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„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés březen 2017

Vážené čtenářky, vážení 
čtenáři,

podle nového šéfredaktora 
Jenštejnského občasníku prý 
píšu dlouhé články, které pak 
málokdo přečte. Raději mám 
psát úvodníky. Ty mají limit 
1 100 znaků. Ale i Google má 
spoustu protichůdných rad, 
jak dobře napsat úvodník. 
A o tom to právě je. Jak v dneš‑
ní době rozeznat dobrou infor‑
maci od té špatné, pravdu od 
lži nebo od manipulace, která 
obsahuje lži vždy jen malou, 
ale o to zásadnější část?

Je na nás, abychom nechtě‑
li přijímat jen to, co bychom 
chtěli rádi slyšet, ale uměli 
vnímat i jiná, někdy nepříjem‑
ná fakta. Abychom si ověřova‑
li zdroje, ze kterých čerpáme 
informace, a slepě nevěřili jen 
tomu, co je pro nás příjemné 
slyšet.

Mít dostatek informací je 
náročné. Proto se nám do toho 
často nechce. Zeptat se druhé 
strany, zjistit si další názor, 
poslouchat, vnímat, rozhodo‑
vat se na základě faktů a ni‑
koliv emocí stojí spoustu času 
i úsilí.

Budu se v příštích čís‑
lech snažit psát kratší články 
a Jenštejnskému občasníku 
přeji, ať už bude jeho podoba 
v dalších letech s novým šéfre‑
daktorem jakákoliv, aby vždy 
byl tím, který přispěje k šíření 
těch dobrých a ověřených in‑
formací. Přeji všem pěkné jaro!

Norbert Hlaváček, starosta
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KonTAKTY

nové prostory i technika hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Jenštejně působí v rekonstruovaném zázemí

Pro Sbor dobrovolných hasičů 
v Jenštejně je rok 2017 přelomo‑
vý. Díky rekonstrukci hasičské 
zbrojnice jsme se poprvé od za‑
ložení sboru dočkali důstojného 
zázemí pro naši dobrovolnou 
činnost. V obci měli hasiči dlou‑
há léta k dispozici pouze garáž 
v podhradí.

 V roce 2010 nám obec pronaja‑
la objekt v bývalém JZD od soukro‑
mého majitele. V loňském roce se 
starostovi povedlo domluvit s ním 
rekonstrukci podle potřeb našeho 
sboru. Dnes je vše úspěšně dokon‑
čené a my se stěhujeme do moder‑
ního zázemí.

Další výraznou změnou je ob‑
měna požární cisterny. Ze Senic 
na Hané jsme si přivezli velkoob‑
jemovou cisternu Tatra 815, která 
se více hodí pro potřeby našeho 
sboru zařazeného v IZS v kategorii 
JPO V. Původní Liazka odjela slou‑
žit do Kolešovic na Rakovnicku.

K zásahům jsme od začátku 
roku na výzvu operačního středis‑
ka HZS vyjížděli dvakrát. První 
případ byl u zříceného stropu v jed‑
né z hal v komerční zóně v Radoni‑
cích. Podezření ze zavalení osob se 
naštěstí nepotvrdilo. Druhý zásah 
byl v Jenštejně v ulici Na Stráni, 
kde hořely kontejnery na plast.

Začátkem roku jsme úspěšně 
přešli na portál HZS. Proškolení 
proběhlo na územním odboru HZS 
v Mladé Boleslavi. Portál nám 
umožňuje nejen komunikaci se sys‑
témem HZS ČR, ale také vyplňovat 
zprávy o zásahu, aktualizovat stav 
techniky a vybavení, zadávat údaje 
členů jednotky, hlídat platnost zdra‑
votních prohlídek a školení, evido‑
vat pohonné hmoty, revize atd.

Koncem roku nás postihla jed‑
na smutná událost, když ve věku 
87 let zemřel náš nejstarší člen, 
zasloužilý hasič a bývalý starosta 
SDH Braník Oldřich Janouch.

Marek Vacek, velitel JSDHO

CAS 32 Tatra 815 (únor 2017 / J. Hulík)
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slovo starosty
Pravidelná zpráva o tom, co se dělo v obci od posledního vydání občasníku

Pokusím se stručně nastínit 
to, co se stalo od 18. listopadu, 
kdy jsem psal naposledy „Slovo 
starosty“ do minulého čísla.

Především, a to je asi zpráva, 
která zajímá spoustu rodičů, se 
nám podařilo přimět Vládu ČR, 
aby schválila celkem 1,6 mld. 
Kč na stavbu příměstských škol 
a díky aktivitě našeho svazku 
obcí Přezletice, Podolanka, Jen‑
štejn bude spolufinancování pro 
svazek „pouze“ 15 %, zatímco pro 
jednotlivé obce 30 %. Je to ob‑

rovský úspěch a čeká nás nová, 
moderní, ekologická škola v hod‑
notě cca 250 mil. Kč. Více o škole 
a školní docházce v samostatném 
článku.

Zastupitelstvo schválilo na 
konci listopadu vyrovnaný roz‑
počet obce na rok 2017, poplat‑
ky za svoz SKO, které se na rok 
2017 nemění, nákup hasičského 
vozu za 900 000 Kč, přičemž tyto 
peníze nevydáváme z úspor, ale 
pokrýváme je jednak z prodeje 
původního vozu Liaz (300 tis. Kč), 

Jak je na tom obec v oblasti financí
Když jsme v listopadu 2014 

přebírali obec, byla na účtech 
obce k 1. 11. 2014 částka 
10 718 953,18 Kč a dluh obce byl 
8 632 540,07 Kč. V současné chvíli 
máme na účtech obce uspořenou 
částku 11 066 173,16 Kč a dluh 
obce je nyní 6 765 885,31. Ten se 
ovšem navýší. Půjčíme si totiž 
5 mil. Kč velmi „levných“ peněz 
na část spoluúčasti obce na vý‑
stavbu vodovodu a kanalizace 
v Dehtárech a samozřejmě jsme 
při tom i refinancovali a sníži‑
li úroky za nevýhodný původní 
úvěr „na školku“, na jejíž stavbu 
tehdejší vedení obce nedokázalo 
sehnat ani korunu dotací. Po‑

kud se ptáte, proč si obec půjčuje 
5 mil. Kč, když na účtech peníze 
má, je odpověď jednoduchá. Aby‑
chom stále drželi volné investič‑
ní prostředky na další důležité 
investiční akce, aby se dohnalo 
to, co se v minulosti podcenilo, co 
nám tady všem chybí.

Ze třicetistránkové finanční 
analýzy hospodaření obce a vý‑
hledu na další roky, kterou jsme 
si v roce 2015 objednali u nezá‑
vislé a v oboru velmi známe firmy, 
vyplývá mimo jiné i to, že tak‑
zvaně bezpečné zadlužení obce je 
někde kolem 20 mil. Kč (bezpečné 
znamená, že obec se může dále 
rozvíjet, bude schopná poskyto‑

vat občanům služby, na které jsou 
zvyklí a bude schopna při tom pl‑
nit své závazky k bankám).

I po doplacení naší spoluú‑
časti na dotovaném vodovodu 
a kanalizaci v Dehtárech, propla‑
cení 2,5 mil. Kč Svémyslicím za 
napojení k jejich vodovodu a do 
jejich ČOV (a spoustě jiných věcí 
viz tabulka) nám tak na účtech 
zbydou prostředky, které se bu‑
deme snažit využít především 
jako spoluúčast v úspěšně získá‑
vaných dotačních programech na 
infrastrukturu a projekty, které 
obec opravdu potřebuje.

Pro zajímavost uvádím někte‑
ré investice a výdaje, které obec 

učinila v novém volebním období 
od listopadu 2014 dosud. Jsou to 
například vodovod a kanalizace 
v Dehtárech, poplatek za napo‑
jení na ČOV a vodovod Svémysli‑
ce, 3 nová dětská hřiště, chodník 
k Domovu seniorů, rekonstrukce 
hasičárny, rekonstrukce hradu, 
veřejné osvětlení v Dehtárech, 
úpravy naší ČOV, investice do 
projektu školy a spousta drobněj‑
ších věcí, jako třeba územní stu‑
die, dopravní opatření a radary, 
všechny obecní akce či splátky 
dluhu za školku atd. V případě 
VaK Dehtáry doplatíme část in‑
vestice ještě letos.

Norbert Hlaváček, starosta

Rozpočet 2016
Rozpočet obce za rok 2016 je 

uzavřen. Podrobnosti rozpočtu 
pro zvídavé naleznete na obec‑
ních stránkách proklikem na 
ikoně „Rozklikávací rozpočet“, ale 
myslím, že mohu i tady říci jednu 
dobrou zprávu. 

Při všech investičních akcích 
v roce 2016, jako např. chodník 
k Domovu seniorů, Vodovod a ka‑
nalizace Dehtáry, napojení na 
ČOV Svémyslice, oprava hradu, 

výstavba 3 nových dětských hřišť, 
rekonstrukce hasičárny, i při 
všech zpracovávaných či zpra‑
covaných dalších investičních 
projektech, územních studiích, 
nemalých investicích do projektu 
svazkové školy atd. byl rozpočet 
vyrovnaný a naše obec je v dob‑
ré finanční kondici. Samozřejmě, 
část z těchto investic (především 
na stavbu vodovodu a kanalizace 
v Dehtárech) plynula i z úspor let 

minulých, ale spousta práce se 
udělala právě z běžného rozpočtu 
2016.

Oproti očekávání daňových 
příjmů v platném rozpočtu na rok 
2016 máme nárůst skutečných 
daňových příjmů o 2,079 mil. 
Kč. Rozpočet 2016 počítal s cel‑
kovými daňovými příjmy ve výši 
11,350 mil. Kč, ve skutečnos‑
ti byly daňové příjmy ve výši 
13,429 mil. Kč. Tyto peníze „na‑

víc“ budou čekat na realizaci dal‑
ších projektů či jako spoluúčast 
dalších smysluplných dotačních 
programů. Na účtech obce máme 
nyní cca 11 mil. Kč. Je to i vaše 
práce, tedy těch, kteří máte v obci 
trvalé bydliště nebo sídlo firmy. 
Nedivte se, že na to někdy tlačím, 
ale tahle vesnice má příjmy pře‑
devším z vás, kteří zde trvale žije‑
te či podnikáte. Děkujeme.

Norbert Hlaváček, starosta

ale i z předplatby obce Radonice 
(ve výši 600 tis. Kč), která také 
stála o kvalitnější a efektivnější 
zajištění požární bezpečnosti na 
svém území, dále investice do 
veřejného osvětlení v Dehtárech 
i plánovací smlouvu s develope‑
rem na stavbu 30 domů.

Rekonstrukce hasičárny, kte‑
ré jsme dosáhli tím, že jsme si 
předplatili 500 tis. Kč, jež si bu‑
deme postupně strhávat z nájmu, 
je téměř hotova. Jirka Hulík se 
také podíval s občany na jízdní 
řády a došlo k různým úpravám, 
či navýšením četnosti autobusů 
(Letňany) tak jak o ně občané 
usilovali.

Zpracováváme projekt kom‑
plexních dopravních opatřeních 
na návsi a okolí včetně tolik žá‑
daného přechodu k autobusovým 
zastávkám na Radonické, ale ne‑
jedná se jen o to. Čeká nás také 
instalace tří nově zakoupených 
radarů.

S Dřevčicemi jsme se dohodli 
na zpracování projektu cyklostez‑
ky z Jenštejna (kolem Křížku) do 
Dřevčic a nyní zpracováváme pro‑
jektovou dokumentaci a všechny 
podklady pro žádost o dotaci ke 

Státnímu fondu dopravní infra‑
struktury (SFDI). A když jsem 
u SFDI, máme již závěrečné hod‑
nocení dotačního projektu chod‑
níku k Domovu Seniorů – bez 
výhrad. Jsem rád, že první větší 
dotace, kterou obec od roku 2010 
získala (byla to dotace na začátku 
roku 2015 ve výši cca 1,7 mil. Kč) 
je nyní konečně uzavřena i for‑
málně.

Soudní znalec zpracovává po‑
sudek na stavbu MŠ Jenštejn, 
ukázalo se, že zřejmě nepůjde 
jen o údajně špatně instalovaná 
okna, která praskají, ale o mno‑
hem více věcí.

Na Vánoce jsme posílili svoz 
všech tříděných odpadů a tak se 
již neopakovala situace z loňské‑
ho roku a kolem kontejnerů byl 
celkem pořádek. Ale o odpadech 
také píšeme v jiných článcích.

Ve splupráci s MAS Střední 
Polabí, kterého jsme členem, jsme 
připravili zdarma na obecním 
úřadě turistické mapy regionu 
a na jaře umístíme v obci také 2 
velké mapy našeho okolí – přede‑
vším cyklostezek.

Norbert Hlaváček, starosta

Cesta od Dřevčic a Bílého křížku (prosinec 2016 / J. Hulík)
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Jak dál se stavebním rozvojem Jenštejna
Velká diskuse proběhla na po‑

sledním loňském zastupitelstvu 
ohledně schvalování plánovací 
smlouvy s developerem Nový 
Jenštejn. Nakonec byla přijata 
plánovací smlouva na stavbu 
30 nových domů lemujících ulici 
Kovářská. Rád bych zde shrnul 
několik základních faktů, které 
k uzavření této smlouvy vedly.

Za prvé je nutné konstatovat, 
že obec nemůže bez rizika žaloby 
zabránit developerovi ve výstav‑
bě dalších domů v Novém Jen‑
štejně. Tehdejší zastupitelstvo už 
v roce 2006 schválilo příslušnou 
změnu územního plánu, a to bez 

dalších závazků vyžadovaných po 
developerovi. Ten má na část vý‑
stavby infrastruktury další etapy 
na svých pozemcích dokonce vy‑
dané i stavební povolení.

Navíc, bohužel, minulé vedení 
obce podepsalo v prosinci 2011 
dokument mezi společností Nový 
Jenštejn, a. s. a obcí, který na 
10 let zavazuje obec, že umožní 
developerovi rozšíření kapacity 
čističky a poskytne souhlas s pří‑
padným dělením pozemků bez 
dalších požadavků ze strany obce.

Současné vedení obce chce 
udělat maximum pro to, aby dal‑
ší výstavba byla pozvolná, nové 

domy přibývaly postupně a ply‑
nule a aby obec z výstavby získala 
finanční prostředky či pozemky. 
Proto uzavírá s developerem plá‑
novací smlouvu jen na omezený 
počet nových domů. Jakákoliv 
praxe s uzavíráním plánovacích 
smluv na oblast Nového Jenštej‑
na tady bohužel v minulosti ne‑
probíhala.

Na konci listopadu loňského 
roku tedy zastupitelstvo schválilo 
plánovací smlouvu, která klade 
investorovi mnoho podmínek, ať 
už finančních tak pozemkových. 
Developer musí uhradit náklady 
na renomovanou právní kancelář, 

která za obec plánovací smlouvu 
připravovala (cca 180 000 Kč), 
zavázal se nám rezervovat a po‑
sléze darovat stavební pozemek 
pro budoucí možné rozšíření ma‑
teřské školy, ručí některými dal‑
šími pozemky, 1 mililion Kč musí 
poskytnout obci na zpracování 
všech podkladů pro žádost o do‑
taci na zkapacitnění ČOV, musí 
zaplatit veškerou spoluúčast obce 
na její výstavbě, pokud obec do‑
taci získá atd. A to vše je součást 
plánovací smlouvy, na základě 
které bude moci developer vysta‑
vět 30 domů.

Norbert Hlaváček, starosta

o dobrovolnících II.
Možná se opakuji, ale věřím, že 

děkovat všem dobrovolníkům, kte‑
ří pomáhají obci žít její společen‑
ský, kulturní a sportovní život je 
třeba neustále. Děkuji všem, kteří 
jako naši hasiči či sportovci zajiš‑
ťují velké společenské a sportovní 
akce, všem jednotlivcům, kteří na 
nich také pomáhají, organizují 
Jenštejnskou Pětku, Slavnosti, 
Loučení s prázdninami, Malířskou 
akademii, Pálení čarodějnic, Letní 
kina, sportovní turnaje, 17. lis‑

topadu, Drakiádu, Rozsvěcení 
a spoustu menších akcí ve volno‑
časové místnosti na OÚ, kterou 
na nevýdělečné akce sloužící obča‑
nům bezplatně zapůjčujeme.

Nápadů je spoustu, ale reali‑
zovat nápady, na to je třeba lidí. 
Dobrovolníků. Těch, kteří věnují 
zcela zdarma svůj čas ve prospěch 
ostatních, nemají z této činnosti 
žádný osobní zisk, nepodnikají, 
nedělají si z kultury či zábavy svůj 
business, ale dávají. Dávají radost, 

svůj čas a své schopnosti zcela 
bezplatně ve prospěch všech.

Mám za to, že obec se má snažit 
všechny spolky, sdružení, skupiny 
lidí i jednotlivců v takovémto nad‑
šení podporovat a snad mohu i říci, 
že se to i děje. Ale pro všechny, ať už 
jsou to skuteční dobrovolníci nebo 
podnikatelé, platí stejná pravidla.

Proto mě zamrzí, když zjistím, 
že se pravidla porušují. Třeba tak, 
že prostory které mají sloužit ke 
cvičení jsou v pozdních večerních 

hodinách a navíc bez vědomí ředi‑
telky školky využívány k něčemu 
úplně jinému, co s dobrovolnic‑
tvím nemá nic společného. Ne‑
myslím si, že je to vhodné a je mi 
jedno, zda to budou „dobrovolníci“ 
nebo podnikatelé, ale všem, kteří 
budou takto vnímat své „dobro‑
volnictví“ vzkazuji, že to tolerovat 
nebudu. Všem ostatním dobrovol‑
níkům, kteří nám tolik pomáhají 
děkuji, máte naši podporu!

Norbert Hlaváček, starosta

vodovod a kanalizace – kolaudace se blíží
Jak uzavřít smlouvu a co je potřeba udělat před připojením domu

Rok 2017 si občané Dehtár bu‑
dou pamatovat snad navždy. Své 
nemovitosti si připojí na vodovod 
a kanalizaci. Zapomenou však na 
strasti s výstavbou spojené? Zablá‑
cená komunikace po tak dlouhou 
dobu není jistě nic příjemného. 
Snažili jsme se všemožně zhotovi‑
tele stavby přimět k pravidelnému 
úklidu vozovky, ale přísun bláta 
z okolních komunikací a z projíž‑
dějících stavebních strojů byl ne‑
konečný.

Kvůli průtahům se získáním 
dotací se zahájení díla původně 
plánované na srpen 2016 posunu‑
lo na podzimní a zimní období, což 
jistě není ideální. Zároveň se však 
zahájení prací nedalo posunout 
na jaro 2017, obec by přišla o část 
dotací, konkrétně o částku 6,6 mi‑
liónů Kč.

Součástí díla je i nový povrch 
komunikace, realizace je však zá‑
vislá na přízni počasí a povolení 
k užívání komunikace Krajskou 
správou a údržbou silnic. Bez do‑
končené vozovky nelze vodovodní 
a kanalizační řady zkolaudovat.

Dehtáry se tedy dočkají i nové‑
ho asfaltového povrchu, a to v celé 
šíři komunikace. Upozorňujeme, 

že v průběhu asfaltování bude do‑
pravní situace opět ztížená. Jakmi‑
le budeme mít k dispozici příslušné 
dopravně inženýrské opatření, zve‑
řejníme je na webu obce v aktuali‑
tách.

Na shodném místě naleznete 
i kontakt na provozovatele vodo‑
vodu a kanalizace VaK Zápy, s. r. o. 
S touto společností musí občané 
Dehtár uzavřít příslušnou smlou‑
vu. Učinit tak musí majitel nemo‑
vitosti. Je     ‑li více vlastníků, stačí 
jeden z nich. Nejdříve je však nut‑
né vyplnit formulář „Přihláška 
odběrného místa“. Tento formulář 
je pro občany Dehtár připraven 
v kanceláři obce. Prosíme, přijďte 
jej vyplnit, nejlépe v úředních hodi‑
nách. Vodné a stočné bude hrazeno 
podle skutečného odběru, na zákla‑
dě kvartálního odečtu vodoměrů. 
V případě kombinovaného odběru, 
tj. i z vlastní studny, bude pak stoč‑
né kalkulováno podle zákonem da‑
ného směrného čísla, a to dle počtu 
osob v domě bydlících (nikoliv dle 
počtu osob přihlášených k trvalé‑
mu pobytu). V přihlášce odběrného 
místa je také možné zvolit způsob 
úhrady složenkou nebo bankovním 
převodem. Výše vodného a stočného 

bude shodná s výší úhrady ostat‑
ních občanů v Jenštejně. Tj. pro rok 
2017 platí cena vodného 30,11 Kč 
za m3 a cena stočného 29,18 Kč za 
m3, uvedené ceny zahrnují DPH.

Vlastní provoz vodovodu a ka‑
nalizace bude zahájen po předání 
provozovateli. Koncové zátky přípo‑
jek nesmí být za žádných okolností 
odstraněny! Odstranění koncových 
zátek provede pouze oprávněná 
osoba provozovatele, pan Hlavín, 
tel. 733 642 323. Dále považujeme 
za nutné zdůraznit, že kal ze stá‑
vajících septiků a žump se nesmí 

do ČOV dostat. Nejjednodušší 
možností je objednávka fekálního 
vozu, který odpadní vody vyveze 
a vyčistí. Pouze tekuté odpadní 
vody bude možné vypustit do nové 
kanalizace, ale jen ve výjimečných 
případech a to za dohledu osoby 
za ČOV Ing. Sedláčka, po předcho‑
zí tel. domluvě týden dopředu, tel. 
602 288 923. Do kanalizace musí 
být odváděny veškeré odpadní vody 
z domácnosti, nelze připojit pouze 
přepady. Do splaškové kanalizace 
nesmí být napojeny dešťové vody!

Pavlína Antošová

Stavba vodovodu a kanalizace v Dehtárech (listopad 2016 / J. Hulík)
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Školní docházka pro děti je zajištěna
Rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti Svazkové školy Panská pole

Svazková škola Panská pole je 
projekt dobrovolného svazku obcí, 
který vznikl k vyřešení kritické 
nedostatečnosti počtu míst pro 
žáky obcí Přezletice, Podolanka 
a Jenštejn ve školských zařízeních 
blízkém okolí. Nemožnost uzavřít 
smlouvu s novou spádovou školou 
po výpovědi ze ZŠ Vinoř, naprosto 
žádné garance toho, zda, či jaký 
počet našich žáků přijmou okolní 
školy pro následující školní roky 
způsobily nutnost rychlého řešení 
problematiky umísťování žáků do 
prvních tříd. Z tohoto důvodu se 
zastupitelstva obcí rozhodla založit 
dobrovolný svazek obcí za účelem 
výstavby školy nové, plně zajišťují‑
cí výuku ve všech devíti ročnících 
povinné školní docházky.

Projektování nové školy běží 
na plné obrátky. Přiměli jsme 
Vládu ČR, aby se problémem pří‑
městských škol zabývala a máme 
schváleny prostředky ve výši 
cca 250 mil. Kč na stavbu svazkové 
školy. Věříme, že výstavba začne na 
přelomu roku a do dvou let nastou‑
pí žáci do nové, moderní budovy 
školy s nadstandardním technolo‑
gickým vybavením.

Naší snahou je zajistit provoz 
vlastní školy již pro školní rok 
2017/2018, a to nad rámec zákon‑
ných povinností. Mohli jsme požá‑
dat Středočeský kraj o přidělení 
spádové školy, ale takové řešení je 
pro svazek až tou poslední možnos‑
tí. V případě, že by selhaly veškeré 
ostatní alternativy, tuto možnost 
využijeme. Již několik jiných obcí 
v kraji se rozhodlo problém takto 
vyřešit. Naše cesta je jiná, veškeré 
naše úsilí směřujeme k provozová‑
ní vlastní školy. Nejprve v pronaja‑
tých prostorách a následně se pře‑
stěhujeme do nově postavené školy.

O vhodných prostorách k pro‑
nájmu jsme jednali na několika 
místech v okolí. Najít prostory, 
které by splňovaly složité a ná‑
ročné hygienické a jiné podmínky 
pro školu, je velmi obtížné a naše 
snaha, trvající cca 9 měsíců, po 
různých peripetiích nakonec vyús‑
tila v dohodu s vedením Brandýsa 
nad Labem, kterému se podařilo 
najít prostory v budově Pedagogic‑
ké fakulty UK. Horečně pracujeme 
na zapsání školy do rejstříku škol. 
Jedná se o poměrně složitý proces, 
kterému předchází mnoho dílčích 
úkonů. Založení školské právnické 
osoby, konkurz na ředitele, schvá‑
lení stavebním úřadem, hygienou 
a další. Již nyní je uzavřený kon‑
kurz a vybrán nový ředitel, respek‑
tive paní ředitelka. Tou je Mgr. Mo‑
nika Dragounová, která připravuje 
personální zajištění, plán výuky 

a provozu školy. Nelze předjímat 
vyjádření orgánů. Pokud však pů‑
jde vše dle předpokladů, nejpozději 
v dubnu se s ní jistě potkáte při 
zápisech do první třídy. Ještě před 
tím proběhne koordinační schůzka 
v obcích, které se zúčastní staros‑
tové, ředitelka a předseda svazku.

Výslednou kapacitu školy určí 
Krajská hygienická správa dle 
technických podmínek. Pro škol‑
ní rok 2017/2018 předpokládáme 
přijetí cca 25–30 dětí. V rámci 
svazku víme o větším počtu trvale 
hlášených předškoláků. Zejména 
rodičům předškoláků, kteří již mají 
sourozence v jiné škole, doporuču‑
jeme, aby zapsali své děti do ní. 
V případě zájmu bude umožněn je‑
jich přestup do nově postavené bu‑
dovy svazkové školy v Přezleticích.

Průběh prvních let svazkové 
školy

V prvních letech výstavby bu‑
dovy školy bude výuka zajištěna 
v pronajatých prostorách.

Ve školním roce 2017/2018 
a 2018/2019 bude probíhat výuka 
ve dvou učebnách Pedagogické fa‑
kulty UK v Brandýse nad Labem.

Při potřebě snížit počet žáků 
v hodině, pro individuální pří‑
stup – např. čtení, psaní, – budeme 
schopni rozdělit třídu na dvě menší 
skupiny žáků a výuku jim usnad‑
nit vyučováním v oddělených míst‑
nostech.

Po zkolaudování první budovy 
projektu svazkové školy a jídelny 
bude výuka přesunuta do prostor 
svazkové školy a za přísných bez‑
pečnostních podmínek bude probí‑
hat současně výuka i výstavba dru‑
hé budovy tak, aby výuka nebyla 
narušována. Každým následujícím 
rokem bude škola přijímat další 
žáky. Celkově je kapacita školy po‑
čítána na 540 žáků.

Příjezd a příchod do školy:
Následující provozní a bezpeč‑

nostní opatření budou ještě upřes‑
něna ve školním řádu.

Svazek obcí nyní jedná se Stře‑
dočeským krajem o zřízení autobu‑
sové linky, která má naše děti do 
školy svážet a odvážet. Doprovod 
mezi školou a autobusem zajistí 
školní personál.

Škola bude otevřena od cca 7:15 
(čas bude upřesněn) do max. 17 ho‑
din.

Odchod dětí ze školy
Samostatný odchod dítěte bě‑

hem výuky nebude možný. Žák 
může být během vyučování pře‑
dán pouze rodiči nebo zákonnému 
zástupci.

Není možné z bezpečnostních 
důvodů pustit dítě během výuky 
ze školy, ani na základě písemné 
žádosti.

Žáci budou mít od rodičů písem‑
né sdělení, kdy a jak budou školu 
po výuce opouštět. Pokud bude žák 
po vyučování odcházet sám, na zá‑
kladě písemného sdělení, rodič za 
něj přebírá plnou zodpovědnost.

Rodiče, pro které nebude přija‑
telný odpolední čas příjezdu auto‑
busu, si pro děti dojedou sami.

Z hlediska bezpečnosti dětí jsou 
prostory zajištěny zábranou proti 
odchodu dítěte i proti vniknutí ne‑
ohlášených osob.

Před učebnami na chodbě bu‑
dou pro děti připraveny skříňky na 
oblečení, každý žák bude mít svou 
vlastní.

Prostory pro výuku
Třídy budou vybaveny stolky 

a židlemi s nastavitelnou výškou 
pro správné sezení při psaní, in‑
teraktivní technikou – tabule, zvu‑
kotechnika, veškerým potřebným 
materiálem na výtvarnou, pracov‑
ní a hudební výchovu.

Výuka
Výuka začíná v 8:00 hodin a do 

8:15 mají děti prostor pro snídani, 
ranní posezení s učitelkou.

Výuka probíhá ve 45 minuto‑
vých vyučovacích hodinách.

1. hodina 8:15 – 9:00
2. hodina 9:10 – 9:55, velká pře‑

stávka
3. hodina 10:15 – 11:00
oběd
4. hodina 11:40 – 12:25
Výuka je plně v kompetenci 

pedagoga, který může dle potřeby 
přizpůsobit obsah vyučování potře‑
bám dětí.

To znamená, že v případě vyso‑
ké únavy dětí může mimo rozvrh 
zařazovat tělocvičnou či relaxační 
chvilku, může použít delší časovou 
dotaci na docvičení učiva, podle po‑
třeby žáků může koordinovat výu‑
ku jednotlivých předmětů, ovšem 
tak, aby byla zachována povinná 
časová dotace jednotlivých před‑
mětů v týdnu.

Výjimkou mohou být tzv. pro‑
jektové dny, či týdny, kdy bude 
výuka přizpůsobena potřebám pro‑
jektu.

Na oběd budou děti převáděny 
učitelkou do jídelny sousední ZŠ 
Palachova. Po obědě bude následo‑
vat poslední hodina výuky.

Výběr ze dvou jídel bude možný 
na webových stránkách školy.

Intenzivně doporučujeme rodi‑
čům pečlivě zvážit výběr jídla, aby 
nedocházelo k potížím při obědě.

Informativní schůzky s ro‑
diči
14. 3. 2017 – 18:30
Zasedací místnost OÚ Jenštejn 
přízemí
15. 3. 2017 – 18: 30
Společenský sál OÚ Přezletice 
Veleňská 48

Termíny zápisu
19. 4. 2017 – 14:00 – 17:00
MŠ Přezletice
20. 4. 2017 – 14:00 – 17:00
Zasedací místnost OÚ Jenštejn 
přízemí

Volnočasové aktivity
Škola má již nyní dojednány: 

kroužek zumby, logopedii a výtvar‑
ný kroužek

Osoby zajišťující výuku
Ve školním roce budou výuku 

zajišťovat – ředitelka školy a stu‑
dentka 5. ročníku Pedagogické fa‑
kulty UK, obor učitelství prvního 
stupně, Vv. V případě nutnosti ote‑
vřít i druhou třídu prvního ročníku 
je zajištěna ještě jedna pedagožka 
s aprobací učitelství 1. stupeň sppg. 
(speciální pedagogika).

Pobyt dětí ve školní družině 
bude zajištěn vychovatelkou.

Každý další školní rok před‑
pokládá další navýšení počtu pe‑
dagogických pracovníků tak, aby 
byla zajištěna výuka i chod školy.

Po kolaudaci budovy svazkové 
školy bude škola navyšovat i po‑
čty nepedagogických pracovní‑
ků – uklízečky, kuchařky, vrátnou 
a školníka.

Pedagogický tým
Mgr. Monika Dragounová – ře‑

ditelka školy a vyučující aprobace 
1. stupeň a Speciální pedagogika‑ 
učitelství, logopedie.

Veronika Bačová – studentka 
pedagogické fakulty obor 1. stu‑
peň, výtvarná výchova – závěrečný 
ročník

Družina – zatím není ukončeno 
výběrové řízení – 1 vychovatelka

Případné dotazy můžete smě‑
řovat v otázkách provozu ško‑
ly prozatím na e ‑mail ředitelky 
reditelka@podolanka.cz, v technic‑
kých a ostatních otázkách na e ‑mail 
předsedy svazku macourek@hacer.cz

Obec Přezletice, Tomáš Říha, starosta

Obec Podolanka, Mgr. Monika Dragounová, 

starostka

Obec Jenštejn, Norbert Hlaváček, starosta

Svazková škola Přezletice, Podolanka, 

Jenštejn, Svazek obcí, Jan Macourek, předseda
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Zápisy do škol v okolí Jenštejna
Informace z blízkých obcí a městských částí nedávají mnoho šancí na přijetí skoláků

Díky novele Školského záko‑
na proběhnou zápisy do prvních 
tříd základních škol letos až 
v dubnu. Podrobnosti o zápisu 
do nově zřízené společné svaz‑
kové školy Přezletic, Podolanky 
a Jenštejna najdete na jiném 
místě Občasníku. Pokud se 
rozhodnete k zápisu jinde, tak 
jsme pro vás připravili informa‑
ce o zápisech do škol v našem 
okolí. Vezměte prosím v úvahu, 
že předškoláci z Jenštejna ne‑
mají žádný vymahatelný nárok 
na přijetí na tyto školy ani ne‑
můžou být jakkoliv zvýhodněni 
před předškoláky z jiných obcí 
nebo městských částí mimo pří‑
slušný školský obvod. Dohodu, 
která by alespoň nějaké místo 
pro naše děti garantovala, měl 
Jenštejn zcela mimořádně sjed‑
nanou pouze pro loňský zápis 
v ZŠ Palachova. S jinou školou 
v okolí taková dohoda není a ani 
v minulosti nebyla.

Zde je možná důležité vysvět‑
lit, že školské obvody škol na 
území Prahy určuje vyhláška 
pražského magistrátu a nikoliv 
dohody mezi příslušnou měst‑
skou částí a jakoukoliv obcí. 
Aktuálně se jedná o vyhlášku 
17/2016 účinnou od 1. 1. 2017. 
Dle této vyhlášky je školským 
obvodem ZŠ Satalice pouze MČ 
Praha ‑Stalice a obdobně je to ve 
Vinoři.

Následující informace pochází 
od ředitelů příslušných škol a je 
možné, že se můžou do doby zá‑
pisu ještě změnit. Sledujte tedy 

prosím webové stránky škol 
i obce. Zástupci okolních škol 
rovněž žádají rodiče, aby jim 
dali včas vědět, jestli jejich před‑
školák do dané školy nakonec 
nastoupí nebo nenastoupí. To je 
letos vzhledem k pozdějšímu ter‑
mínu zápisů obzvlášť důležité.

ZŠ Satalice
Zápis do 1. ročníků proběhne 

v Satalicích 5. a 6. dubna. Škola 
otevře dvě první třídy pro ma‑
ximálně 30 žáků, které předpo‑
kládají, že zaplní děti ze Satalic. 
V případě, že by byl prostor pro 
přijetí nespádových dětí, budou 
upřednostňovat ty, jejichž souro‑
zenci jsou už žáky ZŠ Satalice.

 
ZŠ Vinoř

Zápis proběhne v úterý a stře‑
du 4. a 5. 4. vždy od 13:00 do 
17:30 hodin. Přednostně budou 
přijímány děti, které mají spolu 
s alespoň jedním rodičem trvalý 
pobyt ve Vinoři. Pokud bude mís‑
to, doplní třídy o zájemce z dal‑
ších obcí. Přednost budou mít 
ti, co už mají ve škole sourozen‑
ce. V případě, že nebude možné 
uspokojit všechny zájemce mimo 
vinořský školský obvod, rozhodne 
veřejný los. Informační schůzka 
pro rodiče budoucích prvňáčků 
proběhne v úterý 14. 3. od 17 h ve 
školní jídelně.

 
ZŠ Palachova (Brandýs nad 
Labem)

V ZŠ Palachova se zápis koná 
v úterý 25. 4. od 13 do 18 hodin 

Zápis do mateřské školy bude v květnu
Kromě nového termínu zápisu přinesla novela školského zákona i další změny

Zápis do MŠ Jenštejn proběh‑
ne 4. května 2017 v době od 12:30 
do 17:30. Bližší informace budou 
k dispozici na webu mateřské 

školy. Kapacita mateřské školy 
je 50 dětí. Předpokládaný počet 
nově přijatých dětí je 10.

Dle novely zákona č. 561/2004 

a ve středu 26. 4. od 14 do 17 ho‑
din. Maximální počet přijíma‑
ných dětí bude okolo stovky. Více 
nedovolí celková kapacita školy, 
která je 750 žáků. To znamená, 
že škola otevře pravděpodobně 
4 třídy s počtem žáků okolo 25. 

Počet žáků z jejich spádové 
oblasti zatím nedokáže ředi‑
tel Josef Jarý po zkušenostech 
z minulých let odhadnout. V loň‑
ském roce se totiž stalo, že zhru‑
ba 14 dnů před termínem zápisu 
se počet dětí v jejich spádové 
oblasti skokem o mnoho zvýšil 
(tzv. zápisová turistika). 

Jisté je, že nejprve budou mu‑
set vzít děti z jejich školského 
obvodu. Pokud budou mít místo, 
pak budou přijímat děti z měs‑
ta Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, které se nedostaly na 
své spádové školy. 19. 4. od 8 do 

16 hodin proběhne ve škole den 
otevřených dveří.

ZŠ Dřevčice
Škola v Dřevčicích otevře 

jednu první třídu s kapacitou 15 
žáků a očekávají 13 prvňáčků 
z Dřevčic. Dále zohlední ty, kteří 
mají v dřevčické škole nebo škol‑
ce sourozence. Zápis proběhne 
6. 4. od 14:00.

ZŠ Radonice
Škola v Radonicích zahájí 

provoz v dočasných prostorech 
radonického obecního domu 1. 9. 
pro 20 dětí. Zápis proběhne 19. 
a 20. dubna od 15 do 18 resp. 
17 hodin. V Radonicích současně 
probíhají přípravné práce pro‑
jektu budovy školy pro 1x9 tříd.

Jiří Hulík, zastupitel

Základní škola v Satalicích (duben 2015 / J. Hulík)

Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a ji‑
ném vzdělávání (školský zákon), 
dochází k některým změnám 
v předškolním vzdělávání. Na‑
příklad se zavádí povinné před‑
školní vzdělávání pro 5 leté děti 
(tedy děti, které dosáhnou tohoto 
věku do srpna 2017). Toto povin‑
né vzdělávání mají až do zahájení 
povinné školní docházky (§ 34a 
školského zákona). Z toho vyplý‑
vá, že zákonný zástupce je povi‑
nen dítě přihlásit k předškolnímu 
vzdělávání v době zápisu, pokud 
ještě nedochází do MŠ.

Zákonný zástupce může zvolit 
jiný způsob plnění předškolního 
vzdělávání (§ 34a odst. 5 škol‑
ského zákona) a to individuál‑
ní vzdělávání nebo vzdělávání 
v přípravné třídě základní školy 
a ve třídě přípravného stupně 

základní školy speciální (při udě‑
lení OPŠD). V případě, že zvolí 
individuální vzdělávání dítěte, je 
povinen tuto skutečnost písem‑
ně oznámit 3 měsíce před začát‑
kem školního roku. MŠ doporučí 
oblasti vzdělávání, určí způsob 
a termíny ověření osvojování oče‑
kávaných výstupů v jednotlivých 
oblastech u dítěte (§ 34 b školské‑
ho zákona).

Pokud jde o přednostní přijetí 
do mateřské školy dětí 4 letých 
od roku 2017 (3 letých od roku 
2018, 2 letých od roku 2020), tak 
tyto děti mohou být přijaté pouze 
v případě, že to dovolí kapacita 
MŠ. Veškeré změny, které souvisí 
s novelou školského zákona, bu‑
dou zaneseny do „Školního řádu 
mateřské školy Jenštejn“ na škol‑
ní rok 2017/18.

Petra Holíková, ředitelka MŠMŠ Jenštejn před otevřením v zimě roku 2013 (únor 2013 / L. Hoza)
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Počet lidí, kteří platí za odpad, narostl
Jak bude letos vypadat odpadové hospodářství a kolik to bude stát

Pořádek či nepořádek v obci 
je něco, co vidíme a vnímáme 
všichni, kteří zde skutečně ži‑
jeme a nejde nám jen o přespá‑
vání. Po dvou letech, kdy jsme 
udělali jasno v odpadovém 
hospodářství nejen po formál‑
ní stránce (nikdo nikdy před 
tím asi nepočítal a nekontro‑
loval, kolik domů vlastně za 
SKO (směsných komunálních 
odpadů – popelnic) v Jenštejně 
a Dehtárech zaplatilo nebo za‑
platit má, nikdo nevyžadoval po 
majitelích domů, aby skutečně 
zaplatili), dosáhli jsme i toho, že 
informováním občanů a vysvět‑
lováním, jak to se zákony kolem 
odpadů je, zaplatili v roce 2016 
za SKO skutečně ti, kteří platit 
mají. Věřím, že to, co má být běž‑
né a normální, už bude fungovat 
i u nás.

Výdaje na zajištění odpado‑
vého hospodářství pro naši obec 
jsou ročně cca 900 000 Kč. Ty 
zahrnují náklady na svoz SKO, 
BIO popelnic, BIO kontejnerů, 
sběrných nádob na separovaný 
odpad po celé obci, sběr nebez‑
pečného, elektro a velkoobjemo‑
vého odpadu i pravidelné uklí‑
zecí akce typu Ukliďme Česko.

Příjmy obce, které se podařilo 
i díky výše zmíněné „kampani“ 
navýšit o cca 100 000 Kč, jsou za 
rok 2016 cca 800 000 Kč.

Je tedy zřejmé, že i při sou‑
časné ceně za svoz SKO 2 400 Kč, 
resp. 1 500 Kč za čtrnáctidenní 
svoz, nepokrývají příjmy z těch‑
to poplatků všechny činnosti, 
které obec zajišťuje proto, aby‑
chom u nás měli „pořádek“.

Setkala jsem se i s názorem, 

Úpravy jízdních řádů nekončí
Během zimy se podařilo s Ro‑

pidem domluvit další změnu 
v jízdních řádech, která by měla 
reflektovat připomínky občanů 
z naší podzimní výzvy. Problém 
se týkal ranního „školního“ spo‑
je linky 378 směrem na Vinoř 
a Letňany. 

Je to jeden z mála spojů, 
který začíná v Radonicích a na 
své cestě nezajíždí do zastávky 
na Hradní. Z toho důvodu musí 
školáci z oblasti Nového Jen‑
štejna na spoj do Vinoře až na 
zastávku v Radonické.

Důvodem, proč autobusy lin‑
ky 378 z Radonic nezajíždí na 
Hradní, je z pohledu Ropidu 
nevyhovující stav a provedení 
točny na konci Hradní. Točna 
je sice vyhovující pro případ, že 

spoj od Letňan v Jenštejně kon‑
čí, ale nevyhovuje pro otáčení 
s cestujícími. Točna je bohužel 
dlouhodobě považována za do‑
časnou, nachází se na soukro‑
mém pozemku a z toho důvodu 
je pro obec obtížné tuto situaci 
nějak řešit.

Podařilo se tedy najít alter‑
nativní řešení. Od 5. března do‑
šlo k mírnému posunu odjezdu 
ranního spoje linky 376 z Hrad‑
ní směrem na Vinoř, Satalice 
a Letňany tak, aby byl použi‑
telný pro školáky z Vinoře i Sa‑
talic. Nový čas odjezdu je 7:34 
místo původních 7:40. Tento 
spoj je pak v Radonické v 7:36, 
ve Vinoři v 7:42 a v Satalicích 
v 7:46. Linka 378 odjíždí z Ra‑
donic v 7:30 jako dosud.

V dohledné době by mělo do‑
jít ještě k drobnému posílení na 
lince 367 – jednalo by se o nový 
spoj na konci odpolední špičky 
a ke stejnému termínu by mělo 
dojít k zavedení pravidelného 
hodinového intervalu na noční 
lince 603 (Palmovka – Brandýs 
nad Labem), který zastavuje 
v Podolance a na znamení i na 
odbočce k Jenštejnu směrem na 
Dřevčice. V tuto chvíli předpo‑
kládáme, že tato změna nastane 
na konci dubna.

Zatím beze změny zůstáva‑
jí odpolední odjezdy linky 376 
ze Satalic. Tato linka je obecně 
komplikovaná a její změny za‑
hrnují shodu v rámci řady obcí 
a pražských městských částí.

Jiří Hulík, zastupitel

Svoz velkoobjemového, nebezpečného a BIO odpadu v roce 2017

Jenštejn
VO

Náves

Jenštejn
NO

Náves

Jenštejn
VO

Hradní

Jenštejn
VO

Kovářská

D e h t á r y 
VO+NO

Jenštejn
BIO

Obecní louka

Březen 24.–26. 3. 25. 3. 25. 3. 24.–26. 3.

Duben 29. 4. 7.–8. 4.

Květen 27. 5.

Červen 24. 6.

Červenec 29. 7.

Srpen 26. 8.

Září 30. 9.

Říjen 27.–29. 10. 28. 10. 28. 10. 27.–29. 10.

Listopad 25. 11. 10. ‑ 12. 11

Prosinec 30. 12

VO = velkoobjemový odpad. Kromě termínů v březnu a v říjnu budou kontejnery přistaveny pouze od 9 
do 13 hodin.
NO = nebezpečný odpad. Přistavení kontejneru bude časově omezeno.

proč se u nás neplatí na „hlavu“. 
Těch důvodů je hned několik, 
vyjmenuji jen některé z nich:

1. Kdybychom chtě‑
li, řekněme „dotovat“ odpady 
z obecního rozpočtu podobnou 
částkou jako v roce 2016 (tedy 
cca 100 000 Kč), pak bychom za 
1 147 trvale hlášených obyvatel 
(stav k 1. 1. 2016 dle ČSÚ) mu‑
seli vybrat na „hlavu“ včetně se‑
niorů a dětí částku cca 700 Kč.

2. Obec nechce „trestat“ 
občany za to, že mají trvalý pobyt 
v obci, naopak usiluje o každého 
jednoho poplatníka, který si zde 
TP zřídí, protože žijeme především 
z příjmů za trvale hlášené občany 
(cca 10 000 Kč/rok za občana).

3. Jsou zde desítky čtyř 
někdy i pětičlenných rodin, 

kterým postačí 14denní svoz 
SKO za 1 500 Kč/rok (poplatek 
na „hlavu“ tedy vychází na 375 
resp. 300 Kč, nikoliv na 700 Kč). 
Týká se to desítek domácnos‑
tí, které pečlivě a odpovědně 
třídí odpad do sběrných nádob 
k tomu určených.

4. Na druhé straně jsou 
zde skupiny lidí, kteří prostě od‑
pad buď nechtějí, neumí nebo 
prostě nemohou třídit tak, aby jim 
stačil pouze 14denní svoz. A při po‑
platku na „hlavu“ může být pouze 
jeden systém a jednotýdenní svoz. 
Protože jinak nám tyto jejich SKO 
odpady skončí v nádobách na se‑
parovaný odpad, nebo ještě hůře 
na mezích a v příkopech.

Obec se i nadále snaží zlep‑
šit služby občanům a kromě 

50% úlev za poplatky SKO pro 
seniory jsme již v minulém roce 
navýšili četnost svozu velkoob‑
jemového, nebezpečného a elek‑
troodpadu a ve zlepšování ser‑
visu pro občany pokračujeme 
i nadále. 

V letošním roce budou kon‑
tejnery na velkoobjemový odpad 
každý měsíc. Každou poslední 
sobotu v měsíci budeme střídat 
umístění na návsi a na ulici 
Hradní.

A dvakrát ročně budou kon‑
tejnery tak, jak jste zvyklí, od 
pátku do neděle v Dehtárech, 
na návsi v Jenštejně a v ulici 
Kovářská. Na jaře i na podzim 
přistavíme na víkend i BIO kon‑
tejnery.

Zuzana Dvořáková, místostarostka

Zastávka linky 378 (duben 2015 / J. Hulík)
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• Plánovaná dopravní opat‑
ření a nové dopravní značení 
v obci: Pokročili jsme v jedná‑
ních ohledně povolení nového 
přechodu pro chodce v blízkosti 
křižovatky Radonická/Dřevčic‑
ká/9. května. Jakmile obdržíme 
příslušná povolení a zastupitel‑
stvo tuto investici schválí, bude 
toto kritické místo mnohem 
bezpečnější pro chodce a pře‑
hlednější pro řidiče. Především 
maminky s dětmi se dočkají pře‑
chodu u zastávky na ul. Radonic‑
ká. Zároveň musí být vyřešena 
návaznost na stávající přechod 
směrem k Vinořské, i úzký prů‑
jezd z Vinořské na náves. Proto 
půjde o úpravy většího rozsahu. 
Realizace plánovaného umístění 
radarů na ul. Vinořská, v Dehtá‑
rech a ul. Hradní proběhne na 
jaře.
• Veřejná prostranství: Upo‑
zorňujeme občany, že platná 
Obecně závazná vyhláška obce 
Jenštejn č. 2/2016 stanoví mimo 
jiné i ohlašovací povinnost a po‑
platek za zábor veřejných pro‑
stranství. Poplatek se vybírá 
za zvláštní užívání veřejného 
prostranství, kterým se rozumí 
například provádění výkopo‑
vých prací, umístění dočasných 
staveb a zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje a služeb, 
umístění skládek, vyhrazení tr‑
valého parkovacího místa atd. 
Celé znění vyhlášky naleznete 
na webu obce.

• Uklízejte po psech. Apelu‑
jeme na majitele psů, aby dů‑
sledně uklízeli psí exkrementy 
z chodníků i ostatních veřejných 
prostranství. Obec každý rok 
investuje do nových a nových 
košů na psí exkrementy a jejich 
pravidelného úklidu. Pokud vám 
někde ještě koš chybí, ozvěte se 
nám. Věříme, že nebudeme mu‑
set přistoupit k vyhlášce o zne‑
čišťování veřejných prostranství, 
jejíž dodržování by kontrolovala 
obecní policie.
• Známky pro psy obdržíte 
na základě řádně uhrazené‑
ho poplatku, který stanoví již 
zmiňovaná vyhláška obce. Tyto 
známky jsou svým přiděleným 
číslem jedinečné a váš pes je pod 
tímto číslem evidován. Přísluš‑
ník obecní policie má právo tyto 
známky vidět při běžné kontro‑
le, proto je prosím mějte u sebe. 
V případě ztráty kontaktujte 
kancelář obce. Současně může 
příslušník obecní policie kontro‑
lovat i psy v zahradách, přede‑
vším jejich počet, zda     ‑li souhlasí 
s evidencí. Díky vydávání nových 
psích známek máme k dnešnímu 
datu evidováno cca o 30 psů více 
než v minulém roce. Poplatek za 
psa je poplatek regulační, nepři‑
náší obci žádný velký finanční 
efekt a nepokryje ani instalaci 
nových a servis stávajících košů 
na psí exkrementy. Díky eviden‑
ci a známce můžeme teď ušetřit 
majitelům zaběhnutých psů i ne‑

malé finanční prostředky, proto‑
že odchytová firma si za odchyt 
účtuje 5 000 Kč, které pak musí 
uhradit majitel. Takto nejdříve 
zjistíme, komu zaběhnutý pes 
patří a budeme se snažit jej kon‑
taktovat.
• Zeleň/BIO odpad: Jak jsme 
uváděli v posledním obecním 
sloupku, je údržba zeleně na 
obecních pozemcích nyní zajiš‑
ťována externí firmou. Neumís‑
ťujte soukromý bio odpad na tyto 
pozemky. Pro potřebu svozu bio 
odpadu můžete využít hnědý 
kontejner (bio), který je umístěn 
trvale před OÚ nebo si můžete 
zakoupit ke svému domu hnědou 
nádobu (bio) a roční svozovou 
známku. Svozy probíhají od za‑
čátku dubna do konce listopa‑
du. Zakoupíte v kanceláři obce. 
Jarní a podzimní velkoobjemový 
sběr bio odpadu bude realizován 
na předem určeném místě. Jiné 
umísťování bio odpadu za ploty 
zahrad a podobně je považováno 
za znečišťování či za zábor veřej‑
ného prostranství dle již zmíně‑
né vyhlášky.
• Zimní údržba chodníků 
a komunikací. Letošní zima 
byla na sněžení a námrazu 
mnohem bohatší než ty před‑
chozí. Prostě normální zima, na 
kterou jsme bývali dříve zvyklí. 
S tím vyvstala otázka, jakým 
způsobem zajistit úklid místních 
komunikací, které se dříve pou‑
ze protahovaly. O nepravidelný 

úklid poměrně malých ploch 
nemá žádná firma se sypači zá‑
jem, podařilo se však zajistit 
ruční sypání pískem. Má to však 
i svá úskalí. V zónách parkují 
vozy, takže není možné silnice 
protáhnout v celé šíři, při změ‑
ně počasí se pak sníh z těchto 
míst rozjezdí zase na vozovku, 
písek se při oblevě propadne do 
sněhové vrstvy a může se sypat 
znovu. Rádi bychom znali názor 
občanů i zastupitelů na možnost 
ošetření místních komunikací 
solí. Je to efektivnější, levnější 
a na jaře pak nebude potřeba 
objednávat speciální úklid ulic 
znečištěných pískem. Chápeme, 
že to pejskařům nebude vyho‑
vovat, ale prioritou jsou pro nás 
bezpečné ulice za rozumnou 
cenu. Napište nám svůj názor na 
starosta@jenstejn.cz.
• Nepořádek u kontejnerů. 
Žádáme všechny, kdo chtějí tří‑
dit správně odpad, aby nedávali 
svůj, byť vytříděný, odpad mimo 
svozové nádoby. Pokud již není 
místo v kontejnerech na daný 
odpad, prosíme, odneste ho na 
jiné svozové místo (v obci máme 
celkem 5 těchto míst). Stalo se 
špatným zvykem ponechat řád‑
ně vytříděnou tašku opřenou 
o nádobu v domnění, že bude 
odvezena. Vytváří se tím nepořá‑
dek zprvu vedle nádob, což také 
není pěkné, ale později, pokud 
např. fouká vítr, i po okolí.

Pavlína Antošová, Pavla Rachová

oBECní sloUPEK

Jenštejn bude ve filmu
Režisérka Agnieszka Hollandová chystá film o léčiteli Janu Mikoláškovi

Polská režisérka Agniesz‑
ka Hollandová, známá v Česku 
například seriálem Hořící keř 
o Janu Palachovi, se pustila do 
natáčení nového filmu, který bude 
mít mnoho společného s Jenštej‑
nem. Snímek Šarlatán totiž bude 
o osudech léčitele Jana Mikoláška. 
Film vzniká podle scénáře Marka 
Epsteina, scenáristy pohádky An‑
děl Páně 2 či kriminálky Ve stínu.

„Na jeho osudu je možné de‑
monstrovat, jak neměnný a záro‑
veň výlučný je vztah k výjimečným 
jedincům a že veskrze všechny 
systémy se těchto samorostů po‑
koušejí využít a posléze je zahubit. 
Obdiv a strach. To je emoce, kte‑
rá ve mně zůstává,“ řekl o Janu 
Mikoláškovi Marek Epstein pro 
server České televize, která bude 
koproducentem snímku.

Jak déle uvedl server ceskatele‑
vize.cz, filmový příběh je v součas‑
nosti ve stadiu příprav. Natáčení 
by podle Agnieszky Hollandové 
mohlo začít ještě tento rok nebo za‑

čátkem roku příštího. Na režii Šar‑
latána kývla, přestože léčitelské 
téma už filmařsky zpracovala – 
v roce 2002 ve snímku Julie na ces‑
tě domů, a považovala ho tedy za 
pro sebe vyčerpané. „Velmi správ‑
ně totiž pochopila, že Šarlatán není 
o věcích mezi nebem a zemí, ale 
především o člověku, jeho slabosti 
i síle,“ podotkl na webu dramaturg 
Filmového centra České televize 
Jaroslav Sedláček.

Základní děj filmu popisuje 
produkční společnosti Marlene 
následovně: „Děj filmu Šarlatán se 
začíná odehrávat v polovině pade‑
sátých let. Uprostřed času komu‑
nistické diktatury a důsledného 
materialismu žije v Čechách muž, 
k němuž se desítky lidí obracejí 
jako k poslední naději. Léčitel Jan 
Mikolášek je člověk bez odborného 
lékařského vzdělání, ale nadaný 
nevšedním a de facto nevysvětli‑
telným nadáním diagnostikovat 
a léčit nemoci, před nimiž zůstáva‑
jí doktoři bezmocní. Mikoláškovy 

mimořádné schopnosti jsou však 
vykoupeny bojem s jeho vlastními 
démony. Léčitelství, které je jeho 
vnitřní spásou a ochranou před 
sebou samým, mu také přináší ne‑
ustálé ohrožení ze strany komuni‑
stického establishmentu. Přichází 
zatčení, vykonstruované obvinění, 
výslechy. V návratu do Mikoláško‑
vy minulosti se pomalu odhaluje 
prvopočátek jeho léčitelských do‑
vedností, rozkrývají se celoživotní 
traumata a bolesti i homosexuální 
orientace, k níž se ovšem nedoká‑
že a s ohledem na dobu ani nemů‑

že otevřeně přihlásit. Mikoláškova 
postava, jakkoliv je obdařena ne‑
všedními schopnostmi, má běžné 
lidské limity, co se týká odvahy 
nebo schopnosti sebeobětování. 
Na půdorysu dramatických život‑
ních osudů je vykreslen příběh, 
který překračuje sám sebe a sna‑
ží se pojmenovat jevy univerzální 
a obecně platné.“

Do kin by měl snímek přijít na 
podzim roku 2018, o rok později 
se dostane i na obrazovky České 
televize.

Martin Šidlák

Agnieszka Hollandová
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někdo to zaplatit musí
Přijmeme logiku dobrovolného bankrotáře a užitečného dobráka?

V minulém čísle Jenštejn‑
ského občasníku vyšel článek 
šesti zastupitelů „Pět mýtů 
o zastupitelstvu a develope‑
rech“ s podtitulem „Nejen v mi‑
nulém vydání Občasníku jste 
se mohli dočíst ne vždy zcela 
přesné, úplné nebo pravdivé in‑
formace“. Jenštejnský občasník 
považujeme za médium, které 
má občany informovat o dění 
v obci. Nechceme z něho dělat 
plátek „divokého západu“, kdo 
co řekl a proti komu. Naším 
cílem není napadat zastupitel‑
stvo, ale jako opozice upozornit 
na věci, které se nám nelíbí 
a vyjádřit náš názor. Je to kul‑
tura diskuze, která k demokra‑
cii patří. Na článek budeme 
proto v podrobnostech reagovat, 
ale na našem webu www.hodno‑
tajenstejn.cz.

Jak už jsme mnohokrát zdů‑
raznili, nejsme proti výstavbě 
domů, ani proti škole v Přezle‑
ticích. Jen se na věci díváme 
jinak. Chceme, aby řešení byla 
rozumná a přiměřená pro lidi, 
kteří v Jenštejně žijí a budou 
v budoucnu žít. První dvě eta‑
py Nového Jenštejna by pro nás 
všechny měly být obrovským 
varováním. Prý po developero‑
vi přece nemůžeme chtít, aby 
nám postavil školu. Co je to ale 
za developera, kterého nezají‑
má, že postaví 450 domů a nově 
přistěhovaní nemají kam chodit 
do školy nebo školky? V Pře‑
zleticích dostali od developera, 
který bude stavět srovnatelný 

areál s Novým Jenštejnem, cel‑
kem 35 401 m2 na výstavbu ško‑
ly, závazek 120 tisíc korun na 
rodinný dům a ještě jim zbyde 
spoluvlastnický podíl na neza‑
stavitelných pozemcích. Tento 
developer se zavázal, že bude in‑
vestovat do školy až 25 milionů 
korun; příslušná smlouva je na 
webových stránkách Přezletic.

V Jenštejně postupujeme 
opačným směrem: o mateř‑
ských školách se v Územní 
studii Nový Jenštejn nezmí‑
níme raději vůbec, množství 
parcel ze 147 změníme na 415 
(až 450) a pozemek, který je 
v územním plánu určen na ob‑
čanské vybavení chceme dob‑
rovolně přeměnit na smíšenou 
zástavbu, kde může developer 
postavit další domy. Etapizaci, 
tj. podmíněnost výstavby urči‑
tými předchozími podmínka‑
mi, neuděláme, ačkoliv jsme si 
to v zadání na zastupitelstvu 
schválili. Toto a ještě více za‑
stupitelstvo obce Jenštejn ak‑
ceptovalo „bez mrknutí oka“ 
a solidní diskuze s veřejností. 
A to nemluvíme o plánovací 
smlouvě s developerem na dal‑
ších 30 domů + budoucí závazek 
uzavření plánovací smlouvy na 
100 domů schválené zastupitel‑
stvem 29. 11. 2016. Tam se pří‑
spěvek 70 tis. Kč na výše uve‑
dených 100 jednotek započítává 
na spolufinancování developera 
na navýšení kapacity ČOV. Až 7 
milionů korun dáme potenciál‑
ně zpět developerovi. Na občan‑

ské vybavení tedy nedostaneme 
z tohoto příspěvku nic.

Jak chce developer nové 
domy prodat, když tu bude 
chybět občanská vybavenost? 
Cílem územního plánování ve 
stavebním zákoně je všestran‑
ný rozvoj obce a jsou zde popsá‑
ny i principy takového rozvoje. 
Proč je tedy nedodržujeme a jak 
je možné, že se těchto hodnot 
nezastane ani orgán územního 
plánování? Jestliže sem chce 
přijít seriózní developer, tak ať 
představí koncepci všestranné‑
ho rozvoje obce a jeho financo‑
vání. Když to jde v Přezleticích, 
proč to nejde v Jenštejně? Pro‑
běhlá výstavba s sebou přinesla 
problém financování veřejných 
služeb. Chceme znovu opakovat 
tyto chyby?

My netvrdíme, že zastupitel‑
stvo nic nedělá. Jen si myslíme, 
že neřeší od základu rozvoj naší 
obce trvale udržitelným způso‑
bem. Nás to mrzí, že společně 
neřešíme základní logiku. Ta 
spočívá v tom, že z malé obce 
stavíme město. Jestliže staví‑
me „nové“ město, potřebujeme 
i patřičné občanské vybavení 
a veřejné plochy. Jak si může 
developer myslet a souhlasit 
s tím, že v Novém Jenštejně ne‑
budou? Je jeho vizí noclehárna 
v Jenštejně?

Pokud však chce developer 
stavět, ať staví, ale s podmín‑
kami podobnými jako v Přezle‑
ticích. Ať postaví obec či město 
se vším všudy. Pokud ne, tak 

ať přispěje takovou částkou, za 
kterou bude obec náklady jeho 
privátního projektu schopna 
nést. V opačném případě totiž 
budeme tyto částky dodávat my 
všichni prostřednictvím rozpoč‑
tu obce Jenštejn.

Financování občanského vy‑
bavení v Novém Jenštejně je 
pro nás jednoduchou trojčlen‑
kou. Jestliže se tu chystá dal‑
ší výstavba za cca 2 miliardy 
korun (470 domů x 4,2 mil. Kč/
dům), představuje stavba školy 
za cca 120 milionů 6 % předpo‑
kládaných výnosů. Jestliže bude 
mít developer zisk z projektu 
minimálně 30 %, pak je tako‑
vá částka na školu přijatelnou 
položkou. Navíc bude moci ta‑
kové domy se ZŠ v docházkové 
vzdálenosti prodávat rozhodně 
za vyšší cenu. Ten, kdo bude 
platit tyto náklady, je tedy ten, 
kdo tento náklad vyvolal; To je 
spravedlivé řešení. Nespravedli‑
vé řešení je, že by to měla platit 
obec Jenštejn, tj. my všichni.

Jenštejn nemůže plnit vůči 
developerovi roli filantropa, kte‑
rý bude přihrávat developerovi 
nové územní výhody a platit 
„z našeho“ náklady, které deve‑
loper vyvolá. Za prvé je to kraj‑
ně neetické a za druhé mohou 
tyto náklady Jenštejnu přerůst 
přes hlavu. Jenštejn nemůže 
přijmout logiku „dobrovolného 
bankrotáře“ a „užitečného dob‑
ráka“. A to se nám nelíbí.

Petr Dovolil, Jana Habartová, Gabriela 

Švancarová, zastupitelé

o čem jednalo zastupitelstvo
Zastupitelstvo projednalo rozpočty na rok 2017, plánovací smlouvu, změnu v katastru nebo nákup hasičského vozu

Od minulého vydání Jen‑
štejnského občasníku se zastu‑
pitelstvo obce sešlo dvakrát. 
Poprvé to bylo 29. listopadu 
a na programu bylo zejména 
schválení rozpočtu obce a MŠ na 
rok 2017. Rozpočet byl schválen 
jako vyrovnaný s příjmy a i vý‑
daji cca 26 mil. Kč a zahrnuje 
zbytek financování výstavby 
vodovodu a kanalizace v Deh‑
tárech a rezervu ve výši cca 2,8 
mil Kč. Dále byla schválena výše 
obecních poplatků na rok 2017 
a 2 obecní vyhlášky. O rozpočtu 
i obou vyhláškách jste se mohli 
dočíst již v minulém vydání.

Dalším ze zajímavých bodů 
byl souhlas se změnou katas‑
trálního území. Obec Radonice 
nás požádala, zda bychom do je‑
jich katastru nepřevedli rodinný 
park Amerika, který je stejně lo‑

gickou součástí Radonic. Zastu‑
pitelstvo dále například schváli‑
lo nákup 3 radarů z nichž jeden 
je již dlouhodobě zapůjčen na 
ulici Hradní.

Nejdelší diskuze probíha‑
la k bodu uzavření plánovací 
smlouvy se společností NJ De‑
velopment na část pokračová‑
ní výstavby Nového Jenštejna. 
Smlouva se primárně týká 30 
nových domů lemujících ulici 
Kovářská s tím, že část smlouvy 
se týká i další výstavby cca 100 
domů. Smlouva mimo jiné řeší 
způsob financování rozšíření 
kapacity ČOV z příspěvku deve‑
lopera bez nároků na obecní roz‑
počet nebo podmínky rezervace 
zbývajícího volného pozemku 
vedle MŠ obci. Na vypracování 
smlouvy se podílela advokátní 
kancelář PRK Partners.

Během rozpravy byl diskuto‑
ván i jeden z kostlivců ve skříni, 
kterého objevilo současné vede‑
ní obce. Jedná se o dohodu o spo‑
lupráci mezi společností Nový 
Jenštejn, a. s. a obcí z prosince 
roku 2011 a tedy z minulého 
volebního období. O této doho‑
dě jsem nenašel žádný záznam 
z jednání zastupitelstva nebo 
některého z výborů a na 10 let 
zavazuje obec, že umožní deve‑
loperovi rozšíření kapacity ČOV 
a poskytne souhlas s případným 
dělením pozemků. Developer na 
oplátku předá obci vodovod, ka‑
nalizaci a veřejné osvětlení vy‑
budované v první etapě výstav‑
by, a současně obsahuje smlouva 
celkem 9 odstavců o tom, jakým 
způsobem se budou obě strany 
informovat o jednáních a jaké 
se z nich budou dělat zápisy. 

Jsem popravdě trochu na roz‑
pacích, jaké hodnoty taková 
smlouva obci přinesla, proč se 
o ní nemluvilo a navíc nám nyní 
zkomplikovala jednání o pláno‑
vací smlouvě. Pokud vám to také 
není jasné, tak se prosím ptejte 
minulých zastupitelů.

Další jednání zastupitelstva 
proběhlo 10. 1. 2017 a bylo o po‑
znání kratší než to listopadové. 
Hlavními body programu byl 
prodej stávajícího hasičského 
vozu Liaz obci Kolešovice a ná‑
kup použitého hasičského vozu 
Tatra od obce Senice na Hanné. 
Oba tyto body byly schváleny 
a podrobnosti o obou vozech na‑
jdete na jiném místě Občasníku.

Další jednání zastupitelstva 
je plánováno na konec února po 
uzávěrce tohoto vydání.

Jiří Hulík, zastupitel
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Hokej naboso a granát v rybníce
Zimní radovánky v proměnách desetiletí – jak se v Jenštejně bruslilo a sáňkovalo

Letošní leden byl sedmý nej‑
chladnější od roku 1961. Na roz‑
díl od několika minulých let se 
dalo na horním jenštejnském 
rybníce brusit a hrát hokej déle 
než jen dva tři dny. Pro zlepšení 
přístupu instalovala obec dřevě‑
né schody, které budou po zimě 
uloženy nebo zabezpečeny zá‑
bradlím. Jak se ale v Jenštejně 
bruslilo v minulosti? O tom píše 
kronikář Václav Kovanda.

Chtěl bych se vrátit do doby 
před několika desítkami let 
a vzpomenout, jak jsme my děti 
prožívaly zimu. Pro naše rodi‑
če to byly větší starosti, pro nás 
děti nastaly radovánky. Odklízet 
40 až 50 cm sněhovou vrstvu ze 
dvora i z ulice několikrát za zimu 
byla dost dřina. Nebyla žádná 
technika, jenom lopata a dřevěné, 
doma vyrobené hrablo.

My děti jsme i v tomto čase cho‑
dily pěšky do školy do Dřevčic nebo 
do Vinoře. Několikrát za zimu jsme 
se však svezly do Dřevčic, když se 
šípovitým pluhem taženým párem 
koní protahovaly závěje na silnici. 
Ten už na nás čekal na návsi, až se 
sejdeme, nasedneme na pluh a tak 
ho zatížíme, aby neklouzal jenom 
po vrchní vrstvě sněhu. Stávalo 
se často, že ani pluh silnici nepro‑
jel. Největší závěje se tvořily na 
silnici od transformátoru nahoru 
k Červenému křížku. Ani sněhové 
zábrany nebyly nic platné a neza‑
bránily, aby sníh silnici zafoukal 
sněhem do roviny. Někdy trvalo 
i několik dní než se průjezd na sil‑
nici obnovil.

Sáňky a šlajfky
Všechny hry byly kolektivní. 

Když byl led, sešly jsme se na 
rybníku, a když se sáňkovalo, tak 
zase všichni. Horší bylo, když na 
led na rybníce napadala vrstva 
sněhu a byla potřeba ji pro brus‑
lení a klouzání odklidit. Tam ko‑
lektivní činnost skřípala.

Častými dárky pod vánoč‑
ním stromkem byly sáňky nebo 

brusle. Brusle byly šlajfky. Ty se 
čelistmi přišroubovaly kličkou na 
pevnou botu. Já jsem dostal od 
sestřenice džeksny. To byly brusle 
přišroubované napevno na boty. 
Některé děti neměly brusle žád‑
né, tak se říkalo, že hrají hokej 
naboso. Teprve postupem let se 
začaly objevovat první hokejové 
brusle – nože. Stejný problém byl 
s hokejkami. Ze začátku muse‑
ly stačit uříznuté klacky v roští 
podobné hokejkám. Ke hraní mu‑
sel stačit tenisák. Brankáři jako 
výstroj muselo stačit hrablo na 
sníh. První lepené hokejky z ob‑
chodu a tím i na našem rybníku 
se objevovaly sporadicky. Ale mít 
nože a hokejku – to už byl hoto‑
vý hokejista. To už se začalo hrát 
i s pukem, střely se nesměly nad‑
zvedávat, po trefení hráče to moc 
bolelo. Překonat brankáře s hrab‑
lem bylo umění.

Dráha U rampa
Nemohu zapomenout na sáň‑

kování. Sněhu bývalo dost někdy 
až moc. Na stráni sáňkovat moc 
nešlo. Hrozilo nebezpečné sjetí do 
roští nad potokem nebo přímo do 
potoka. Už tenkrát jsme mnoho‑
krát škemrali na MNV, aby nám 
nechali udělat dřevěný můstek 
ze stráně na louku přes potok. 
I když jsme dosáhli nějakého 
slibu, nikdy nebyl splněn. Jen‑
štejnské děti čekaly celé generace 
až do nedávna, kdy byl problém 
vyřešen svedením potoka do ka‑
nalizace, zavezením hlínou a vy‑
kácením roští.

Měli jsme však jinou sáňkař‑
skou dráhu. Dnes by se řeklo 
U rampu. Vedla přes celé údolí. 
V místech, kde dnes staví Paříz‑
kovi dům, byla obecní stráň po‑
rostlá akátím. Z pole Na Valech 
vedla pěšina rovnou na hráz ryb‑
níka. Z vrcholu stráně jsme jezdili 
přes celé údolí.

V oblibě byly malé železné sáně 
s dřevěným sedátkem pro jedno‑
ho. Jezdily výborně na zledovatělé 
dráze. Oblíbené byly jednoduché 

boby, které jsme si my kluci vyrá‑
běli sami. Stačilo menší prkénko 
jako sedačka. Pod ní přitlučené 2 
hranolky a na ně přišroubované 
nejlépe 4 šlajfky. Na těchto bobech 
se jezdilo z kopečka ze silnice Vi‑
nořské na hráz rybníka.

Prolomený led
Připomenu ještě jeden příběh, 

který mohl skončit docela tra‑
gicky. Čermákův rybník v Kato‑
vičkách zamrzal vždy poslední. 
Byly tam dost silné prameny. 
V zimě v roce 1947 se na rybníku 
vytvořil průzračný led, ale nebyl 
ještě dost silný. A my kluci jsme 
se odvážili ho vyzkoušet. Šli jsme 
se na něj klouzat. V jeden mo‑
ment Zdeněk Sládků objevil na 
dně pod průzračným ledem ležet 
německý ruční granát s rukojetí. 
Křičel na nás: „Kluci, na dně vi‑
dím granát.“ 

Samozřejmě se nás 8 kluků 
seběhlo podívat se na granát. 
Já byl z nich nejmladší. Led byl 
však jiného mínění a pod námi 
se prolomil. Nastal zoufalý pokus 
o záchranu, vyškrábat se po bři‑
še na led a odplazit se na břeh. 
Podařilo se to nám všem. Snad 
si ani žádný z nás v tu chvíli ne‑
uvědomil, že šlo o život. To nám 
došlo až později. Zůstala po nás 

veliká hvězdicová díra, jak jsme 
se plazili každý na jinou stranu. 
Po zamrznutí byla dlouho znatel‑
ná. Celá vesnice se šla na ni po‑
dívat a my jsme to odnesli jenom 
zmáčením. Už si nepamatuji, jak 
to dopadlo s granátem, snad tam 
pod vrstvou bahna leží do dnes.

V témže roce po veliké oblevě 
na začátku března se vytvořilo 
veliké jezero za stodolou Budilo‑
vých – nyní na kraji pod Novým 
Jenštejnem. Voda přetékala přes 
silnici Radonickou do hořeního 
rybníka. Voda po mrazech zmrzla 
na krásný hladký led. Toho využi‑
ly všechny děti na klouzání.

Dětský karneval
Poslední ze zimních radová‑

nek, které byly veselé, byl dětský 
karneval na ledě. V březnu v roce 
1986 byly dost silné mrazy, vytvo‑
řil se dostatečně silný led na do‑
lením rybníku pod hradem, který 
odolal velkému počtu dětí v mas‑
kách. Zúčastnily se děti všeho 
věku. Masky byly většinou doma 
vyrobené, ale nápadité. V kronice 
Jenštejna je založených dost fo‑
tografií z tohoto ledního reje. Ne‑
museli jsme připravovat žádný 
zvláštní program, děti dováděly 
s dobrou náladou samy.

Václav Kovanda, kronikář obce

Dolení rybník v zimě 1930 (archiv V. Kovandy)

Dětský karneval na Dolením rybníku v březnu 1986 (archiv V. Kovandy)
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První motorová stříkačka byla z roku 1944
Jaká je historie jenštejnského sboru dobrovolných hasičů a jejich techniky

Založení sboru
Sbor dobrovolných hasičů 

byl v Jenštejně založen 2. čer‑
vence 1942 a měl tehdy 29 čle‑
nů. S prvním požárem museli 
bojovat prakticky bez vybavení 
3. září 1943, kdy hořela stodola 
u Koberů. Na konci roku 1943 byl 
pak velitelem zvolen Bohuslav 
Mareček. Během jara a léta 1944 
byla postavena první hasičská 
zbrojnice u rybníka pod hradem. 
Ještě v roce 1944 se podařilo zís‑
kat první opravdový kus hasičské 
techniky. Od pražské firmy Ebert 
byla za 27 000 korun zakoupe‑
na přívěsná motorová stříkačka 
s výkonem 32 koňských sil, 150 
metrů hadic a základní část sboru 
získala uniformy. Tato stříkačka 
byla paradoxně prvním a posled‑
ním kusem velké hasičské tech‑
niky, kterou kdy naši hasiči resp. 
obec pořídili jako novou. Hned na 
začátku roku 1945 se hasičům 
podařilo získat další techniku. Od 
sboru v Dřevčicích se za peníze 
vybrané z darů občanů Jenštejna 
podařilo koupit starší automobil 
značky Praga pro 9 hasičů. Po 
velkém náletu na východní část 
Prahy 25. března 1945 pomáhali 
jenštejnský hasiči s odklízením 
trosek a záchranou raněných 
v nedalekých Satalicích. V Jen‑
štejně pak bylo dočasně ubyto‑
váno přes 60 rodin s postižených 
Satalic, Kbel a Vinoře.

Krátce po válce byl založen 
Sbor dobrovolných hasiček, kte‑
rý měl tehdy 6 členek a začala 

i práce s dětmi. Hasiči v prvních 
poválečných letech organizovali 
v obci nejrůznější kulturní a spo‑
lečenské akce. Pak ale přišel 
únor 1948, s hasičů se stali po‑
žárníci a jejich činnost se postup‑
ně redukovala na práce pro JZD 
a v letech 1966 až 1980 ustala 
činnost sboru úplně.

Osmdesátá léta
V osmdesátých letech došlo 

pod vedením Václava Kobery 
k oživení činnosti hasičů včetně 
rozvoje požárního sportu v něko‑
lika kategoriích. Kromě přenosné 
motorové stříkačky (v dnešním 
hasičském názvosloví „mašiny“) 
používali hasiči nákladní au‑
tomobil Robur, který byl tehdy 
v majetku obce od konce šedesá‑
tých let. Byl to klasický valník 
s plachtou bez zvláštních úprav 
pro potřeby hasičů, za který se 
připojoval přívěs se stříkačkou 
a dalším vybavením. V polovině 
osmdesátých let získali jenštejn‑
ští hasiči od okresu automobil 
Avia A31. V té době šlo o jeden 
z nejběžnějších malých hasič‑
ských automobilů používaných 
v tehdejším Československu 
a některé z nich slouží po opra‑
vách dodnes. Nejedná se o cister‑
nu ale dopravní automobil určený 
k přepravě nejrůznější techniky 
(zejména motorové stříkačky 
a vybavení pro dálkovou dopravu 
vody) a až 11 osob (3 v kabině ři‑
diče a 8 v kabině nástavby). Tato 
část historie našeho sboru skon‑

Jan Kovanda, Hana Stypolová, Jiřina Koberová, Radka Koberová (Reková) a další - Robur LO2500 

s přívěsem (Čelákovice 1986 / Archiv J. Koberová)

Renata Roubíčková (Boudová), Radka Koberová (Reková), Michaela Lazáková, Blanka Gramanová, Václav Kobera a Věra Kovandová (Horáčková) - Avia A31 

(1984 / Archiv J. Koberová)

čila se změnami ve společnosti 
v roce 1989. Činnost byla ukon‑
čena v roce 1990 a Avia putovala 
zpět na okres.

Obnovení činnosti
Činnost místního sboru byla 

znovu obnovena 1. 4. 2000. Sta‑
rostkou SDH Jenštejn se tehdy 
stala Blanka Křížová a kromě 
ní měl sbor ještě dalších 8 členů 
z nichž byl jen jeden muž. Začát‑
ky nebyly po takové přestávce 
lehké, ale brzy se dostavily prv‑
ní úspěchy v hasičském sportu 
včetně pořádání závodů na louce 
pod hradem. V současnosti má 
sbor více než 40 členů a staros‑
tou je Jan Půda. SDH Jenštejn je 
formálně tzv. pobočným spolkem 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska. Cílem činnosti SH 

ČMS je spolupůsobit při vytvá‑
ření podmínek k účinné ochraně 
života a zdraví občanů a majetku 
před požáry a při poskytování 
pomoci při živelných pohromách 
a jiných událostech. Kromě toho 
působí v oblasti požárního sportu 
a podporuje obecnou spolkovou 
společenskou a kulturní činnost.

JSDHO Jenštejn
V roce 2002 pak byla zřízena 

jednotka sboru dobrovolných ha‑
sičů obce Jenštejn. Jednotka je 
na rozdíl od SDH zřizována obcí 
podle zákona o požární ochra‑
ně. Jednotka je integrována do 
poplachových plánů Hasičského 
záchranného sboru ČR v katego‑
rii JPO V. Naše jednotka a stov‑
ky podobných po celé republice 
pak tvoří ty „dobrovolné hasiče“, 
kteří pomáhají profesionálním 
jednotkám zdolávat požáry a dal‑
ší krizové události. Významnou 
částí práce jednotky je řešení nej‑
různějších technických asistencí 
pro potřeby obce a spolu s SDH 
se velkou a mnohdy nenahradi‑
telnou měrou podílejí na pořádá‑
ní a organizaci mnoha obecních 
akcí. Členové JSDHO jsou ve 
většině případů také členy Sboru 
dobrovolných hasičů. Jednotka 
má v současné době 13 členů a je‑
jím velitelem je Marek Vacek.

Prvním úkolem nově zřízené 
jednotky bylo pořízení potřebné 
techniky. První cisternu se poda‑
řilo koupit od Svémyslic, kde v té 
době jednotka nefungovala. Jed‑
nalo se o automobil CAS16 Škoda 
706 RTH1 zvaný „trambus“. Jed‑
nalo se opět o klasický hasičský 
automobil pro 3500 litrů vody 
a 8 hasičů vyráběný v Českoslo‑
vensku v letech 1958 až 1985, 
který slouží u některých jednotek 
dodnes. Zkratka CAS v označení 
hasičských vozidel znamená „cis‑
ternová automobilová stříkačka“ 
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CAS 32/8200/800 Tatra 815 „Jiřinka“ (únor 2017 / J. Hulík)

a číslo 16 pak udává výkon čerpa‑
dla a v tomto případě tedy 1600 l/
min. Kus ze Svémyslic pocházel 
z počátku šedesátých let a byl 
nepojízdný. Opravy a zprovozně‑
ní trvaly asi rok, ale technických 
problémů bylo stále dost a bylo 
třeba hledat náhradu.

Převodem od armády se po‑
dařilo získat automobil CAS K25 
L101. Opět se jedná o standard‑
ní kus hasičské techniky sériově 
vyráběný od roku 1985 do roku 
1994. Podvozek pochází z náklad‑
ních automobilů Liaz, kabina 
a nástavba pak od Karosy. Au‑
tomobil se vyznačuje velkou ka‑
binou pro 9 hasičů a uveze 2500 
litrů vody a 400 litrů pěnidla. 
„Líza“ dorazila z Kostelce nad La‑
bem na podvalníku s rozebraným 
motorem, ale podařilo se ji svépo‑
mocí zprovoznit a našim hasičům 
sloužila až do zimy 2017, kdy byla 
prodána hasičům do Kolešovic.

Škoda 706 RTH1 i Liaz 101 
patří v dnešní terminologii mezi 
tzv. prvozásahové automobily. Je‑
jich úkolem je tedy dovézt větší 
počet hasičů, co nejuniverzál‑
nější vybavení a omezené množ‑
ství vody k zásahu tak, aby bylo 
možné co nejrychleji pomoci v co 
největším počtu případů. Takové 
automobily jsou ve výbavě hasi‑
čů nejrozšířenější, ale zdaleka ne 
jediné. Druhým nejvíce zastou‑
peným typem hasičské techniky 
jsou velkokapacitní cisterny. Ty 
uvezou méně hasičů (zpravi‑
dla 4), menší množství nástrojů 
a další techniky, ale velké množ‑
ství vody. V době Škody 706 byla 
typickou cisternou Tatra 148 a od 
první poloviny osmdesátých let 
pak šestikolová Tatra 815 jako 
CAS 32/8200/800.

Právě jednu takovou Tatru 
získali letos naši hasiči ze Senice 
na Hané. Cisterna pochází z roku 
1987, ale v roce 2007 prošla roz‑

sáhlou generální opravou a je 
tedy v dobrém technickém stavu. 
Jenštejnským hasičům to kro‑
mě spolehlivého provozu přinese 
i možnost lépe přispět k rozložení 
požární techniky v regionu, pro‑
tože velkokapacitní cisterny patří 
k důležitým účastníkům mnoha 
hasičských zásahů. Tatra je vy‑
bavena například vysokotlakým 
čerpadlem, vyprošťovacím navijá‑
kem nebo osvětlovacím stožárem.

Kromě cisterny používají naši 
hasiči i dopravní automobil Ford 
Transit, dva přívěsy, přenosnou 
požární stříkačku PS12, plovoucí 
a ponorné čerpadlo, elektrocent‑
rálu, různé pily, dýchací techniku, 
radiostanice a řadu dalších men‑
ších nástrojů a techniky.

Tragické únorové události ve 
Zvoli, na Karvinsku nebo v Polič‑
ce opět ukázaly, jak moc je práce 

CAS 16/3500/300 Škoda 706 RTH1 „Trambus“ (Archiv M. Vacek) CAS 25/2500/400 Liaz 101 „Líza“ (červen 2012 / J. Hulík)

hasičů včetně těch dobrovolných 
potřebná a zároveň nebezpečná. 
Potřebné, funkční a spolehlivé 
technické vybavení je pak často 

tím, co významně přispěje k úspě‑
chu zásahu a pomůže zmírnit 
jeho následky.

Jiří Hulík, zastupitel

Dopravní automobil Ford Transit (duben 2014 / J. Hulík)



vyhověno. Částka 30 000 Kč byla 
následně použita na základní tré‑
ninkové vybavení a pořízení tré‑
ninkového oblečení.

V současné době trénuje v Ra‑
donicích více než 70 dětí. Z Jen‑
štejna a Dehtár je to asi jedna 
třetina. V době, kdy nám všem ro‑
dičům trochu kazí ideály výchovy 
tablety a telefony, to není málo.

Pokud máte dítko ve věku 
4–8 let a chcete jej zapojit do ak‑
tivit fotbalového klubu TJ Slavia 
Radonice, neváhejte a přiveďte ho 
na trénink.

Adéla Rodná, Tomáš Moudrý

celodenních turnajů (www.turna‑
jemasek.cz), na kterých se v prů‑
běhu několika týdnů na rado‑
nickém trávníku proháněli kluci 
a holky známých českých klubů – 
AC Sparta Praha, SK Dynamo 
České Budějovice, FC Hradec 
Králové, FK Baník Sokolov, FK 
Mladá Boleslav a mnoha dalších.

Jako poděkování rodičům 
i samotným hráčům za celoroční 
podporu Radonického fotbalu se 
podařilo trenérům mládeže ve 
spolupráci s bývalým ligovým fot‑
balistou Karlem Pitákem zajistit 
nevšední zážitek pro 22 malých 
radonických fotbalistů, kteří měli 
možnost pod dohledem svých ro‑
dičů a více než 10 000 diváků na 
stadionu Slavie Praha v Edenu 
doprovázet fotbalisty týmů Sla‑
vie Praha a Mladé Boleslavi při 
nástupu na ligové utkání. O pře‑
stávce si všichni kluci zahráli 
zkrácené fotbalové utkání na li‑
govém trávníku, což byl pro děti 
i jejich doprovod nevšední a neza‑
pomenutelný zážitek.

Každoročně na konci letních 
prázdnin vyrážejí děti na týden‑
ní letní fotbalové soustředění, 
kde se formou sportovních ce‑
lodenních aktivit připravují na 
nadcházející fotbalové zápasy na 
zelených trávnících.

Sedmdesát dětí
Klub TJ Slavia Radnice oslo‑

vil obec Jenštejn s žádostí o pří‑
spěvek na provoz a vybavení 
mládežnických mužstev trénin‑
kovými pomůckami, čemuž bylo 

úspěšných i méně povedených se‑
zon od mládežnických mužstev až 
po dnešní boje v pralesní soutěži 
za „béčko“ mužů – Tomáše Moud‑
rého z Dehtár a Radka Chvojky 
z Dřevčic

3. ŽÁCI – kde dlouhodobě 
v roli trenéra, mentora a vzhle‑

dem k pubertálnímu věku kluků 
občas i psychologa, působí Honza 
Janík a Karel Štefík, kteří oba 
válčí za radonické áčko chlapů.

Většina výše jmenovaných 
„odborníků“ se může od loňského 
podzimu chlubit dosažením prv‑
ní úrovně trenérského vzdělání, 
tzv. C                               ‑licence, kterou získali bě‑
hem několikadenního semináře 
a opravňuje je k odpovědnému 
vedení a přípravě těch nejmen‑
ších nadějí českého fotbalu.

Zimní příprava
Všechny kategorie mají v rám‑

ci svých každotýdenních aktivit 
naplánovány tréninkové jednotky 
v areálu TJ Slavia Radonice.

Ti nejmladší potřebují neustá‑
le rozvíjet pohybové dovednosti, 
proto jim v rámci aktuální zimní 
přípravy zpestřují trenéři pro‑
gram doplňkovými sporty jako 
ping ‑pong, badminton a v rámci 
indoor aktivit i základními prvky 
z gymnastiky, což bývá velkým 
oříškem hlavně pro trenéry, kteří 
jdou dětem příkladem a veškeré 
cviky dětem názorně předvádějí – 
což se s ohledem na věk a tělesné 
proporce trenérů ne vždy podaří.

V průběhu zimní přestávky 
letošní fotbalové sezony odehrála 
kategorie mladší přípravky něko‑
lik turnajů, na kterých se jim po‑
dařilo získat skalpy věhlasných 
pražských klubů jako Viktoria 
Žižkov, Dukla Praha, Xaverov, 
Aritma Praha i klubů ze vzdále‑
nějších měst – FK Plzeň Petřiny, 
1. FK Příbram a FK Mladá Bole‑
slav.

Čtyři turnaje
Pro podporu a rozvoj sportu 

v blízkém okolí uspořádala Slavia 
Radonice v loňském roce sérii čtyř 
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Zelená je tráva, aneb fotbal v Radonicích
Na co přispěla obec Jenštejn blízkému fotbalovému klubu?

Fotbal je nejpopulárnějším ko‑
lektivním sportem na světě. Jak 
asi každý ví, hrají ho dvě druž‑
stva po jedenácti hráčích na ob‑
délníkovém, nejčastěji travnatém 
hřišti. A jeden takový obdélník, 
který máme k Jenštejnu nejblíž, 
je v Radonicích.

Psal se rok 1942 a i v tak těžké 
době, kdy celou Evropou zmítala 
2. světová válka, vznikl klub, kte‑
rý přijímá název Slavia Radonice. 
Svůj název si uchová pouze šest 
let. Poté se musí přejmenovat na 
Sokol Radonice. K původnímu ná‑
zvu se vrací až počátkem 90. let 
20. století. Zároveň s návratem 
k původnímu názvu se začínají 
rozvíjet i mládežnické kategorie, 
hlavně žákovské a dorostenecké, 
které v rámci okresních a kraj‑
ských soutěží úspěšně reprezen‑
tují klub do dnešních dní.

V roce 2016 dochází za pod‑
pory několika zapálených rodičů 
a aktivní spolupráce s vedením 
klubu k vytvoření zázemí pro 
nejmenší fotbalisty. Díky tomu 
mohou přivítat do fotbalové rodi‑
ny přes 50 nejmenších nadějí ve 
věku 4–8 let, mnohé z nich z Jen‑
štejna.

Tři dětské týmy
Aby mohli trenéři věnovat 

všem dětem odpovídající úroveň 
tréninku, jsou fotbalisti TJ Slavia 
Radonice rozděleni do kategorií 
dle ročníku narození:

1. MINI Přípravka – kde se 
pod vedením zkušeného, fotbalo‑
vými souboji ostříleného trenéra 
(mimochodem „kovaného“ Jen‑
štejňáka) Petra Fryka a Michala 
Vrby, jeho věrného trenérského 
kolegy z Radonic, připravují na 
kariéru hvězd světových trávní‑
ků ti nejmenší prckové mladší 
šesti let.

2. MLADŠÍ Přípravka – děti 
narozené v roce 2009 vede pevnou 
rukou stratég Jarda Fabian. Děti 
narozené v roce 2008 se připravu‑
jí pod dohledem dvou radonických 
odchovanců, kteří spolu v dresu 
Slavie Radonice odehráli spoustu 

Pohled rodiče malého fotbalisty
Fotbal je vůbec pro nás ženy zvláštní hra. Upocení lidé běhají za 

„kulatým nesmyslem“ a statisíce, miliony fanoušků je v tom ještě 
podporují. Jenže je v tom mnohem víc. Kolikrát se přistihnu, že jim 
závidím. Všichni trenéři mi na můj dotaz, proč se věnují dětem, 
odpověděli podobně. Jde jim především o to, aby v dětech vzbudili 
zájem o sport a podpořili to hlavní v kolektivních sportech – týmo‑
vého ducha. Úspěch je dobrá věc a motivační, ale bez lásky k dané 
věci, je velmi těžké ho dosáhnout. Trenérům v Radonicích se to 
daří. Jasně, nejsme hvězdy okresního přeboru, ale vidět ty děti na 
hřišti stojí za to.

Adéla Rodná

Kdo a kdy trénuje v Rado‑
nicích

Mini přípravka pod vede‑
ním Petra Fryka a Michala 
Vrby – trénink každou středu 
a pátek odpoledne na hřišti 
TJ Slavia Radonice. Kontakt 
FrykP@seznam.cz.

Mladší přípravka pod vede‑
ním Tomáše Moudrého, Rad‑
ka Chvojky a Jaroslava Fabi‑
ana – trénink pondělí, středa, 
pátek odpoledne na hřišti TJ 
Slavia Radonice. Kontakt: 
tomas.moudry@gmail.com.

Žáci pod vedením Jana 
Janíka a Karla Štefíka – 
trénink v pondělí a ve stře‑
du odpoledne. Kontakt: 
karelstefik@seznam.cz.

Informace o Radonickém 
fotbalu a o všem, co se kolem 
něho děje, naleznete na www.
slavia ‑radonice.cz.

Mladší přípravka TJ Slavia Radonice - mistrovský turnaj v Nehvizdech (archiv TJ Slavia Radonice)



Young & Cancer (www.youngand‑
cancer.cz), projektu Aliance žen 
s rakovinou prsu, o. p. s. Tento 
projekt se zaměřuje na mladé 
pacientky (do 45 let věku), které 
procházejí nebo prošly léčbou spo‑
jenou s nádorovým onemocněním 
prsu. Přijďte je podpořit!

Je připraveno celkem pět tras 
běhů – mladší žáci, starší žáci, 
rodinný běh, běh se psy a hlavní 
běh na 5 km. Všichni účastníci 
získají hodnotné ceny od našich 
sponzorů.

Snažíme se o to, aby celá 
sportovně ‑společenská akce při‑
lákala nejen všechny obyvatele 
Jenštejna, ale i ty, kteří o Jenštej‑
nu dosud neslyšeli nebo o něm 
vědí jen málo. 

Aby přišli naši sousedé z okol‑
ních vesnic a vůbec lidé z široké‑
ho okolí. O Jenštejské Pětce inS‑
PORTline se dozví lidé z obecních 
časopisů, letáků či pomocí obec‑
ních webových stránek v Satali‑
cích, Vinoři, Kbelích, Radonicích, 
Brandýse nad Labem atd. Vyjdou 
také reklamy ve středočeských 

13KoMUnITA
březen 2017

Jenštejnská Pětka se blíží
Čtvrtý ročník akce nejen pro aktivní běžce, ale i rodiny s dětmi

Být nadále nejen sportovní, 
ale i společenskou akcí si klade 
za cíl další, v pořadí již čtvrtý roč‑
ník Jenštejnské Pětky inSPORT‑
line, který se bude konat v sobotu 
20. května. Znovu chceme při‑
lákat nejen fanoušky běhu, ale 
i rodiny s dětmi a vůbec všechny, 
kteří mají kladný vztah ke sportu 
a chuť se setkávat.

Hlavní změnou oproti loňské‑
mu roku je přidání kategorií pro 
běžce v hlavním běhu na 5 km. 
Budeme vyhlašovat tři nejlep‑
ší muže do 39 a tři nejlepší nad 
40 let, u žen budou také dvě kate‑
gorie – do 34 a nad 35 let. On     ‑line 
registrační formulář je k dispozi‑
ci na našich webových stránkách 
www.jenstejnskapetka.cz a přes‑
né měření je znovu zajištěno po‑

mocí čipové časomíry včetně toho, 
že soutěžícím přijde SMS s jejich 
časem nebo si budou moci výsled‑
ky vyhledat na našich stránkách, 
popřípadě na běžci oblíbeném 
serveru Běhej.com.

Znovu chceme přilákat nejen 
sportovce, ale i rodiny s dětmi 
a všechny, kteří mají zájem se po‑
tkávat. 

Čeká nás bohatý doprovodný 
program, znovu jako před dvě‑
ma lety se vrátí bubenická show 
Tam Tam Batucada, která navo‑
dí tu správnou atmosféru před 
každým během svým vystoupe‑
ním, hrát bude živá kapela atd. 
Hlavním patronem Jenštejnské 
Pětky inSPORTline bude už tra‑
dičně náš soused Vojtěch Bernat‑
ský. Letos poběží i ženy z Bellis 

Co chystají sportovci v roce 2017
Místní spolek připravuje hned tři turnaje, z toho jeden úplně nový

Ještě než začne plná sezóna 
pro aktivní venkovní sportování 
na hřištích u nás v Jenštejně, při‑
pravujeme se na ni už v průběhu 
zimních měsíců tím, že trénuje‑
me v tělocvičnách a sokolovnách 
v blízkém okolí. Jsme rádi, že náš 
Spolek sportovců Jenštejn dobře 
funguje a samozřejmě je nám jas‑
né, že s aktivní činností je spoje‑
no více starostí, vlastní iniciativy 
a nadšení.

Pro letošní rok jsme rozšířili 
své zázemí o stánek občerstvení, 
který zakoupil OÚ Jenštejn pro 
návštěvníky sportovních a kul‑
turních akcí. Ve spolupráci s míst‑
ními hasiči nás čeká jeho usazení 
včetně celkové rekonstrukce, 
vybavení přípojky vody a elektři‑

ny a jiné práce s tím související. 
Dopředu jsme se domluvili na 
brigádách vyžadujících úpravy 
hřišť jako například dohazování 
antuky, postřiků proti mechům, 
plevelům a podobně.

V květnu proběhne další roč‑
ník závodu v běhu „Jenštejnská 
pětka“. Tady budeme zajišťovat 
občerstvení – jak doufáme, ve 
spolupráci s Romanem Pokor‑
ným, majitelem místní restaura‑
ce Ala Bašta.

Dále nás letos čekají turnaje. 
Nohejbalový a volejbalový se ko‑
naly už loni, jako novinku letos 
připravujeme pro všechny zájem‑
ce (a snad to není od nás příliš 
megalomanské) turnaj v líném 
tenise. Tyto turnaje by se neměly 

konat v jednom dni, nýbrž ve dvou. 
První proběhne turnaj volejbalu 
společně s líným tenisem. Nohej‑
balový turnaj proběhne samostat‑
ně, protože v našich končinách je 
velmi populární a tudíž má hoj‑
nou účast nohejbalistů samotných 
i jejich příznivců. Na tuhle akci se 
celý náš Spolek sportovců asi těší 
nejvíce, je to pro nás ta pomyslná 
třešnička na dortu nebo zlatý hřeb 
roku, chcete     ‑li. S termínem pro 
přihlášení na všechna tři klání 
vás včas obeznámíme.

Samozřejmě nás čeká již tra‑
diční „Loučení s prázdninami“ 
a po loňském velkém zájmu z řad 
veřejnosti nenecháme nic náho‑
dě a spolu s našimi hasiči – coby 
spoluorganizátory – dodržíme, co 

jsme slíbili: „My připraveni bude‑
me.“

A to už nám na dveře poma‑
lu zaklepe konec sezóny a nás 
zase čekají práce se zazimováním 
hřišť a příslušného sportovního 
zázemí.

Tak nám držte palce, ať nám 
vše klapne a my zase budeme 
myslet na vaši spokojenost při 
společném setkání na akcích 
v Jenštejně, na kterých se bude‑
me podílet. Tímto vás zdravím, 
vás naše příznivce, běžce – sólisty 
a jiné sportovce, ale také v nepo‑
slední řadě vyznavače alternativ‑
ních sportů jako jsou například 
knajping nebo gaučing.

Martina Stibůrková,  

Spolek sportovců Jenštejn

Jenštejnská Pětka inSPORTline 2017
20. května od 11 hodin

Běžecké kategorie:
1. Mladší žáci (500 metrů) (2007 a mladší)
2. Starší žáci (1 km) (2001–2006)
3. Rodinný běh s kočárky, koloběžkami či odrážedly kolem hradu 
(2010 a mladší)
4. Běh se psy
5. Hlavní běh na 5 km

Řazení do kategorií se řídí striktně rokem narození (nikoliv datem).
Do rodinného běhu se přihlašují jeden nebo dva dospělí s alespoň 
jedním dítětem narozeném v roce 2010 nebo mladším.

denících, proběhne propagace 
na www.behej.com, www.kudy‑
znudy.cz, a dalších sportovních 
serverech či FCB stránkách www.
facebook.com/jenstejnskapetka/.

Rozpočet máme ve výši zhru‑
ba 150 000 Kč a věříme, že bude 
už tradičně pokryt sponzorský‑
mi dary, aby zbylo i na hodnot‑
né ceny pro všechny, kteří se 
umístí „na bedně“ ve všech ka‑
tegoriích. V minulém roce spon‑
zoři přispěli na Jenštejnskou 
Pětku inSPORTline částkou 
cca 280 000 Kč v podobě finanč‑
ních či věcných darů.

Novinky a informace ohledně 
dalšího bohatého doprovodného 
programu průběžně sdělujeme 
buď na zmíněné webové stránce 
nebo na Facebooku Jenštejnská 
Pětka. A na závěr chci poprosit 
všechny, kteří nám chtějí pomo‑
ci s organizací: každá pomocná 
ruka je vítána, stále potřebuje‑
me dobrovolníky! Stačí se ozvat 
před Facebook nebo naše webové 
stránky. Děkujeme!

Renata Hlaváčková

Hlavní závod Jenštejnské pětky 2016 (květen 2016 / J. Hulík)
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ve svémyslicích bychom občasník uvítali
Lucie a David Tesařovi vyměnili Ďáblice za bydlení za Prahou

Kostel sv. Prokopa ve Svémyslicích (únor 2017 / J. Hulík)

Jak dlouho žijete ve svémysli-
cích a proč jste se tam nastě-
hovali?

Do Svémyslic jsme se při‑
stěhovali v březnu 2012, je to 
tedy téměř přesně 5 let. Do té 
doby jsme bydleli ve vlastním 
bytě 2+kk v Praze–Čakovicích, 
který jsme pořizovali jako naše 
první společné bydlení. Poté co 
se naše rodina rozrostla o první 
dceru, začali jsme hledat pro‑
stornější rodinné zázemí. Po 
dlouhém hledání vhodné lokali‑
ty severně či východně od Pra‑
hy jsme se rozhodli pro menší 
developerský projekt výstavby 
rodinných dvojdomů ve Svémy‑
slicích.

Co považujete za největší vý-
hodu svémyslic?

Za jednu z nejpodstatnějších 
výhod považujeme krátkou do‑
jezdovou vzdálenost do Prahy, 
kterou oceňujeme zejména při 
každodenním dojíždění do prá‑
ce. Přesto jsou Svémyslice obcí 
poklidnou, nezatíženou tran‑
zitní dopravou. Bydlení těsně 
za hranicemi hlavního města 
v sobě spojuje výhody malé obce 
a možností uplatnění a vyžití 
v metropoli.

Co vám tam naopak chybí?
V předchozí odpovědi zmí‑

něné výhody pak s sebou přiro‑
zeně přinášejí i dílčí nevýhody 
jako jsou omezená infrastruk‑
turní vybavenost obce a napo‑
jení na prostředky hromadné 
dopravy. V naší obci tedy chybí 
více rozličných obchodů, škola, 
knihovna a jiné pro větší obce 
obvyklé služby. Ty je třeba hle‑
dat v okolních větších obcích 
a městech.

Funguje nějak ve svémyslicích 
komunitní život? Máte nějaké 

spolky, fungují nějaké společ-
né akce pro celou vesnici?

Komunitní život v naší obci 
považujeme za poměrně pestrý 
a jsme za to rádi. Oblíbené jsou 
zejména akce pořádané pro děti. 
Ať už se jedná o pálení Čarodej‑
nic, Dětské odpoledne při konci 
školního roku, Svémyslická svě‑
týlka, či o akci Anděl, Mikuláš 
a Čert. Každým rokem se rádi 
účastníme také akcí nejen pro 
děti, například Adventu s roz‑
svícením vánočního stromku 
a zpěvem koled v místním kos‑
tele.

Jak je to u vás s občanskou 
vybaveností a jak máte vyře-
šenou školku a školu pro děti?

Širší občanská vybavenost 
v naší obci chybí. Máme tu pou‑
ze obchod se základními potra‑

vinami a hostinec. V původním 
záměru obce bylo podpořit pro‑
jekt Regi base, který měl vznik‑
nout právě zde ve Svémyslicích 
(komplex pro novodobé válečné 
veterány). Projekt měl účel‑
ně propojovat všechny aktivi‑
ty v oblasti sociální, zdravotní 
a kulturně vzdělávací a věříme, 
že by s sebou přinesl do obce 
nové možnosti rozšíření vybave‑
nosti.

V roce 2012 obec zřídila ma‑
teřskou školu. To bylo vzhledem 
k nárůstu počtu obyvatel obce, 
ve které velkou část populace 
tvoří rodiny s malými dětmi, ve‑
lice přínosné. Nejbližší spádová 
základní škola je v obci Zeleneč. 
Mladší dcera navštěvuje míst‑
ní svémyslickou školku, starší 
dcera prvním rokem základní 
školu v Zelenči. Naše zkušenosti 
s oběma zařízeními jsou veskrze 
pozitivní.

V loňském roce bylo vybudo‑
váno pěší osvětlené spojení naší 
obce s obcí Zeleneč. Vzniklo tím 
poměrně bezpečné napojení naší 
obce na související cyklostezky 
a propojení se sousední obcí, od 
které nás odděluje přemostěná 
dálnice D10.

Máte nějakou zkušenost s fun-
gováním samosprávy, jak u vás 
funguje obecní úřad?

Obecní úřad má v naší obci 
otevřeno každou středu od 17 
do 19 hod. Vzhledem k velikos‑
ti naší obce a omezené agendě, 
kterou na našem obecním úřadě 

SVÉMYSLICE
Praha ‑ Východ

Velikost katastru: 3,44 km2

Počet obyvatel 2001: 109
Počet obyvatel 2016: 435
Rozpočet 2001: cca 2 mil. Kč
Rozpočet 2016: cca 4 mil. Kč

Starosta: Pavel Hojer
Web: www.svemyslice.eu

jako občané vyřizujeme, pova‑
žujeme tyto úřední hodiny za 
přiměřené. Velmi dobře funguje 
sdílení krátkých zejména pro‑
vozních informací prostřednic‑
tvím SMS info kanálu. Naopak 
bychom uvítali vydávání obec‑
ního občasníku, který by se po‑
drobněji věnoval běžnému dění 
a životu v naší obci. Tyto infor‑
mace jsou doposud sdíleny na 
webových stránkách obce.

Znáte Jenštejn a co o něm 
víte?

Jenštejn známe, rádi do vaší 
obce chodíme s rodinou na krát‑
ké výlety. Obec Jenštejn také 
byla jedna z lokalit, o které jsme 
uvažovali při hledání nového 
domova. V posledních letech se 
hodně rozrostl, také jsme zazna‑
menali jeho spojení se vsí Deh‑
táry. Naší pozornosti neunikla 
územní studie na dostavbu lo‑
kality Nový Jenštejn.

Martin Šidlák

Nová výstavba ve Svémyslicích (únor 2017 / J. Hulík)
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Kam za kulturou
Přehled kulturních akcí v našem regionu

Tlaková kanalizace PRESSKAN®
 Návrat k přírodě

                          
PRESSKAN system, a. s.  

Vápenice 2974/13,  796 01 Prostějov
Středisko Mukařov

Kutnohorská 349, 251 62 Mukařov (Praha)
igothova@presskansystem.cz

www.presskansystem.cz

Česká společnost PRESSKAN system a.s. je dodavatelem komplexního systému tlakové kanalizace, 
chráněné značkou PRESSKAN®, který je na trhu již více než 20 let. 

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 by‑
chom měli příště informovat, ob‑
raťte se přímo na naši redakci.

Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
25. 3. (19:00) – Marush – koncert)

Radonice – ZOOPark
www.zoopark ‑radonice.cz
1. 11.–31. 3. můžete navštívit 
ZOOPark Radonice pouze předem 
po telefonické domluvě.

Vinoř
www.praha ‑vinor.cz
11. 3. (20:00) – 25. PLES ‑ Retro 
30.–90. léta (Sokolovna)
12. 3. (15:00) – Dětský karneval 
(Sokolovna)
17. 3.–Výstava ručně vyráběných 
knoflíků (Infocentrum Na Rychtě)
9. 4. (10–16) – Velikonoční jarmark 
(Hoffmanův dvůr)
30. 4. (15:00) – Čarodějnice (Hoff‑
manův dvůr)
20. 5. (14–16) – Vandráček (ZŠ 
v Prachovické ul.)

Vinoř – Stavebniny Dlabač
5.–7. 4. (8–15) – Velikonoční vý‑
tvarné dílny pro základní školy
10.–14. 4. (8–15) – Velikonoční vý‑
tvarné dílny pro základní školy
5.–15. 4. (16–22) – Velikonoční vý‑
tvarné dílny pro malé i velké

Vinoř – KVC Vincent
www.praha ‑vinor.cz/kvc
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

4. 3. (20:30) – Starý šedivý psi 
(country večer)
7. 3. (20:00) – Toni Erdmann (kino)
9. 3. (19:30) – Černínský košt 
(koncert)
11. 3. (20:30) – Toroid (rocková tan‑
covačka)
12. 3. (16:00) – Tajný život mazlíč‑
ků (kino)
14. 3. (20:00) – Strnadovi (kino)
18. 3. (21:30) – DJ Goro (diskotéka)
20. 3. (20:00) – Moonlight (kino)
25. 3. (20:30) – NJP – Na jedno po‑
užití (tancovačka)
28. 3. (20:00) – Kainovy děti (kino)
31. 3. (20:30) – Ester & Moody Cat 
Band (koncert)
4. 4. (20:00) – Jackie (kino)
7. 4. (20:30) – Nevereasy (koncert)
8. 4. (21:30) – DJ MAX W. 
(electroswing party)
9. 4. (16:00) – Kubo a kouzelný meč 
(kino)
11. 4. (20:00) – Normální autistický 
film (kino)
18. 4. (20:00) – Dítě Bridget Jone‑
sové (kino)
21. 4. (20:30) – Buty (koncert)
25. 4. (20:00) – Atomový soused 
(kino)
30. 4. (17:00) – Čarodějnice (soutě‑
že, ohňová show, koncert)

Kbely
www.praha19.cz
18. 3.–Skautská kuličkiáda (Cent‑
ral park Kbely)
22. 3. (14:00) – Přednáška: Letem 
světem po Arménii (Domov senio‑
rů)
31. 3. (19:30) – Noc s Andersenem 
(knihovna + ZŠ)
7. 4.–Cobydup – bazárek (Lidový 
dům Kbely)
8. 4. (11:00) – Velikonoční jar‑
mark – výtvarné dílny + farmářské 
trhy (Central park Kbely)
30. 4. (13.00) – Čarodějnice (Cent‑
ral park Kbely)
12. 5.–Cobydup – závody na čty‑
řech kolech (park Kbely)

27. 5. (14:00) – Výstava – Operace 
Anthropoid (klubovna skautů)

Dřevčice
www.drevcice.cz
4. 3. (14:00) – Dětský rock karneval 
(Sokolovna Dřevčice)
8. 4. (14:00) – Velikonoční jarmark 
(park u školy)

Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
30. 9.–30. 6.–Život ve stínu šibenice 
(Kaple brandýského zámku)
3. 3. (18:00) – Cestopisy biblickou 
historií (Fara ČCE)
3. 3. (20:00) – Fotbalová zábava 
(KD Nový Vestec)

Brandýs nad Labem – Kino
kinobrandys.cz

Brandýs n. Labem – Matýsek
www.brandyskymatysek.cz
18. 3. (9–13) – Jarní bazar

Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz/1355‑
zamecky ‑areal ‑ctenice
14. 3. (14:00) – Literární kavárna
18. 3. (10–17) – Kouzelnice muzika
1. 4. (10–17) – Velikonoce (řemesl‑
né tvůrčí dílny)
8. 4. (10–17) – Velikonoce (řemesl‑
né tvůrčí dílny)
11. 4. (14:00) – Literární kavárna 
(Marie Woodhamsová a Vídeňské 
svobodné listy)
13.–14. 4.–Květinový jarmark
20. 11.–23. 4.–Oděvní hry
14. 5. (14:00) – Literární kavárna 
(Zdenka Procházková a Anna Váv‑
rová/ Sestry Havelkovy)
10. 6. (19–01) – Pražská muzejní 
noc
13. 6. (14:00) – Literární kavárna 
(Jan Kovařík a Václav Žmolík)
14. 6. (19:00) – NORMA. Koncert 
složený ze scén opery Vincenza Be‑
lliniho (kočárovna)
Nádraží Praha Těšnov – provoz ob‑

noven (stálá expozice od 9. 4. 2017)
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)

Horní Počernice – Chvalský 
zámek
www.chvalskyzamek.cz
14. 1.–9. 4. (9–17) – Dracula a ti 
druzí aneb Upíři na Chvalském 
zámku
11. 3. (10–17) – Strašidelná sobo‑
ta na zámku s Čachtickou paní 
a upíry
12. 3. (10–17) – Strašidelná nedě‑
le na zámku s hrabětem Draculou 
a upíry
2. 4. (10–17) – Strašidelná sobo‑
ta na zámku s Čachtickou paní 
a upíry
29. 4. (10–17) – Pohádková sobota 
na zámku s čarodějnicí
30. 4. (14–22) – Čarodějnice na 
Chvalské tvrzi: PORTLESS, U2 
Revival, Bombarďák
6. 5. (10–17) – Pohádková sobota 
na zámku se Šípkovou Růženkou

Divadlo Horní Počernice
www.divadlopocernice.cz

Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz
31. 3. (20:00) – Dan Bár‑
ta & Illustratosphere (koncert)
5. 4. (20:00) – Bába z ledu (kino)

Veleň
www.velen.cz
23. 3. (16:00) – Taneční odpoledne 
s p. Karlem Hradeckým
9. 5. (14:00) – Vypečená pohádka 
a Velikonoční odpoledne na dvorku
25. 4. (19:00) – Petr Nárožný ve 
Veleni
27. 5. (16:00) – Country odpoledne

inzerce
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Křesťanské velikonoce na hradě

Vánoce jsou čas dětského tě‑
šení a úsměvů. Dospělým poma‑
lu zevšedňují. S Velikonocemi 
se to zdá být naopak; s přibýva‑
jícími roky do nich dozráváme. 
Když se jako slupka z pomeran‑
če odloupne hodovačka, panáky, 

husa, pár volných dní navíc, od‑
haluje se jádro. Že někdo umíral 
jako zločinec na kříži, a my si to 
z nepochopitelných důvodů po‑
řád připomínáme. 

Že prý tam byl kvůli každé‑
mu člověku a na Velikonoční ne‑

JEnŠTEJn 2017
Přehled plánovaných akcí pro 
rok 2017.
15. 4. ‑ Výroční setkání Svazu 
c.k. ‑ vojenských vysloužilců
30. 4. ‑ Pálení čarodějnic
8. 4. ‑ Ukliďme Česko
29. 4. ‑ Den otevřených dveří 
a zábavní program v hasičárně
20. 5. ‑ Jenštejnská pětka
květen  ‑červen ‑ Malířská 
akademie Pedji Djakoviče
červen ‑ Hasičská soutěž me‑
moriál Vladimíra Neumana
červen ‑ Jenštejnské slavnosti
srpen ‑ Summer party
červenec/srpen ‑ 5x Letní 
kino Jenštejn
léto ‑ Nohejbalový turnaj
léto ‑ Volejbalový turnaj
léto ‑ Turnaj v líném tenise
3. 9. ‑ Loučení s prázdninami
říjen ‑ Drakiáda
17. 11. ‑ Lampionový průvod
3. 12. ‑ Rozsvěcení vánočního 
stromku

Podrobnosti a aktuální in‑
formace najdete na www.jen‑
stejn.cz nebo na FB stránkách 
obce.

děli vstal z hrobu. Nebýt Ježíše 
a Velikonoc, nebyl by Jan z Jen‑
štejna arcibiskupem. Nestál by 
chrám svatého Víta. Lidé by 
se neodvolávali ke křesťanské 
morálce. Čím vším jsou pro nás 
v Čechách Velikonoce, máme 
letos příležitost zažít na Veliko‑
noční neděli na Jenštejnském 
hradě. 

Akci s písničkami, historic‑
kým povídáním a (neodmyslitel‑
nou) zábavou pro děti pořádá ve 
spolupráci s novou kastelánkou 
pár místních křesťanů.

Na křesťanský „program“ 
se scházíme i mimo Veliko‑
noce. Modlíme se, za co je po‑
třeba, a rádi modlitbu nabíd‑
neme i ostatním. Pokud vás 
zajímají podrobnosti, napište 
na dita.frantikova@gmail.com. 
(Netřeba obávat se sekty. Větši‑
na z nás na nedělní bohoslužby 
chodí do státem registrované 
církve Křesťanské společenství 
(kspraha.cz) a držíme se Bible, 
kterou Češi zdědili už od dob 
Jana Husa).

Dita Frantíková

Hrad Jenštejn (červenec 2014 / J. Hulík)


