtárech?
Máme za to, že projekt ZŠ
Přezletice tak jen posloužil
k tomu, aby se v „naší“ územní
studii navrhla přeměna území
u Zápské ze statutu občanského
vybavení na smíšenou zástavbu,
kde je možné stavět další rodinné domy; v územní studii už
jsou do tohoto místa tyto domy
dokresleny.
Z těchto důvodů je pro nás
naprosto nepochopitelné a zarážející, co se v dubnu tohoto roku
předložilo a schválilo na zastupitelstvu jako plán pro budoucí
rozvoj Nového Jenštejna. Územní studie se přijala bez jakéhokoliv předchozího projednání
s obyvateli, zastupiteli a členy
výborů zastupitelstva. Považujeme jeho obsah za hanebnost
a podraz zejména na těch lidech,
kteří žijí v Novém Jenštejně.
Důsledky jsou potenciálně pro
celý Jenštejn, včetně Dehtár na
desítky let dopředu.
Petr Dovolil, Jana Habartová, Gabriela
Švancarová, zastupitelé

Zastupitelé se v létě sešli třikrát
Během léta rozhodli zastupitelé o stavbě vodovodu a kanalizace v Dehtárech nebo o opravě hasičárny
Od vydání minulého čísla
Občasníku proběhla tři jednání
zastupitelstva a další je naplánováno těsně po uzávěrce tohoto čísla. Zápisy i videozáznamy
z nich najdete na webu obce.
Rád bych jen shrnul několik
málo rozhodnutí, která jsou dle
mého názoru důležitá nebo zajímavá. Na červnovém jednání
se primárně probíralo loňské
hospodaření obce. Rok 2015
skončil pro obec lépe, než se čekalo a zpráva auditora nenašla
v hospodaření obce žádné nedostatky.
Další dvě jednání zastupitelstva se týkala hlavně stavby
vodovodu a kanalizace v Dehtárech a zastupitelé fakticky rozhodli o zahájení stavby. Kromě
toho bylo třeba přijmout dvě do-

tace z Ministerstva zemědělství,
jednu ze Středočeského kraje
a schválit smlouvy s obyvateli
Dehtár o jejich příspěvku na vybudování přípojek. V souvislosti
se stavbou vodovodu a kanalizace bylo rozhodnuto i o dvou
úvěrech. První z nich je účelový
úvěr na 5 mil. Kč se splatností
na 7 let a sazbou 0,28 % p. a. Tento úvěr pomůže obci s cash‑flow
stavby a současně zaručí, že obec
nebude muset vydat prakticky
všechny svoje volné prostředky
na jedinou akci.
Druhý úvěr je určen na refinancování stávajícího úvěru na
stavbu školky. V současné době
je možné získat výrazně lepší
podmínky než v době přijímání
tohoto úvěru a obec tak uspoří na
úrocích z úvěru cca 170 000 Kč.

Nová úroková sazba bude 0,55 %
p. a. a výše úvěru je 7 mil. Kč.
Kromě vodovodu a kanalizace
pro Dehtáry zastupitelé rozhodli
o financování pokračování projektových prací svazkové školy
tak, aby byl svazek připraven
v nejbližších měsících na podání
žádosti o přislíbenou dotaci na
2 x 9 tříd. Další rozhodnutí se
týkala dotací na opravu hradu,
příspěvku na obnovenou činnost

Informace o jednáních zastupitelstva včetně zápisů, obrazových záznamů a informace
o účasti zastupitelů najdete
na obecním webu.

www.jenstejn.cz

spolku sportovců, opravy hasičárny nebo například pronájmu
části nevyužívaného obecního
pozemku pro lesní školku.
Jednání zastupitelstva se
opět konají ve spodní zasedací
místnosti na obecním úřadě, tak
se prosím nebojte přijít příště
podívat. Zastupitelé rozhodují
o tom, jak se bude v Jenštejně žít
nám všem.
Jiří Hulík, zastupitel
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Jak se žije u sousedů: MČ Praha - Vinoř
Rozhovor s vinořským zastupitelem Davidem Smoljakem
Jste rodák z Brandýsa nad Labem, většinu života jste strávil
v Praze, co Vás přivedlo k tomu,
usadit se ve Vinoři? Jak dlouho
tam bydlíte?

Po pravdě, narodil jsem se
v Praze, ale v Brandýse nad Labem
jsem bydlel do svých zhruba deseti
let. Pak jsme se s rodiči odstěhovali
do většího bytu na Vinohrady, pak
do Modřan a nakonec jsme se ženou postavili rodinný domek ve Vinoři, takže jsem se obloukem vrátil
téměř až do kraje svého dětství.
Za vším stála ve všech případech
jakási více či méně šťastná shoda
okolností, jak už to tak v životě
bývá.
Jak byste charakterizoval Vinoř?
Co je pro ni typické?

Trochu tu praskáme ve švech,
pořád musíme rozšiřovat kapacitu
školy a přejít ulici občas také vyžaduje kousek osobní odvahy. Rozvoj
městských částí má holt své stinné
stránky.
Jedním z problémů Vinoře i Jenštejna je developerská výstavba.
Jaký je podle Vás recept na rozumný rozvoj nějakého území?

Nejdůležitější je vnímat každé území v kontextu jeho širšího
okolí. Nejrozumnějším receptem
pak určitý cit pro míru. Developer
musí slevit ze svých maximalistických představ, jak vyždímá území
do mrtě, zastupitel zase z iluze,
že si vyslouží ostruhy bojem proti
všemu novému. Svět kolem nás se
nedá provždy zakonzervovat.

Spojení města a vesnice.
Co je na Vinoři nejlepší? Jaké
jsou její nejsilnější stránky? Co
je pro občany nejlepší? Co ve
Vinoři funguje? Zkrátka pozitiva
Vinoře. :-)

Je to docela šťastné spojení,
máme tu městskou dopravu a infrastrukturu a zároveň lesy, rybníky, kachny, koně, zámek, oboru…
Kombinace města a vesnice tady
funguje velmi dobře. Stejně jako
v Jenštejně, ne?
A jaké jsou naopak největší aktuální problémy?

Být řadovým obyvatelem je jedna věc, ale aktivně se zapojit jiná.
Co Vás osobně vedlo k tomu, že
jste kandidoval do zastupitelstva
a jaký máte dojem z jeho práce?

Právě pocit potřeby čelit neregulovaným developerským aktivitám nás přiměl k tomu, že jsme
založili občanské Sdružení pro
Vinoř. Původně jsme neměli vůbec
v plánu kandidovat ve volbách,
chtěli jsme hlavně společně čelit
tendencím stavět tu nevzhledná
sídliště a betonovat cenná přírodní území. Jenže jak člověk jednou
vstoupí do veřejného prostoru,

Jan Jiráň, David Smoljak a Robert Rytina (Sdružení pro Vinoř / 2010)

logika věcí vás dřív nebo později
stejně postaví před potřebu získat
mandát od veřejnosti. A tak jsme
šli do voleb. Poprvé jsme skončili
v opozici, podruhé už jsme málem
vyhráli. A tak jsme teď v koalici se
stranou dlouholetého starosty a na
většině věcí se nám zatím naštěstí
daří najít shodu.
Jak vnímáte Jenštejn Vy osobně
a jak myslíte, že ho vnímají Vinořští?

Můj kamarád básník napsal
kdysi sbírku o putování po českých
hradech a zámcích. Vzpomínám
si, že zrovna báseň o Jenštejnu
končila obrazem, který se vztahoval k vašemu hradu: „… a zbyl jen
štejn!“ Jenže právě ten „jen‑štejn“
včetně krásně vydlážděného okolí
dává celému místu nezaměnitelnou atmosféru. Když jedu kolem,

vždy se na tom místě na chvíli zastavím, moc se mi tam líbí. A takových je nás ve Vinoři určitě víc.
Jenštejn má k Vinoři blízko, lidé
tam jezdí nakupovat, hodně dětí
tam chodí do školy, ale konkrétně školské vazby se po vypovězení smlouvy o školském obvodu
pomalu přerušují. Mají Jenštejn
a Vinoř podle Vás do budoucna
nějakou šanci na větší propojení
a vzájemné vazby?

Mám pocit, že už teď toho
máme hodně společného. Ať už jde
o spojení výhod života ve městě
a na vesnici nebo o skladbu obyvatel. Propojení jsme docela dobře,
řekl bych. S oblibou tvrdím, že kdykoli vyrazím na kole směrem na
východ od Prahy, vždycky narazím
na Jenštejn.
Martin Šidlák

O činnosti Hospice knížete Václava
Hospic knížete Václava plánuje rozšíření služeb domácí hospicové péče i do okresu Praha-východ
Hospicová péče je určená pro
nevyléčitelně nemocné a umírající
a uplatňuje se tam, kde možnosti
kurativní medicíny jsou vyčerpané.
Jejím smyslem již proto není léčit,
ale zabezpečit pacientům co nejkvalitnější a důstojné prožití jejich
poslední životní etapy. Komplexní
hospicová péče se nezaměřuje pouze na fyzickou stránku pacienta,
ale i na psychickou, sociální a duševní a garantuje, že pacient nebude trpět žádnou nesnesitelnou
bolestí.
Hospicová péče je u nás poskytována ve dvou základních
formách. Prvou z nich je forma
lůžkového hospice, v němž má
pacient obvykle vyhrazen samostatný pokoj. Bývá zvykem, že
ho zde jeho poslední životní etapou doprovází někdo z rodinných
příslušníků. Druhou formou je
domácí hospicová péče, která je
poskytována pacientovi v jeho přirozeném domácím prostředí. Tato
forma péče umožňuje, tam kde to

je možné, aby pacient prožil svoji
poslední životní etapu mezi svými
nejbližšími. V tomto případě není
péče poskytována pouze samotnému pacientovi, ale je určena i těm,
kteří o pacienta nepřetržitě pečují. Domácí hospicová péče nenahrazuje ani služby agentur typu
Home Care, ani pečovatelské služby, a ani jimi být na druhou stranu
nahrazována nemůže. Je to služba
komplexní a týmová, kde základ
týmu tvoří především zdravotní
sestra, lékař a psycholog.
Společnost Hospic knížete Václava, o. p. s. byla založena v roce
2011 a v současné době poskytuje pouze formu domácí hospicové
péče. Péči poskytujeme na teritoriu
zejména západní části Středočeského kraje a dosud jsme jí poskytovali v šesti okresech tohoto teritoria, včetně okresu Praha‑východ.
Naším záměrem je rozšířit teritoriální působení tak, abychom péči
poskytovali minimálně v celé západní části našeho kraje.

Vedle domácí hospicové péče
naše společnost od roku 2014
rozšířila svoji činnost i na další 2
skupiny nevyléčitelně nemocných,
a to na pacienty s roztroušenou
sklerózou a pacienty s Alzheimerovou chorobou. Těmto skupinám pacientů poskytujeme respitní péči,
rovněž v jejich domácím prostředí.
Společnost Hospic knížete Václava bude v budoucnosti poskytovat i lůžkovou formu hospicové
péče. V současné době vlastní rozsáhlý areál bývalého kláštera ve
Veltrusech, který získala darem od
České provincie Kongregace Dcer
Božské Lásky. V areálu bude realizován projekt, který bude zahrnovat rekonstrukci vlastní budovy
kláštera a výstavbu nových křídel
celého zařízení. To bude určené
nejen pro klasické hospicové pacienty v terminálním stavu, jejichž
diagnóza je z převážné míry onkologická, ale budou zde ještě tři
oddělení pro další tři skupiny nevyléčitelně nemocných, konkrétně

pro pacienty s roztroušenou sklerózou, Alzheimeriky a pacienty, kteří
jsou trvale a dlouhodobě upoutaní
pouze na lůžko. Celková kapacita zařízení bude 120 lůžek, která
budou rovnoměrně rozdělená pro
jednotlivá oddělení.
I přes rozsáhlé lůžkové zařízení, které nyní projektujeme, bude
naše společnost i do budoucna považovat za základ své činnosti poskytování domácí hospicové péče,
jak je to obvyklé i ve světě. I sociologické výzkumy dokládají, že
cca 80 % populace si přeje zemřít
doma. V našem státě se to bohužel
splní pouze cca 20 %.
Naše společnost poskytuje pomoc lidem na sklonku jejich bytí.
Pomoc poskytujeme bezplatně.
Abychom toto mohli naplňovat,
potřebujeme i my pomoc druhých.
Pomoci nám můžete i Vy, ať již
jako spolupracovníci nebo pomocí
finanční. Jak pomoci konkrétně, je
možné zjistit na www.hkv‑kl.cz.
Lubomír Kníže, Hospic knížete Václava
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Dětský lesní klub v Jenštejně
Rozhovor s Pavlínou Štěpánkovou o její školičce snů

Pavlína Štěpánková s dětmi (P. Štěpánková)

Můžete představit vaši školku?

Ano, ráda. Především se nejedná o „školku“, ale o dětský lesní
klub (DLK) – slovo „školka“ je v zákoně přesně definovaný pojem, a to
my nejsme. Náš DLK se jmenuje
„Školička snů,“ protože založit podobné místo bylo již dlouhou dobu
naším snem, ale čas nazrál až nyní.
Nabízíme dětem od 3 let plnohodnotnou předškolní výchovu inspirovanou nejen lesní pedagogikou,
ale také ekologickým přístupem
k životu, waldorfskou pedagogikou,
montessorri, klasikou, zkrátka všemi směry, ve kterých jsme za poslední léta působili a kterými jsme
se inspirovali.
V  čem je odlišná od ostatních
školek, co považujete za její hlavní výhodu?

Odlišná je, kromě toho, že i my
máme denní režim, prakticky ve
všem. S dětmi trávíme čas venku
po celý den, pouze v zimě a za deště jíme a spíme uvnitř. Jako zázemí
nám slouží stavební buňka.
A hlavní výhoda? Ta je především v tom, že děti se naučí velmi
dobře znát samy sebe, své tělesné
potřeby, své individuální vlohy
a dokáží vše popsat, což si myslím,
že v dnešní době neumí kdejaký
dospělý.
Ve věku do 4–5 let prochází každé dítě tzv. trvalým imprintingem
(=vtiskáváním) a veškeré postoje,
vztah k sobě, k okolí, ke kráse, způsob řešení problémů atp., které si
v této době osvojí, jsou potom trvalým základem pro jeho další život.
Je tomu tak právě proto, že trávíme čas venku za každého počasí
a s dětmi často hovoříme o tom, jak
se cítí, co potřebují atp. Také malý

kolektiv do 12 dětí je zárukou individuálního přístupu. Opravdového individuálního přístupu, kdy
je možné u jednoho dítěte rozvíjet
nadání pro hudbu, u druhého pro
stavění, u třetího pro výtvarno atp.
Samozřejmě s dětmi tvoříme i společně a neustále se snažíme udržovat rovnováhu mezi individuálním
rozvojem a rozvojem všeobecným,
zkrátka se snažíme o vyvážený
přístup ve všech směrech. Společně se učíme lásce, úctě a respektu
nejen k lidem, ale také k přírodě,
což je pro trvale udržitelný rozvoj
stěžejní.
S dětmi společně děláme vše, od
stavění a velebení zázemí přes založení zahrady a péči o ni, výprav
do přírody, sběr a zpracování plodů, vaření a pečení na ohni, tanec,
hudbu, výtvarničení až po společný
úklid.
Navíc je docela příjemným bonusem to, že děti z lesních školek
a klubů jsou v porovnání s těmi
z „klasických“ školek mnohem
méně nemocné. V malém kolektivu, v otevřeném prostoru lesa
a přírody, které jsou již samy o sobě
léčivé, se navíc viry a různé infekce
šíří mnohem obtížněji než v uzavřené místnosti s až 28 dětmi.
S čím a jak si u vás děti hrají?

No, s tím co najdou nebo si vytvoří. Je úžasné sledovat, jak bezbřehá může být dětská fantazie.
Jak děti při odchodu z lesa žadoní,
aby si mohly s hromádkou klacíků a kamínků hrát ještě chvilku,
protože to zrovna byl domeček
pro skřítky, auta na závodišti, statek, hrad s princeznou atd. V naší
školičce snů budou děti dělat vše
s námi. Společně postavíme pří-

střešek na tvoření a obědvání, založíme zahrádku a budeme se o ni
starat, a mnohé, mnohé další.
Součástí programu pro děti jsou
i různé rukodělné činnosti a výtvarné techniky, které přirozeně
rozvíjejí jemnou motoriku, cit pro
krásu a přirozenost. Je to například šití, vaření a pečení, malba
vším možným na všemožné, kreslení, modelování, práce se dřevem
a další.
Též s dětmi budeme hodně
zpívat a tančit a neobejdeme se
ani bez knih s krásnými příběhy či těch odbornějších jako jsou
různé encyklopedie, atlasy a herbáře. Jakmile se Školička trochu
zaběhne, chtěli bychom do programu začlenit i různé zájmové
kroužky (hru na flétnu, angličtinu apod.)
Pedagogický plán je napsán
v souladu s cykly přírody i českými
zvyky a tradicemi.
Každý měsíc se budou konat
slavnosti, které budou vyvrcholením daného tématu – dožínková
slavnost Díkůvzdání, Slavnost
stromů, Vánoční slavnost, Masopustní rej, Jarní slavnost, atp.
Také plánujeme uspořádat Vánoční a Velikonoční jarmark pro
širokou veřejnost, na který budou
během roku vyrábět nejen děti
s lektorkami, ale také rodiče, babičky, tetičky a všichni příznivci.
Z výtěžku pořídíme, co bude zrovna potřeba. Čas od času budeme
pořádat i brigády, kde zvelebíme
prostředí naší školičky a na které
jste předem srdečně zváni.

dou muset trávit vsedě celé dopoledne, je zřejmě připravit nedokážeme.
Proto rodičům doporučujeme
volit jako další vzdělávání také nějakou alternativu.
Od prvního setkání se budeme
snažit rozvíjet individuální potenciál každého dítěte, což se projeví
i v přípravě na školu. Každé dítě
bude mít svůj deník, do kterého po
celou dobu docházky čas od času
něco namalujeme. Bude tak jasně
viditelný vývoj dětí.
Příprava dětí na školu bude
probíhat nejen každotýdenním
kroužkem, kde děti čekají různá
psychomotorická cvičení, práce
s didaktickými pomůckami, pracovní listy atp., ale také během každodenního programu, kdy budou
mít děti větší odpovědnost a složitější „úkoly“ než ostatní.
Kdy plánujete zahájit provoz?

Školka funguje od poloviny září.
Máte již zázemí?

Ano, již zde stojí stavební buňka, která bude po drobných úpravách sloužit na spaní za deště
a v chladných měsících, též k obědvání. U buňky postavíme přístřešek na obědvání a tvoření a suchý
záchod. Na jaře zde založíme zahrádku.
Každý měsíc budeme mít „kmenovou radu“, kam může zavítat každý a přijít s nějakým nápadem či
připomínkou.
Věříme, že se nám časem podaří
navázat spolupráci s různými zajímavými lidmi z okolí a obohatíme
tak místní život nejen o alternativu předškolního vzdělávání.
Kolik dětí bude mít ve školce
místo a podle jakých kritérií je
budete přijímat?

Jak jsem již výše zmínila, maximální kapacita DLK Školička snů
je 12 dětí. Přednostně budeme přijímat děti z Jenštejna, ale dalším
kritériem je například přijímací
rozhovor.
Veškeré potřebné informace
se dozvíte na našich webových
stránkách www.skolkasnu.cz či na
e‑mailové adrese: lesniskolkasnu@
gmail.com.

Jak zvládají děti přechod do školy?

Závěrem bych chtěla poděkovat panu starostovi Norbertu Hlaváčkovi, paní Zuzaně Dvořákové,
manželům Veselým z Radonic
i všem ostatním, kteří nás podpořili ať již viditelně či v myšlenkách.
Moc si této pomoci vážíme a zároveň je pro nás velikým závazkem.

Na to, že v „klasické“ škole bu-

Evžen Dub
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Léto u hasičů
Dobrovolní hasiči se v létě věnovali hlavně dětem. Na obzoru je dlouho očekávaná rekonstrukce hasičské zbrojnice
V červnu jsme pořádali již třetí ročník memoriálu Vladimíra
Neumana. V letošním ročníku nebyla účast taková, jakou bychom
si vzhledem k vynaloženému úsilí
a času představovali, proto v příštím roce chystáme změnu konceptu
celé soutěže. Soutěžit se bude pouze v požárním útoku, ale soutěžit
budou i mladí hasiči. Právě jim
bude patřit dopolední část soutěže. Mladých máme opravdu hodně
a byla by škoda, aby si nemohli
změřit síly s vrstevníky odjinud.
Dospělým soutěžícím pak bude patřit odpoledne.
Tradiční byla také naše účast
na letošních Jenštejnských slavnostech, na které jsme připravovali
veškeré zázemí, obecní stany a posezení, a také provozovali stánek
s občerstvením. Za utržený výdělek naše mládež navštívila zábavný park Mirákulum a také jsme
si mohli dovolit zaplatit našim
mladým členům vodácký víkend
na Berounce. Na zapůjčených raftech jsme s dětmi sjeli úsek řeky
od Kobylky až do kempu U Mloka.
Vodácký kurz vedl Norbert Hlaváček, zkušený vodák. Při cestě domů
jsme ještě s dětmi navštívili zámek
ve Zbirohu.
Na závěr prázdnin jsme s dětmi rozbili stan v Katovičkách na
hřišti. Přes den jsme trénovali požární útok, chodili na túry po okolí
a navštívili letní kino v Houšťce.
Dospělí i děti pomáhali místnímu
zemědělci vybírat brambory, protože on nám také pomáhá.
Zásahová jednotka během
prázdnin zasahovala při čerpání
vody po přívalovém dešti, odstra-

nění spadlých větví a likvidaci
sršního roje usídleného v dutině
stromu na návsi.
V současné době se připravujeme na rekonstrukci hasičské
zbrojnice, která proběhne během
podzimu. Dlouho nám se starostou

trvalo domluvit se s majitelem na
přijatelných změnách a úpravách
tak, aby hasičárnu bylo možno
používat i v zimně a abychom nemuseli hledat jiná, mnohem dražší
řešení. Při rekonstrukci bude položena nová střešní krytina, vybu-

dováno sociální zařízení, plynové
topení, zateplení a další úpravy.
Na závěr musím poděkovat naším členům, rodičům dětí za jejich
pomoc, bez níž by nešlo řadu akcí
uskutečnit.
Marek Vacek, velitel JSDHO

Memoriál Vladimíra Neumana 2016 (J. Hulík / červen 2016)

Nezvaní obyvatelé naší vesnice
Válka proti zahradním přistěhovalcům
Nikdo je tu nechtěl a stejně
jsou tu. Když válka, tak válka.
Kdo však očekává, že se budu rozepisovat o „uprchlické krizi“ je
na omylu. Jen chci tímto článkem
upoutat pozornost a upozornit
nejen své sousedy o nechtěných
obyvatelích našich zahrad. Kdo si
myslí, že je nemá, běžte zkontrolovat vaše rododendrony, protože
přesně tam oni bydlí. Bohužel
máte je všichni. Živí se vašimi
listy tak dlouho, až váš miláček
uhyne. Říká se jim „lalokonosci“
a jsou z rodu Otiorhynchus.
Vyhlásila jsem jim válku! Bohužel jsem možná sama, proto už
vedu asi třetí tažení. Lalokonosci
se mi vždy vrátí a znovu se pustí
i do mé pochoutky. Kdo má stejné
starosti jako já, uvítá následující

rady.
Lalokonosci patří mezi brouky zvané nosatci. Nápadný je na
nich dlouhý „nos“ na, kterém mají
tykadla. Nosatci mají různou velikost od 1 do 10 milimetrů a patří
k nejobávanějším škůdcům v zahradnictví. Přes den jej prakticky
neuvidíte, umí se velmi dobře skrývat. Když na něj náhodou narazíte,
padá na zem a dělá mrtvého.
Napadají převážně rododendrony, azalky, ibišky, bramboříky,
kamélie, begónie, fuchsie, dlužichy, rozchodníky. Že vám rostliny ožírají právě lalokonosci a ne
slimáci, poznáte podle chybějících
stop slizu.
Dospělí jedinci vykusují na
okrajích listů charakteristická,
obloukovitá poškození. Larvy

lalokonosce se po vylíhnutí usadí v kořenovém systému rostlin
a okusují jej.
Proti lalokonosci bohužel neexistuje žádný postřik. Strýček Google radil mechanický sběr těchto
brouků – a to nejlépe v nočních hodinách, kdy prý vylézají z úkrytů.
Za prvé, já v noci spím, a kdybych
s baterkou chodila v noci po zahradě, mám co dělat s obecní policí –
oko sousedů na rozdíl ode mě nikdy
nespí. Za druhé, chytat brouky do
ruky je pro mě noční můra č. 1.
Naštěstí ve vedlejší vesnici
máme zahradnictví a pan Diviš
ví snad úplně všechno. Dozvěděla
jsem se, že je třeba nasadit vojsko
parazitických hlístic „Heterorhabditis bacteriophora“. Tyto hlístice
fungují ve vlhkém počasí při tep-

lotách nad 12 °C. Larvy se v půdě
aktivně pohybují a čichem vyhledávají hostitele, v němž se usadí
a do 48 hodin jej zničí a dále se
množí. Můžete si objednat v balení
5 milionů hlístic, které vystačí na
10 m2. Hlístice rozmícháte ve vodě
a na rostliny aplikujete zálivkou
nebo postřikem. Hlístice potřebují,
aby půda byla několik dní vlhká.
Koupíte je na www.biocont.cz.
Sama jsem je vyzkoušela a funguje to. Ale jak jsem již zmínila,
hlístice objednávám už potřetí.
Letos je prý invaze lalokonosců
obzvláště silná, neboť byl teplý
duben – viníka bychom tedy měli.
Teď bych potřebovala do své války
spojence, jinak nemám šanci vyhrát :-(.
Gabriela Švancarová, zastupitelka
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Loučení s prázdninami 2016
Děti strávily nedělní odpoledne hraním, sportem a dováděním v pěně
Každoročně koncem léta se
u nás na hřišti koná Loučení
s prázdninami. Letos tuto akci
pořádal Spolek sportovců Jenštejn
ve spolupráci s obcí a JSDHO. Začátek byl ve 14 hodin a bylo pro
děti připraveno 11 disciplín, a aby
toho neměly málo, čekalo na ně
od 16hodin překvapení od našich
hasičů (JSDHO), kteří pro ně připravili takové množství koupelové pěny, ve které si mohly pěkně

zařádit. Celkem se s prázdninami
přišlo rozloučit asi 130 dětí! Dospělý doprovod a ostatní návštěvníky, kteří přišli strávit příjemné
nedělní odpoledne nepočítaje. Pořadatelé udělali maximum, aby
tak velký nápor všech příchozích
zvládli a uspokojili jejich potřeby.
Dokonce „museli povolat zálohy“
z řad dobrovolníků jak u občerstvení, soutěžních disciplín, tak na
dokoupení cen. V tomto ohledu se

Loučení s prázdninami 2016 (N. Hlaváček / září 2016)

organizátoři velmi snažili, aby nevypadali jako naši silničáři, kteří
jsou rok co rok překvapeni a nepřipraveni na sníh v zimě. Překvapení to bylo, ale milé. Dbalo se
na to, aby všechny děti byly odměněny a poznaly, že volný čas se dá
trávit i venku a ne jen u počítače.
Možná budou připomínky
z řad rodičů na fronty u disciplín,
občerstvení a podobně, ale kde je
to kvantum dětí o prázdninách?

A jak se má odhadnout kolik jich
přijde, když za pěkného počasí
zejí hřiště a jiné odpočinkové zóny
prázdnotou a stačí vám jen pět
prstů jedné ruky, abyste mohli
spočítat kolik tam je dětí.
Tak zase za rok na shledanou
a dostavte se minimálně ve stejném počtu – my připraveni budeme a moc se na vás těšíme!
Martina Stibůrková, Spolek sportovců
Jenštejn

Loučení s prázdninami 2016 (N. Hlaváček / září 2016)

Jenštejnské slavnosti 2016 (J. Hulík / červen 2016)

Jenštejnské slavnosti 2016 (J. Hulík / červen 2016)

Ráda bych založila ochotnický soubor. Zdá se mi, že
v Jenštejně je mnoho potenciálních herců, kteří zatím nedostali prostor se plně předvést.
Takže jestliže to chcete zkusit,
15. 10. od 19:00 zveme všech-

ny ženy, muže, děti i zvířata
s chutí a nápady do prostor
bývalého Trpaslíka na OÚ.
Nebojte se a přijďte se podívat
a případně domluvit, jestli by
vás to bavilo.
Adéla Rodná

září 2016
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Nohejbalový a volejbalový turnaj
Sportovní klání na sklonku léta
V sobotu dne 3. 9. 2016 od
9:30 hodin se na hřišti pod hradem konal 1. ročník amatérského
nohejbalového a volejbalového
turnaje pod záštitou letos nově
založeného Spolku sportovců
Jenštejn a obce Jenštejn. O zájmu této akce svědčí hojná účast
přihlášených týmů nohejbalu.
Registrovalo se celkem 10 trojic.
Celý turnaj probíhal hladce
a dokonale organizovaně. Zlatým hřebem bylo samozřejmě
finále, které mělo vysokou úroveň hráčů tohoto sportu. Diváci
byli odměněni vybroušeným mi-

strovstvím těch nejlepších. Byl
to pěkný zážitek i z estetického
hlediska, například u smečaře
Petra Štěpánka, jehož útok na
síti byl brilantní a snad i s prvky
capoeiry. Všichni hráli se sportovním „srdíčkem“ a nadšením,
takže odměněn byl i poslední
10. tým, který zkrátka neměl to
„štěstíčko“, cenou ve formě adrenalinového zážitku „Přelet nad
Alpami“.
Ukázalo se, že nejen k zábavě, ale i ke sportu je třeba špetka
humoru, kterou celé sportovní
klání okořenil předseda Spolku

Nohejbalový turnaj 2016 ( J. Kerpl / srpen 2016)

sportovců Jenštejn Karel Malina
ke všeobecné spokojenosti všech
zúčastněných.
Souběžně s nohejbalovým
turnajem probíhalo klání volejbalového turnaje, kterého se
zúčastnila 3 smíšená družstva.
Tudíž zde bylo pouze vítězů nikoliv poražených. Další výhoda
tkvěla v tom, že se mohlo hrát
na plný počet 25 bodů v setu, což
obvykle při velkém počtu týmů
není možné.
Tady nejvíc překvapil tým
Stypolovic děvčata, který se sice
neumístil na 1. místě, ale zabodo-

val svým pěkným a přátelským
přístupem k ostatním soupeřům.
Spolek sportovců Jenštejn
děkuje všem, kdož se svým přínosem podíleli na této akci, obzvláště pak Romanu Pokornému
za jeho steaky, které neměly
chybu.
Výsledky nohejbalového
turnaje: 1. SS Škarpolez, 2. All
Star Rado, 3. Family.
Výsledky
volejbalového
turnaje: 1. Smrťáci, 2. Stypolovic děvčata, 3. Hvězdný tým.
Karel Malina, Spolek sportovců Jenštejn

Nohejbalový turnaj 2016 ( J. Kerpl / srpen 2016)

Volejbalový turnaj 2016 (srpen 2016)

MŠ JENŠTEJN
Červenec a srpen jsou měsíce,
které věnujeme odpočinku a dovoleným. Ovšem letos to v mateřské škole bylo jinak. V březnu
byla školka vytopena. Vyšším tlakem vody praskl změkčovač vody
u myčky. Následkem této události
byla popraskaná podlahová krytina a poničené koberce.
Výměna byla naplánována
na prázdninové měsíce. Přestože v jedné třídě byl prázdninový
provoz (děti chodily do školky),

ve druhé bylo vše vystěhované,
aby se mohlo začít s rekonstrukcí
podlah.
Když skončil prázdninový provoz, mohlo se pokračovat i v další
části budovy. Vše se muselo stihnout do začátku příměstského tábora, proto se pracovalo i o svátcích a víkendech. Dokonce jsme
stihli i vymalovat. Vše se povedlo
a my jsme mohli nový školní rok
zahájit včas a v novém.
Petra Holíková, ředitelka MŠ Jenštejn

Summer party 2016 (J. Hulík / srpen 2016)
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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.
Obec Jenštejn
www.jenstejn.cz
16. 10. – Vítání občánků
19. 11. – Strašidelná stezka +
lampionový průvod
3. 12. – Rozsvícení vánočního
stromku
RC Jenštejnský trpaslík
www.trpaslik.info
7. 10. (17–20) – Bazárek
Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
15. 10. (15:00) – Vítání občánků
22. 10. – Budu všude kolem tebe –
charitativní akce (Obecní dům
Radonice)
13. 11. (19:00) – Do ložnice vstupujte jednotlivě – divadlo (Obecní
dům Radonice)
18. 12. (19:00) – Vánoční příběh
(Rodinný park Amerika)
Radonice – ZOOPark
ZOOPark Radonice můžete navštívit:
Od 1. 4. do 31. 10. v čase 8:30 –
17:00
www.zoopark‑radonice.cz
Vinoř
www.praha‑vinor.cz
Vinoř – KVC Vincent
www.praha‑vinor.cz/kvc.htm
Po–Pá (9–12) – Herna pro děti
v doprovodu rodičů (MC Bublina
v KVC Vincent)
So (10–11:45) – Storytellingové
dílničky
Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv‑dvur.cz
27. 9. (20:00) – Co se nenosí (kino)
4. 10. (20:00) – Spotlight (kino)
7. 10. (20:30) – Jazz Q & Martin
Kratochvíl (koncert)
9. 10. (16:00) – Zootropolis: Město
zvířat (kino)
11. 10. (20:00) – Jáma (kino)
14. 10. (20:30) – Blanka Šrůmová
a Jan Sahara – Něžná noc tour
(koncert)
15. 10. (20:30) – Hazzard (koncert)
16. 10. (19:00) – Iva Pekárková
(beseda, autorské čtení)
18. 10. (20:00) – Komorná (kino)
21. 10. (20:30) – Vesper (koncert)
23. 10. (19:00) – Pavel J. Hejátko
(recitál)

25. 10. (20:00) – Teorie Tygra
(kino)
28. 10. (20:30) – The Primitives
Group & Ivan Hajniš (koncert)
29. 10. (20:30) – Přestavník (hudební akce)
1. 11. (20:00) – Učitelka (kino)
4. 11. (20:30) – Michal Pavlíček & Monika Načeva (koncert)
8. 11. (20:00) – Toto a jeho sestry
(kino)
11. 11. (20:30) – Neřež (koncert)
13. 11. (16:00) – Princezna se zlatou hvězdou na čele (divadlo)
15. 11. (20:00) – Sázka na nejistotu (kino)
18. 11. (20:30) – Sweet Pain (koncert)
22. 11. (20:00) – Hooligan
Sparrow (kino)
26. 11. (20:30) – Na jedno použití
(hudební akce)
27. 11. (10:00) – Vinořský blešák
(podzimní bazar)
29. 11. (20:00) – Humr (kino)
3. 12. (20:30) – Nervisinervy (hudební akce)
4. 12. (16:00) – Hrátky s čertem
(divadlo)
6. 12. (20:00) – Švédská teorie lásky (kino)
10. 12. (20:00) – Něžný Octopus & Máma Bubo (koncert)
13. 12. (20:00) – Orel Eddie (kino)
31. 12. (21:00) – Silvestr s kapelou S.Q.O.S.T.
Vinoř – Restaurace u Černínů
www.ucerninu.cz
24. 9. (20:00) – 7. Vinobraní
12. 11. (20:00) – Svatomartinské
hody – Próteus (koncert)
1. 12. (20:00) – Černínský košt
(ochutnávka vín)
Kbely
www.praha19.cz
27. 9. (17:00) – Den seniorů – Pavlína Filipovská a Karel Štědrý
(Lidový dům Kbely)
15. 10. (10–13:30) – Podzimní bazárek dětského oblečení (Lidový
dům Kbely)
21. 10. (16:30–18) – Drakiáda
(Letňanský lesopark)
4. 11. (20:00) – Retro maškarní
pro dospělé (Lidový dům Kbely)
5. 11. – Dlabání dýní s lampionovým průvodem (Centrální Park
Kbely)
27. 11. (11–17) – Rozsvěcení vánočního stromu (Centrální Park
Kbely)
Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
27. 9. – 1. 10. – Národní Svatováclavská pouť
3. 10. (17:00) – Křeslo pro hosty – Jaroslava Bičovská, Charif

Bahbouh (Kočárovna)
5. 10. (18:30) – Jezuité ve Staré
Boleslavi (Knihovna Eduarda Petišky)
6. 10. (19:30) – Wihanovo kvarteto (Kaple brandýského zámku)
15. 10. (20:00) – Festival Rock
nad Labem 6 (Saloon Brandýs
nad Labem)
15. 10. (10–16) – Symposion Ludvíka Salvátora (Brandýský zámek)
18. 10. (16:30) – Patchwork – DPS
Stará Boleslav (Kočárovna)
19. 10. (18:30) – Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela
(Knihovna Eduarda Petišky)
20. 10. (19:30) – W. Shakespeare
a jeho sonety (Kaple brandýského
zámku)
20. 10. (19:30) – Pavel Šporcl –
Barocco Sempre Giovane (Bazilika Nanebevzetí Panny Marie)
1. 11. – 14. 11. – Dana Lindenthalová – Suchý pastel (Kočárovna)
3. 11. (19:30) – V. Jiráčková –
Flétna a kolektiv (Kaple brandýského zámku)
9. 11. (18:30) – MADEIRA – Ostrov věčného jara (Knihovna Eduarda Petišky)
11. 10. (16:00) – Svatomartinský
lampionový průvod (Kočárovna)
12. 11. (10–16) – Současnost u nás
a v Evropě (Brandýský zámek)
17. 11. – 29. 11. – Zuzana Čížková – Obrazy, sochy (Kočárovna)
24. 11. (19:00) – Pavel Lohonka
a Žalman a spol. – 70 JAR TOUR
2016 (kino Brandýs nad Labem)
24. 11. (19:30) – Klavírní Trio
Maestro – Schuman (Kaple brandýského zámku)
26. 11. (10:00) – Advent v Brandýse nad Labem (Masarykovo
náměstí)
26. 11. (17:00) – Rozsvícení vánočního stromu (Masarykovo náměstí)
27. 11. (12–18) – Advent ve Staré
Boleslavi (Mariánské náměstí)
Brandýs nad Labem – Kino
kinobrandys.cz
Brandýs n. Labem – Matýsek
www.brandyskymatysek.cz
26. 9. (20:00) – Tvoření pro maminky – šití dětských triček
8. 10. (9–12) – Jak podpořit správný pohybový vývoj miminka
10. 10. (16:30) – Počteníčko – Kuřátko a obilí
13. 10. (16:30) – Jak na zimní neduhy s pomocí aromaterapie
15. 10. (15:00) – Drakiáda (Alej
prvňáčků)
20. 10. (15:30) – O pejskovi a kočičce – čtvrtek s pohádkou
24. 10. (20:00) – Tvoření pro ma-

minky – šití dámských triček
22. 10. (9–14) – Relax den pro maminky
31. 10. (15–18) – Hallowen (Kočárovna a Panská zahrada)
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz/1355zamecky‑areal‑ctenice
24. 4. – 30. 10. – VEČERNÍČEK
slaví 50 let (výstava s doprovodným programem)
15. 5. – 31. 12. – Nádraží Praha
‑Těšnov – provoz obnoven (výstava)
20. 11. – 23. 4. – Oděvní hry
4. 10. (14:00) – Literární kavárna
- Jižní Korea očima Petra Voldána
15. 10. – Čteme si pohádky bratří
Čapků
8. 11. (14:00) – Literární kavárna
- Zdenka Procházková a Kristina
Novotná
3.–4. 12. (10–17) – Advent
4. 12. (15:00) – Adventní koncert
13. 12. (14:00) – Literární kavárna - Příběhy přátelství, lásky
a cti. Božena Němcová
Řemesla v pořádku (stálá expozice)
Kámen v pravěku (stálá expozice)
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební
vývoj a obnova (stálá expozice)
Dějiny obce Vinoř / Od pravěku
do 20. Století (stálá expozice)
Divadlo Horní Počernice
www.divadlopocernice.cz
2. 10. (15:00) – Nápady Blešáka
Fešáka
6. 10. (19:30) – Světáci
8. 10. (18:00) – Bylo nás pět aneb
kluci nestárnou
9. 10. (15:00) – Sněhurka a sedm
trpaslíků
11. 10. (19:30) – Chvilková slabost
14. 10. (19:30) – Pan Halpern
a pan Johnson
15. 10. (15:00) – Na kouzelném
paloučku
18. 10. (19:30) – Lordi
20. 10. (19:30) – Jiří Schmitzer
(koncert)
22. 10. (15:00) – Šípková Růženka
23. 10. (18:00) – Šakalí léta
25. 10. (19:30) – S Pydlou v zádech
30. 10. (15:00) – Honza a zakletá
víla
2. 11. (19:30) – Sheldon a jeho
matka paní Levinová
4. 11. (19:30) – Královny
5. 11. (15:00) – Oslí kůže aneb nebojíš se, princezničko?
6. 11. (19:30) – Zabiják Joe
8. 11. (19:30) – Teorie tygra (kino)
10. 11. (19:30) – Slzy ošlehaných
mužů
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Proč zvolit vodoměrnou šachtu MODULO pro Váš vodoměr?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Šachta má menší rozměry, než klasická velká šachta – rozměr poklopu šachty je pouze 427 mm x 317 mm
Šachtu může být osazena do pojezdové dráhy automobilu – dodáváme poklopy se zatížením 0,5 t i 12,5 t
Díky nízké hmotnosti (pouhých 23 kg) zvládne usazení šachty pouze jeden pracovník
Pro vlastní osazení šachty není třeba provádět velké výkopy a zemní práce oproti klasické velké šachtě
Umístění vodoměru v hloubce 300 mm pod terénem (podle výškového nastavení poklopu), usnadňuje odečty stavu vodoměru
a manipulaci s armaturami
Odolnost proti mrazu díky tepelné izolaci celého pláště a dvou poklopů tvrzeným polystyrenem (až do -25 oC)
Výškově a sklonově nastavitelný poklop s nosností 0,5t a 12,5 t
Konstrukce roštu a dostatek vnitřního prostoru umožňuje osadit až 2 vodoměry stavební délky do 190 mm
Šachta se dodává s vodoměrnou sestavou, nachystaná pro osazení vodoměru (vodoměr není součástí dodávky)
Vodoměrná sestava je vytažena těsně pod úroveň terénu, takže např. při uzavírání vody u RD není nutno vstupovat do vodoměrné šachty
Doprava po celé ČR do 3 dní od objednání ZDARMA až do domu

HUTIRA – BRNO, s.r.o.
Vintrovna 398/29
664 41 Popůvky u Brna
Tel.: 724 643 055
E-mail: info@hutira.cz
www.hutira.cz
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Tlaková kanalizace PRESSKAN®

Návrat k přírodě

Česká společnost PRESSKAN system a.s. je dodavatelem komplexního systému tlakové kanalizace, chráněné
značkou PRESSKAN®, který je na trhu již více než 20 let. Za tu dobu se společnost stala předním odborníkem
na tuto problematiku nejen v celé České republice, ale například i v SR, Maďarsku, Polsku.
Tlaková kanalizace je založena na principu, že každá nemovitost v řešené oblasti má svoji vlastní čerpací šachtu,
která automaticky odvádí splaškové vody do hlavního řádu. Čerpací šachta je vybavena čerpadlem, snímáním
hladiny, zpětnou klapkou, pojišťovacím ventilem a ovládací automatikou, která bezobslužně řídí celý chod
technologie. Splaškové vody jsou pak automaticky odváděny na centrální čistírnu odpadních vod.
Technologie PRESSKAN® je vyrobena z nejodolnějších nerezavějících materiálů a snímání hladiny
(využívá dotykových sond) je nejpřesnější a nejstabilnější na trhu.
Standardní šachty jsou dodávány o průměru 0,8�m a výšce 2�m pro 4-6 obyvatel. Plastová šachta PE je vyrobena
rotačním tvářením, monolitické konstrukce, tj. z jednoho kusu bez spojů a švů. Nabízíme bezobslužnou technologii
®
PRESSKAN v provedení nerez, plast a litina s 24 hodinovým servisem i po záruce. V ceně technologie je Obsaženo
vřetenové čerpadlo, skříňka ovládací automatiky, hlídač hladin a montážní práce, včetně elektrorevize.

Cena se slevou pouze pro občany obce Jenštejn-Dehtáry:
Cena celkem

______________________________________________

28 450,- Kč/komplet+DPH

Jako další může firma nabídnout i vodoměrné šachty:
vodoměrná šachta KJE 125 NATUR
vodoměrná šachta výšky 125 průměr 1000mm, polyetylen ______________ 6 100,- Kč + DPH
vodoměrná šachta KJE 150 NATUR
vodoměrná šachta výšky 125 průměr 1000mm, polyetylen _______________ 6 500,- Kč + DPH
Veškeré infOrmace Vám můžeme poskytnout osobně na veletrhu For arch 2016, hala 1, stánek E16
anebo na uvedených kontaktech.

PRESSKAN system, a.s. | Středisko Mukařov |
Kutnohorská 349, 251 62 Mukařov
e-mail: igothova@presskansystem.cz

Ing. Ivana Gothová

778 747 991
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