
Hrad Jenštejn. Unikátní 
dominanta naší obce, na kte-
rou jsme všichni pyšní, rodáci 
i nováčci, staří, mladí, rodiče 
i děti. V březnovém čísle Jen-
štejnského občasníku jsme se 
pokusili o krátké zamyšlení 
nad jeho historií, současnos-
tí a budoucností. Náš hrad je 
naše kulturní dědictví, které 
je jedinečné, a ke kterému se 
může každý z nás vždy vrá-
tit, zastavit se, oddechnout si 
a načerpat novou energii do 
další práce.

Hradní cimbuří ve znaku 
obce je i součástí nové titulní 
strany Jenštejnského občas-
níku, a mělo by nám všem v 
každém dalším čísle připo-
menout, že jsou na světě dů-
ležitější a trvalejší hodnoty 
než současné obecní politické 
hašteření. 

K pravidelným rubrikám 
a článkům jsou novinkami v 
tomto čísle mimo jiné i práv-
nické okénko či rozhovor s 
občanem jedné z okolních 
obcí, tentokrát z obce Zeleneč, 
která má již 25 let stejného 
starostu a počet obyvatel za 
posledních 20 let vzrostl z 
1350 na 3000. 

A tak jako vždy vám při-
nášíme i aktuální příspěvky 
o dění v obci, vyjádření dotče-
ných zastupitelů o změnách 
ve vedení obce, aktuální in-
formace o základních školách 
v okolí a také se dozvíte, co je 
to „jenštejnská pětka“.

Příjemné čtení.
Evžen Dub

Úvodní slovo

Jana Ivanišová, starostka
+420 725 021 836 
jana.ivanisova@jenstejn.com
Zdeňka Fryková, místostarostka
+420 724 176 894
zdenka.frykova@jenstejn.com

P. Antošová +420 607 091 159
R. Hlaváčková +420 607 091 158
P. Rachová +420 286 851 985
info@jenstejn.com

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

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

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

Knihovna:
Čt 17.00-19.00

MŠ Jenštejn:
www.msjenstejn.cz

Webové stránky
www.jenstejn.cz - obec
www.jenstejn.eu - fórum 
RC Jenštejnský trpaslík
www.trpaslik.info
SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz

Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.info
picasaweb.google.com/fotojenstejn

KonTAKTY

Jenštejn nemá školský obvod
Nová starostka Jana Ivanišová o problémech s umisťováním dětí do škol

Hrad Jenštejn, práce z výtvarné soutěže 2013, autor Tomáš Bárta, 15 let, Praha

Měsíce únor a březen byly 
pro naše budoucí školáky nej-
důležitější v tomto roce.  Zápisy 
do prvních tříd základních škol 
probíhaly na všech školách v 

České republice. Pro děti z Jen-
štejna měly volné kapacity tyto 
školy: základní škola Chodovic-
ká, základní škola Ratibořická 
a základní škola Chvaly v Hor-

ních Počernicích, dále pak zá-
kladní škola ve Vinoři, základní 
škola Palachova v Brandýse nad 
Labem a základní škola Satali-
ce. 

V období, kdy hledáme pro 
naše děti co nejlepší školu, by-
chom se rádi opřeli o zkušenosti 
těch, kteří již své děti ve škole 
mají. Výše uvedené školy mají 
dobrý zvuk a dlouholetou tradici 
kvalitních škol. Přejeme našim 
budoucím prvňáčkům ve škole 
hodně úspěchů a radosti v no-
vém prostředí s novými přáteli. 

Bohužel budeme mít prav-
děpodobně v budoucnu ztížené 
umísťování předškoláků do zá-
kladních škol. Obec Jenštejn 
měla od 14. 7. 2006 uzavřenu 
Smlouvu o zřízení společného 
školského obvodu a o příspěv-
cích na neinvestiční náklady s 
Městskou částí Praha – Vinoř. 
Vzhledem ke skutečnosti, že 
27. 1. 2011 Městská část Pra-
ha – Vinoř avizovala nárůst 
narozených dětí a problém s 
umísťováním dětí z Jenštejna 
do mateřské školy, projevila se 
v budoucnu tato skutečnost i v 
základní škole. Nakonec tato si-
tuace vyústila v to, že Městská 
část Praha – Vinoř odstoupila k 
5. 12. 2012 od Smlouvy o zřízení 
společného školského obvodu. 

Jen pro vysvětlení, pokud je 
sepsána smlouva o územním 
školském obvodu, je škola po-
vinna děti z obce, s níž má tuto 
smlouvu uzavřenu, přijmout. 

pokračování na straně 5

Jenštejnský 
občasn ík

“Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.” - Thúkydidés březen   2014
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sláva a pád hradu Jenštejn
Nejslavnější období hradu spojované s Janem z Jenštejna trvalo méně než 30 let

Hrad Jenštejn - reprodukce rytiny z konce 18. století (archiv V. Kovanda) 

VÝZVA KRONIKÁŘE
Prosil bych vás, kdo máte 

staré fotografie nebo jiné za-
jímavé dokumenty týkající se 
naší obce a mohli byste mně je 
půjčit pro připravovanou kni-
hu o historii Jenštejna.

Po ofotografování vám je s 
díky vrátím. Můžete se obrá-
tit přímo na mne a nebo na 
kontakty redakce uvedené v 
tiráži.

Václav Kovanda, kronikář obce

Na začátku našeho vyprávě-
ní je úrodná a bohatá Polabská 
nížina zvaná „zlatý pruh země 
české“. Všichni historikové, kteří 
tento kraj navštívili, začínají svá 
vyprávění přibližně stejně: „Na 
severovýchod od Prahy, při krá-
lovské silnici na Brandýs, spatří-
te vysokou štíhlou věž zříceniny 
hradu Jenštejna …“. V době vzni-
ku hradu však žádná královská 
silnice nebyla a vlastně vůbec 
žádná silnice. Od vsi ke vsi se 
putovalo po prašných cestách. A 
přesně jedna taková cesta kopíro-
vala mělké údolí poměrně vodna-
tého potoka. Údolí bylo osídlené 
už od mladší doby kamenné, ale 
až kolem roku 1330 tudy puto-
val od Prahy bohatý dvorní sudí 
na dvoře Jana Lucemburského 
Jenec z rodu Janoviců (z Vrcho-
tových Janovic na Sedlčansku). 
Zaujala ho rovinatá krajina, kte-
rá už v té době nebyla tak zales-
něná jako na pravém břehu Labe. 
Úrodná půda byla rozhodující pro 
výstavbu nevelké, ale pevné tvrze 
na nevysokém skalnatém ostro-
hu. Na severní a východní straně 
byla stavba chráněna uměle vy-
hloubeným vodním příkopem na-
pouštěným z rybníka vzniklého 
přehrazením potoka. Ochranné 
hradby byly na jižní straně při-
mknuté k okrouhlé obranné věži 
a na západní straně k původně 
jednopatrovému paláci. Z východ-
ní strany byla mohutná brána a 
padací most.

Jenec z Janovic přinesl pro 
tvrz i ves, která kolem vznikla, 
i jméno. Nejprve to byl Jencův 
kámen, Jencestein, Jenštýn a od 
roku 1923 Jenštejn. Rod z Janovic 
se pak proplétá našimi dějinami 
několik století.

V roce 1368 odkoupil tvrz 

strážce pečeti a pokladu Karla IV. 
a nejznámější člen rodu pánů z 
Vlašimi Pavel. Začal užívat titul 
Pavel z Jenštejna a z rodového 
erbu pánů z Vlašimi přenesl do 
nového erbu dvě supí hlavy. Pavel 
byl i vlastníkem několika domů v 
Praze a v místě jednoho z nich ne-
daleko Resslovy ulice tak najde-
me ulici Jenštejnskou. Historicky 
známější postavou byl bezesporu 
Pavlův syn Jan z Jenštejna, který 
se stal třetím pražským arcibis-
kupem. Jeho zajímavý a rozporu-
plný osud by vydal na samostatné 
vyprávění. Za jeho takřka bezsta-
rostným vzestupem a i násled-
ným pádem stojí hlavně přízeň 
neméně rozporuplného českého 
krále Václava IV.

Po změně majitele začala pře-
stavba tvrze na hrad a současně 
slavné, ale krátké období historie 
hradu. Jak hrad v pravé podobě 
vypadal po svém založení i po 
přestavbě nikdo neví. Nedocho-
val se žádný historický záznam a 
nejstarší rytiny pochází až z 18. 
století. Veškeré poznatky o podo-
bě hradu jsou tedy založeny jen 
na záznamech z kronik a vyprá-
vění historiků a Jenštejn si stejně 
jako řada jiných hradů ponese 
některá svá tajemství dál. Původ-
ní tvrz byla z větší části postave-
na z pískovce z lomu v místních 
Katovičkách. Přestavěné části 
už jsou hlavně z dovezeného ka-
mene. Na mnoha místech hradu 
je znatelná práce královské tzv. 
Parléřovské hutě Václava IV. Věž 
byla snesena až na druhé patro, 
byla přistavena celkem tři patra 
a horní část věže je i architekto-
nicky zajímavější. V nové části 
pak bylo vybudováno schodiště, 
které slouží dodnes. Druhé patro 
získal i hradní palác, ze kterého 

se však dochovala jen část vnitřní 
zdi. Palác a věž spojoval padací 
most na úrovni druhého patra 
věže. Celkovou výšku opevnění 
ze dna příkopu lze odhadnout na 
16m a síla zdi spodní části věže 
jsou 3m. V přistavěné části věže 
se nachází i zřejmě soukromá 
kaple Jana z Jenštejna. Spolu s 
věží a palácem byl tehdy přesta-
věn a lépe zabezpečen i vchod do 
hradu. Hrad však nebyl nikdy v 
historii dobýván nebo obléhán.

Jan z Jenštejna zemřel v chu-
době a v nemilosti krále v roce 
1400 v Římě. Tím končí i dějiny 
rodu na hradě Jenštejn. Tento 
rod však pokračoval v několi-
ka větvích ještě několik století. 
Již v roce 1390 získal hrad jako 
pomstu arcibiskupovi za podpo-
ry krále výběrčí daní Zikmund 
Huler. Sám však byl v roce 1405 
na Staroměstském náměstí po-
praven. Majitelé se pak asi 200 
let na Jenštejně poměrně rychle 
střídali a hrad ztrácel svůj vý-
znam a slávu. V roce 1412 hrad 
získal pražský kupec a měšťan 
Jindřich z Cách majitel Čelákovic 
a Mochova. V Jenštejně vychová-
val synovce, kterým byl pozdější 
husitský velitel Prokop Holý. Těs-
ně před vypuknutím husitských 
válek v roce 1419 Jenštejn opět 
měnil svého majitele. Byl jím Be-
neš z Vartenberka. Jak dlouho ne-
víme a kdo byl majitelem během 
husitských válek rovněž nevíme 
jistě. Asi od roku 1431 to byl Aleš 
Škopek z Dubé. Od roku 1447 pak 
Jenštejn vlastnil Jan Libický z 
Libic a dále pak Baltazar Košín 
z Košíně, Václav Holec z Květnice 
nebo Ladislav ze Šternberka. Od 
roku 1523 byl majitelem hejtman 
kraje Hradeckého Jan Litoborský 
z Chlumu a v roce 1528 Jenštejn 
opět změnil majitele. To už na 
českém trůnu seděl první Habs-
burk Ferdinand I. Bratři Václav a 
Mikuláš Hrzánové z Harasova k 
Jenštejnu přidali například tvrz 
a ves Šestajovice nebo vystavěli 
dnes již zaniklou tvrz Radonice.

Tento majetek roce 1561 při-
padl Janu Dobřichovskému z 
Dobřichova. Byl to smutně pro-
slulý poslední pán jenštejnského 
hradu. Palác hradu byl již značně 
zchátralý, ale stále ještě obytný. 
Jenštejn neměl nikdy vynikají-
cích majitelů, kromě pánů z Jen-
štejna. Jan Dobřichovský byl z 
nich daleko nejhorší, v dluzích 
se potácel, jak se říká ode zdi ke 
zdi. Dobřichovskému zůstal hrad 
až do jeho smrti v roce 1583. Poté 
se na něm usídlila jeho sestra Do-
rota Lipská z Prahy, ale všechen 

majetek zabrala královská komo-
ra a připojila ho k panství bran-
dýskému. Již v roce 1597 žádal 
Jiří Homut z Harasova na Rado-
nicích o starý krov s jiným dřívím 
v pustém hradu jenštejnském. 
Žádost byla tehdy hejtmanstvím 
zamítnuta, ale k žádné opravě 
hradu již nikdy nedošlo.

Na začátku třicetileté války 
nebyl pustý jenom hrad, ale i dvo-
ry. Časté přesuny vojsk působily 
kraji nesmírné škody. Švédské 
vojsko generála Bannera v letech 
1639 až 1640 vypálilo a pobořilo 
nejen opuštěný hrad, ale i všech-
ny grunty. Až do roku 1655 pak 
trvalo dlouhé úplné vylidnění 
Jenštejna.

Tímto rokem začíná třetí ka-
pitola dějin jenštejnského hradu. 
Ta nejdelší a zároveň nejsmutněj-
ší. Noví gruntovníci a sedláci se 
neobešli bez nevolníků, nádeníků, 
krmičů a děveček. V rozbořených 
statcích však pro ně nebylo mís-
to a tak si našli chudé bydlení v 
troskách hradu. Kolem hradu se 
navíc z jeho zbytků začaly stavět 
malé domky a i na opravu statků 
se používaly kameny z kdysi slav-
ného hradu. Hradní skála se tím 
zmenšila o více než třetinu. By-
dlení na hradě a kolem něj bylo 
opravdu nuzné a v případě věže 
i nebezpečné. Chudina zde žila 
plných 300 let a poslední chudá 
paní Halamurnová zde zemřela v 
roce 1956.

Já jsem se narodil v roce 1937 
v chaloupce pod hradem a jako 
kluk jsem podnikal výpravy do 
celého podhradí, hradu, ale hlav-
ně na vrchol věže. Až mnohem 
později, když jsem byl dospělý, 
se na našem hradu začalo znovu 
něco dít. V roce 1972 bylo rozhod-
nuto o jeho opravě. Objevili se ar-
cheologové, památkáři a později 
i dělníci a restaurátoři. Oprava 
byla dokončena 23.6.1977 a od 
té doby je hrad otevřen návštěv-
níkům.

Václav Kovanda, kronikář obce

Jiří Hulík
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„Bez hradu by nebyl Jenštejn“
Jako památkář jezdí do obce už téměř dvacet let Pavel Kroupa z Národního památkového ústavu

Jaká byla minulost, jaká je pří-
tomnost a jak vidíte budouc-
nost hradu z  pohledu památ-
káře? 

Středověká minulost hradu je 
pestrá, zmiňme unikátní hradní 
kapli ve válcové věži. Důležitá je 
současnost a budoucnost hradu a 
tu vidím velmi optimisticky. Hrad 
zde bude v této podobě velmi 
dlouho a bude stále ozdobou obce 
i jejího okolí. 

Jaký má podle vás hrad pro 
obec význam ve smyslu kultur-
ním a společenském? 

Zcela mimořádný. Hrad je pev-
ně zakotven v povědomí kulturní 
veřejnosti již po mnoho desetiletí. 
Je symbolem obce i jejího okolí, 
tvoří středobod okolní kulturní 
krajiny. Jeho věž je viditelná v 
krajině a tvoří tak významnou 
součást její kulturní identity. Bez 
nadsázky je možno říci, že bez 

hradu by zřejmě nebyla dnešní 
obec Jenštejn, která postupně 
vznikala v bezprostředním okolí 
hradní zříceniny i v místech dneš-
ní návsi. Vlastní obec Jenštejn je 
významná polookrouhlice, velmi 
dobře dochovaná. Hrad v nepo-
slední řadě vytváří i mimořádně 
zajímavé a romantické bydlení v 
místech pod vlastní hradní zříce-
ninou lákající romantické a kulti-
vované jedince, zároveň bydlení v 
místech historického jádra vlast-
ní obce má též úžasné kvality. 
Navíc neuvěřitelně blízko Prahy. 
Toto spojení kvalitního venkov-
ského bydlení s blízkou Prahou je 
zcela unikátní.  

 
Je možné získávat dotace na 
stavební úpravy hradu? 

Finanční podporu na opravy 
hradu jako kulturní památky je 
možno získávat jednak od státu 
a jednak od nestátních subjektů. 

„Hrad vytváří symboliku obce“
Kastelánem hradu Jenštejn je od roku 2012 Otto Fiala, pracovník Okresního muzea Praha-Východ

Co všechno obsahuje práce kas-
telána? A jak často jste na hradě 
přítomen osobně? 

Činnost hradu zajišťuji sám, s 
občasnou výpomocí studentů. Za-
jišťuji provoz včetně úklidových 
prací a údržby expozic. Dále zajiš-
ťuji prodej vstupenek a upomín-
kových předmětů (dodávky zbo-
ží). Dále provádím průvodcovské 
služby, individuální a hromadné s 
výkladem.

Jaká byla minulost, jaká je pří-
tomnost a jak vidíte budoucnost 
hradu z vašeho pohledu? 

Minulost hradu jsem vnímal 
pouze jako běžný návštěvník. V 
současné době se hrad připravu-
je na sezónu 2014. Do budoucna 
chceme pokračovat v úspěšné 

spolupráci s obcí ve prospěch ná-
vštěvníků hradu. 

od kdy je hrad zpřístupněn veřej-
nosti? 

Muzeum provedlo rozsáhlý 
archeologický výzkum, na jehož 
základě byla zpracována projek-
tová dokumentace a podle ní byla 
provedena rozsáhlá rekonstrukce. 
Hrad byl zpřístupněn roku 1977.

Jaký má podle vás hrad pro obec 
význam ve smyslu kulturním a 
společenském? 

Hrad má pro obec velký kul-
turní a společenský význam, je 
součástí dávné minulosti, která 
dodnes vytváří symboliku obce. 
Jedná se o jednu z mála gotických 
památek v kraji, s možností krás-

ného výhledu do kraje a při dobré 
viditelnosti lze pouhým okem po-
zorovat i vrcholky Krkonoš.

Je možné získávat dotace na sta-
vební úpravy hradu? 

OMPV Brandýs nad Labem 
se snažilo a snaží  spolupracovat 
na podkladech pro opravu hradu, 
které podpoří žádost pro dotace na 
opravy. Některé úřední úkony již 
úspěšně proběhly. Tehdejší Okresní 
muzeum (v současné době OMPV 
Brandýs nad Labem) provedlo re-
konstrukci hradu a umožnilo zpří-
stupnění hradu návštěvníkům.

Jaký máte názor na vytvoření zá-
zemí (pódium) pro kulturní akce 
a jejich pořádání na hradě a co 
si myslíte o svatbách na hradě? 

obojí plánuje obec. víte o tomto 
plánu? 

V budoucnosti se plánuje vyu-
žití pódia pro divadelní a hudební 
představení. Pro instalování pódia 
je nutné provést některé úpravy 
(není projednáno s obcí). Tři svat-
by již na hradě proběhly, ale byly 
omezené vzhledem k prostorům 
hradu. S konkrétním plánem obce 
nejsem seznámen.

Jakou si vybavíte zajímavou pří-
hodu spojenou s hradem? 

Zajímavých příběhů bylo mno-
ho, ale nejvíce mne zaujalo vyprá-
vění místního kronikáře pana Ko-
vandy z dob jeho mládí, kdy nebyl 
hrad ještě zpřístupněn veřejnosti a 
s jakým nadšením mne zasvětil do 
historie hradu.  Evžen Dub

v plánu je pódium a prostor pro diváky
Dalším možným využitím hradu jsou svatby

Přiznávám se. O tom, že hrad 
Jenštejn vůbec existuje jsem se 
dozvěděl až ve chvíli, kdy jsem ko-
lem něj na podzim roku 2006 po-
prvé projížděl cestou na prohlídku 
domu s poetickým označením I1/3. 
Nahoru na věž jsem se pak podíval 
až v létě 2007. Na svou obhajo-
bu musím doplnit, že v tom domě 
bydlím dodnes a svou zásluhu na 
tom má i silnice od Vinoře s výhle-
dem na dva rybníky a zbytky kdysi 
významného hradu. Zbytky kdysi 
snad významného zemědělského 

družstva u cesty od Radonic by na 
mě asi podobný dojem neudělaly.

Jak se dočtete na protější stra-
ně, tak hrad Jenštejn má za sebou 
dlouhou historii, která zahrnuje 
slavná i neslavná období. Rekon-
strukce v sedmdesátých letech od-
startovala jedno z těch šťastnějších 
a byla by tedy jistě škoda nechat 
hrad zase zpustnout nebo vypálit 
Švédy.

Nic z toho snad reálně nehrozí, 
ale i tak by se dalo pár věci zlep-
šit. Není potřeba zaměstnat faleš-

nou bílou paní, ale kromě hledání 
vhodného programu by mohlo 
pomoci o trochu lepší zázemí pro 
pořádání různých kulturních akcí. 
Obec v současné době řeší tech-
nické a organizační náležitosti k 
tomu, aby se do prostoru vpravo 
na schody nad pokladnou mohlo 
umístit malé pódium s jednodu-
chým sezením pro diváky. Zatím 
není jasné, jestli a jaké další sta-
vební souvislosti bude třeba řešit 
a bude-li třeba nějak zkoumat do-
pady na památkový status hradu.

Dalším možným využitím hradu 
jsou svatby. Pár se jich na hradě již v 
nedávné době konalo a pokud bude 
vůle a zájem v tom pokračovat, tak 
se možná dočkáme i nějaké další.

Hrad bude letos otevřen od 
3. dubna do 28. září každý týden 
od čtvrtka do pátku. Dopoledne 
můžete hrad navštívit od 10:00 
do 12:00 a odpoledne od 13:00 do 
16:30. O víkendu bude otevřeno až 
do 17:00. Možná se tam letos podí-
vají i ti, kteří na věži nikdy nebyli.

Jiří Hulík

Jenštejnské slavnosti 2013 na hradě (J. Hulík / červen 2013)

Právní nárok na přidělení stát-
ního ani jiného příspěvku avšak 
není. Státní příspěvky přiděluje 
ministerstvo kultury buď samo, 
nebo prostřednictvím dalších 
subjektů, nestátní finanční pří-

spěvek přiděluje Středočeský 
krajský úřad. Podmínkou přidě-
lení příspěvku je, že předmětná 
nemovitost je součástí kulturní 
památky.

Evžen Dub
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Aréna názorů: změny ve vedení obce
Jenštejn má novou starostku a místostarostku, bývalý místostarosta těsně před odvoláním rezignoval

Na zasedání zastupitelstva 
dne 12. 2. 2014 byla starostkou 
obce zvolena Jana Ivanišová. Ná-
sledně na funkci místostarosty 
rezignoval Petr Dovolil a novou 
místostarostkou byla zvolena 
Zdeňka Fryková. Všem třem uve-
deným zastupitelům nabídla re-
dakce stejný prostor pro komen-
tář. Příspěvky nejsou redakčně 
upravovány a jsou seřazeny v 
pořadí podle počtu preferenčních 
hlasů v komunálních volbách.

Petr Dovolil, zastupitel
Je podvečer středa 8. ledna 

2014. Volá mi Renata Hlaváčko-
vá, zda bych Z. Frykové nepřinesl 
klíče od školky na komunitní vý-
bor. V cca 19.15 předávám klíče 
Zdeňce Frykové. Loučíme se. Po 
pár krocích se ona otočí a zeptá 
se, zda bych ji přeci jenom neza-
městnal na úřadě jako projekto-
vou manažerku. Odpověděl jsem, 
že ne. Tato událost proběhla v 
kontextu toho, že se již dva měsí-
ce na tuto placenou pozici na in-
terních jednáních v rámci zastu-
pitelů na obci sama nabízela. To 
vše proběhlo po „signální hře“ na 
zastupitelstvu 18. 12. 2013, kdy 
se začala „hlásit k jinému tábo-
ru“. Kdybych tenkrát odpověděl, 
že ano, žádné změny na úřadě by 
neproběhly. Nikdy bych to ale po 
tom všem, kdy ona sama ze své 
vlastní vůle pozici starostky kvů-
li svému civilnímu zaměstnání 
po 5 měsících práce opustila, od-
nesla si odstupné ve výši cca 120 
tis. Kč a co bude s obcí dále příliš 
neřešila, neudělal. 

V Jenštejně byla v minulém 
volebním období anomálie, kdy 
byli ve vedení malé obce dva pla-
cení politici „na plný úvazek“. 
Obec stáli tito politici s ostatními 
náklady na zastupitelstvo cca 1,2 
mil. Kč ročně. Letos nás mělo stát 
zastupitelstvo 189 tis. Kč. Takto 
byl rozpočet schválen zastupiteli 
18. 12. 2013. Na zasedání v únoru 
se výdaje na zastupitelstvo bez 
jakéhokoliv rozpočtového opat-
ření radikálně zvýšily. V každém 
případě se budou muset do něj 
mimo jiné započítat nároky na 
dalších 2 x 3 měsíční odstupné 
pro novou neuvolněnou paní sta-
rostku a novou uvolněnou („na 
plný úvazek“) paní místostarost-
ku, které vzniknou v den podzim-
ních voleb. To vše za situace, kdy 
se na třech zastupitelstvech od 
září do prosince 2013 stále tvrdi-
lo, že „už se to v tomto volebním 
období dojede a nic se měnit ne-
bude“. Ale o tom je demokracie. 
Rozhoduje většina a nyní byly 

zřejmě konečně velmi pádné 
důvody a silné motivace, aby se 
zformovala.

Neuvolněným místostarostou, 
tj. tím, který vykonává svoji funk-
ci vedle své civilní práce, jsem se 
stal náhodou potom, co jsem už 
odmítal stav, kdy jsem nahra-
zoval práci jiných, a bylo nutné 
aktivně jednat ve věci mateřské 
školy. Hysterie, malověrnost, 
snaha vyvolat předčasné volby, 
hanopisy na hejtmana Ratha, to 
byla atmosféra tehdejší doby, kdy 
se tu bojovalo proti školce. Jsem 
rád, že jsem to ustál a školka sto-
jí. Za těch 48 a od září doufejme 
50 dětí ve školce to stálo!

V této souvislosti mám jen 
jedno velké přání, aby co nejví-
ce jenštejnských dětí „nemělo 
zkroucená záda a nebyly součástí 
stáda“, aby z nich byli veselí, se-
bevědomí a kriticky myslící lidé 
s respektem a svědomím. Potom 
nebudeme muset řešit situace, o 
kterých píšu v tomto příspěvku.

A dluhy? Na konci února bude 
na účtech obce cca 9,2 mil. Kč. 
Zhruba stejná částka je dluh vůči 
České spořitelně, a.s. při úro-
kové sazbě 1,81% p.a. A jak se 
toho dosáhlo? Protože se šetřilo 
a spousta práce se dělala svépo-
mocí. Loni se dosáhlo bez úhrad 
posledních dvou faktur za zhoto-
vitele z úvěru přebytku přes 1,5 
mil. Kč. Děkuji všem, kteří více 
dávali, než brali, a kteří nezištně 
pomáhali. Byl to dobrý boj! 

Zdeňka Fryková, místosta-
rostka

Jestliže jste se zúčastnili po-
sledního veřejného zasedání za-
stupitelstva obce Jenštejn, víte, 
že na svou funkci neuvolněného 
místostarosty rezignoval do té 
doby úřadující místostarosta 
Mgr. Dovolil.

Ráda bych uvedla některé 
věci, které mohly být dezinter-
pretovány, na pravou míru.

Do komunální politiky jsem 
vstoupila před posledními vol-
bami. Chtěla jsem pomoci s pal-
čivým problémem výstavby MŠ, 
který se mě osobně jako matky 
velmi dotýkal. Z tohoto důvodu 
jsem přijala prakticky nevolitel-
né místo na kandidátce ODS a 
zvolena jsem nebyla. Tou dobou 
jsem byla na mateřské a čas šel 
dál. Situace po volbách však byla 
v našem zastupitelstvu mírně 
řečeno neklidná a zastupitelé 
„skládali“ své mandáty jeden po 
druhém.

Na jaře 2012 jsem byla Mgr. 
Petrem Dovolilem oslovena, 

abych přijala post zastupitele. 
Situace ve vedení zastupitelstva 
se však rychle vyvinula takovým 
způsobem (okolnosti zde nemám 
prostor komentovat), že jsem 
v březnu 2013 byla postavena 
před nabídku pana místostarosty 
stát se starostkou. Předem jsem 
upozorňovala, že se hodlám na 
podzim 2013 vrátit po ukončení 
mateřské do svého původního 
civilního zaměstnání. Byla jsem 
ubezpečena, že to není problém.

Po mém zvolení následovalo 
velice těžké období. Personální 
obsazení místního obecního úřa-
du bylo velice nekonstruktivně 
naladěno a přislíbená podpora 
ze strany místostarosty byla více 
než problematická a já se cítila 
sevřená mezi dvěma mlýnskými 
kameny. Z těchto důvodů jsem se 
rozhodla, že se vrátím do svého 
původního zaměstnání. Vedení 
obce prakticky zůstalo v rukou 
místostarosty s tím, že bude zvo-
len uvolněný starosta. Na tomto 
však nebylo dosaženo dohody, 
ačkoli bylo učiněno několik mar-
ných pokusů. Z mého pohledu byl 
blokujícím faktorem právě Mgr. 
Dovolil, pro většinu zastupitelů 
bylo nepřijatelné, aby se potřetí 
opakoval model silného domi-
nantního místostarosty v kom-
binaci s uvolněným starostou, 
který je v pozadí. 

Nakonec, po řadě jednání při-
jala funkci neuvolněné starostky 
ing. Jana Ivanišová, která mě 
oslovila, zda bych nebyla ochot-
na přijmout funkci uvolněného 
místostarosty. Chápala jsem to v 
tu chvíli jako morální povinnost 
jí vyhovět a rozhodla jsem se své 
civilní zaměstnání opustit.  Přeji 
tímto paní starostce mnoho úspě-
chů a pevné nervy do její náročné 
práce, ve které jí budu jako uvol-
něná místostarostka ze všech sil 
podporovat. Věřím, že se nám 
podaří vyřešit některé problémy 
jako je například zřízení školské-
ho obvodu. Cítíme silnou podporu 
lidí, kteří se opravdu zajímají o 
problémy Jenštejna a jeho rozvoj 
a nechceme se utopit v marných 
půtkách s ukřivděnými jedinci. 
Uděláme vše proto, abychom ob-
čany nezklamali a věnovali své 
úsilí reálné obecní práci.

Jana Ivanišová, starostka
Jak je všeobecně známo, v obci 

Jenštejn jsme se dostali do situ-
ace, kdy jsme neměli obsazenou 
funkci starosty. Prakticky žádný 
ze zastupitelů nebyl k tomuto 
dlouhodobě neudržitelnému sta-
vu lhostejný, proto proběhla jed-

nání, která si kladla za cíl najít 
většinovou podporu pro zvolení 
nového starosty obce. Ukázalo 
se, že limitujícím faktorem této 
volby bylo obsazení funkce mís-
tostarosty. Kandidáti, kteří mohli 
dosáhnout většinové podpory, 
nebyli ochotni s  ním ve vedení 
obce spolupracovat. Hlavní důvo-
dy byly identifikovány zejména 
v představách místostarosty o 
efektivní spolupráci a ve způso-
bu jeho komunikace s ostatními 
zastupiteli. 

Všichni víme, jak současná 
politika může být nehezká. V 
politických bojích často převa-
žují zájmové boje a mnohdy se 
zapomíná na to, že si lidé volí 
své zástupce zejména proto, aby 
reprezentovali cíle a zájmy vo-
ličů. Já osobně, jsem během své 
práce v zastupitelstvu, dostala 
pocit, že místo, abychom pracova-
li ve prospěch občanů Jenštejna, 
tak jsme byli, díky ideovém ne-
souladu ve vedení obce, nuceni 
zabývat se boji o politickou moc 
a často i dokonce snahou o pro-
sazování jistých osobních zájmů. 
Bohužel situace vyvrcholila do té 
míry, že mnozí z nás byli veřejně 
atakováni prostřednictvím velice 
čilé emailové komunikace, jež do 
určité míry odváděla pozornost 
od reálných problémů obce. Pře-
devším proto jsem se rozhodla 
tuto situaci změnit a vrátit do 
Jenštejna radost z práce v obecný 
prospěch.

Dle názoru vícera z nás je 
nutné odbourat řešení osobních 
antipatií a soustředit se nikoliv 
na „dělání politiky“, ale obrátit 
pozornost zpět ke každodenním 
problémům Jenštejna. Věřím, že 
v novém personálním obsazení 
bude pro tyto změny příznivější 
klima a že lidé, kteří mají podob-
ný názor, nebudou váhat a pomů-
žou. 

Jsem přesvědčena, že se mi ve 
spolupráci s paní místostarost-
kou Zdeňkou Frykovou podaří 
atmosféru uklidnit a dovést obec 
Jenštejn k volbám. I přesto, že 
mnoho času nemáme, uděláme 
pro zlepšení situace maximum. 
Ráda bych se soustředila na ře-
šení problémů starého Jenštejna 
a Dehtár, které byly z mého po-
hledu do této chvíle v ústraní. 
Celý Jenštejn stojí před hrozbou 
nezodpovědné výstavby a je třeba 
zabránit rychlému nárůstu počtu 
obyvatel bez odpovídající občan-
ské vybavenosti.

Děkuji bývalému panu mís-
tostarostovi za jeho vykonanou 
práci.
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Jenštejn nemá školský obvod
Nová starostka Jana Ivanišová o problémech s umisťováním dětí do škol

sklízíme trpké plody benevolence
Zastupitel Petr Dovolil o jednáních k zajištění školní docházky 

S nárůstem počtu obyvatel 
v Jenštejně dochází také ke 
zvýšení počtu dětí, pro které je 
třeba zajistit místa pro plnění 
povinné školní docházky.

Zatímco před 10 lety neby-
lo toto zajištění obtížné, neboť 
například  v roce 2006 bylo v 
obci hlášeno pouze 34 dětí do 6 
let, je situace  nyní zcela jiná. V 
obci je v současné době hlášeno 
cca 130-140 dětí do 6 let, při-
čemž problémy s umisťováním 
předškolních dětí do základních 
škol se týká nebo v blízké bu-
doucnosti bude týkat v podsta-
tě každé obce v blízkosti Prahy, 
která sama nezřizuje základní 
školu.

Obdobný, ale zpravidla niko-
liv tak radikální nárůst počtu 
předškolních dětí (snad s vý-
jimkou Přezletic), zažívají totiž 
i okolní obce či pražské měst-
ské části. Sám Jenštejn by byl 
v podstatě   schopen na další 
čtyři roky zaplnit jednu třídu v 
každém školním roce. Aktuální 
demografickou situaci doku-
mentuje přiložená tabulka.

Ačkoliv měla obec s MČ Vi-
noř, MČ Satalice a některý-
mi dalšími subjekty uzavřeny 
smlouvy k hrazení nákladů za 

umístění dětí v jimi zřizova-
ných MŠ a ZŠ, nikdy s žádnou 
obcí nevytvořila platný školský 
obvod způsobem, který předví-
dá školský zákon. Tuto skuteč-
nost je možné ověřit na MŠMT.

V průběhu měsíce listopa-
du a prosince loňského roku se 
na základě jednání, které jsem 
vedl s MČ a ZŠ Satalice, poda-
řilo dospět k 
textu dohody 
o zřízení škol-
ského obvodu 
s MČ Satalice. 
Avšak navzdo-
ry schválení 
na prosinco-
vém zastupitelstvu v Jenštej-
ně se tato dohoda neuzavřela, 
neboť k platnému zřízení škol-
ského obvodu je třeba vyhlášky 
zastupitelstva hlavního města 
Prahy.  Vytvoření školského ob-
vodu bylo dle informací od MČ 
Satalice na Magistrátu HMP 
zamítnuto.

S obdobným neúspěchem se 
setkali kolegové zastupitelé v 
Brandýse nad Labem – Staré 
Boleslavi a MČ Horní Počerni-
ce.

V lednu se tak dojednal s 
MČ Satalice text kompromis-

ní dohody, který byl následně 
schválen na našem únorovém 
zastupitelstvu. Tato dohoda 
sjednává Jenštejnu lepší posta-
vení při umísťování dětí v ZŠ 
Satalice; výpovědní doba této 
dohody je však jednoroční. V 
každém případě ale ZŠ Satalice 
zřizuje v každém ročníku pouze 
dvě třídy a přednostně bude sa-

mozřejmě na-
bírat satalické 
děti. Je tedy 
třeba, aby ob-
dobný úspěšný 
pokus byl uči-
něn i u dalších 
z ř i z o v a t e l ů 

ZŠ, nejlépe u cca tří až čtyřech, 
aby obec byla schopná poptáv-
ku po místech v ZŠ do budoucna 
zajistit.

V této souvislosti je třeba 
zmínit, že i ve vztahu k ZŠ Vi-
noř nelze do budoucna očekávat 
významné zlepšení situace, ne-
boť jen pro příští zápis pro škol-
ní rok 2015/2016 rok registruje 
MČ Vinoř 93 dětí do prvního 
ročníku ze samotné Vinoře.

Obec s ohledem na tento 
vývoj požádala v lednu toho-
to roku Středočeský kraj, aby 
dle školského zákona určil pro 

Jenštejn spádovou školu. Dopis 
z kraje byl zamítavý s tím, že 
obec si má situaci, která vznik-
la – cituji: „nedostatečnou pro-
zíravostí obcí při řešení infra-
struktury v souladu s rozvojem 
obytné zástavby“ vyřešit sama.

Dle mého názoru by se obec 
neměla s tímto postupem smířit 
a věci řešit správním postupem 
tak, jak to předvídá školský zá-
kon.

Tak jako v jiných případech 
nedostatku občanské vybave-
nosti v Jenštejně se nyní sklíze-
jí trpké plody benevolence vůči 
developerovi, kterému se umož-
nilo všechno, ale po kterém se v 
podstatě nechtělo nic. Výjimku 
údajně tvoří investice cca 10 
milionů do kanalizace a ČOV, 
bez kterých by však develope-
rův projekt nemohl být vůbec 
realizován.

Každý si může udělat obrá-
zek, v jakém poměru je tento 
„vklad“ k hodnotě cca dalších 
500 domů, které mohou být v 
rámci platného územního plánu 
dle údajů developera v Novém 
Jenštejně ještě vybudovány a k 
230 domům, které již postaveny 
byly.

Petr Dovolil, zastupitel

Obec platí příspěvek na úhradu 
neinvestičních nákladů, pokud 
se jedná o školu na území města 
Prahy. Pokud má ZŠ sídlo mimo 
území Prahy, tak se tyto pří-
spěvky na neinvestiční náklady 
neplatí z následujícího důvodu:

Novela Školského zákona 
provedená zákonem č.  370/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 
561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů 
zrušila s účinností od 1. 1. 2013 
úhradu neinvestičních nákladů 
spojených s provozem. Neinves-
tiční výdaje se po novele hradí 
na základě zákona o rozpoč-
tovém určení daní přímo dané 
obci, která zřizuje danou zá-
kladní školu podle počtu žáků v 
této škole.

Pokud je podepsána pouze 
smlouva o úhradě neinvestič-
ních příspěvků (což připadá 
v úvahu se školou na území 
města Prahy), přijme škola děti 
z obce, s níž má tuto smlouvu 
uzavřenu, pouze pokud má 

pokračování ze strany 1 volné kapacity. Tedy logicky – 
smlouva o územním školském 
obvodu zaručuje dětem z obce 
jistotu, že pokud přijdou k zá-
pisu a budou již schopni školní 
docházky, budou přijati. 

Poté, co Městská část Praha 
– Vinoř odstoupila od smlouvy 
o společném školském obvodu a 
úhradě neinvestičních příspěv-
ků, se marně snažíme s někým z 
okolí navázat spolupráci a pode-
psat smlouvu o zřízení územní-
ho školského obvodu a opravdu 
se nedaří. 

Všude v okolí mají stejný 
problém – mnoho svých vlast-
ních dětí, na jejichž umístění 
jim kapacita jejich škol sotva 
stačí. Hovořím především o Sa-
talicích, Brandýse nad Labem a 
Vinoři.

V Satalicích se pan bývalý 
místostarosta Mgr. Petr Dovo-
lil dostal téměř až k uzavření 
smlouvy o územním školském 
obvodu, ale bohužel celá věc 
narazila na nesouhlasné sta-
novisko magistrátu Hlavního 
města Prahy. Nakonec se panu 
místostarostovi podařilo dojed-

nat Smlouvu o příspěvku na 
neinvestiční náklady, která je 
dodatkem ke smlouvě o úhradě 
neinvestičních nákladů, uzavře-
né mezi městskou částí Satalice 
a obcí Jenštejn 17. 1. 2007. 

Tato smlouva byla schválena 
na 29. zasedání zastupitelstva 
obce Jenštejn a pokud bude v 
Satalicích volná kapacita, bu-
dou naši předškoláci přijati. 
Obec se zavázala, že zaplatí ve 
školním roce 2013/2014 částku 
za jednoho žáka 7539 Kč. 

Nějaká možnost na uzavření 
smlouvy o územním školském 
obvodu se snad rýsuje v Hor-
ních Počernicích, ale opět na-
rážíme na problematiku praž-
ského magistrátu. Kapacity by 
měli, ale nechtějí si do budouc-
nu vyrobit problém s magist-
rátem. Pokud by se přeci jen 
podařilo tuto smlouvu uzavřít, 
museli bychom následně řešit i 
dopravu. 

21. 1. 2014 odešla z obce Jen-
štejn na Krajský úřad Středo-
českého kraje Žádost o vydání 
rozhodnutí o školském obvodu 
spádové školy. Krajský úřad vy-

dal stanovisko, že v případě vy-
dání negativního rozhodnutí o 
přijetí k povinné školní docház-
ce lze pokračovat v následném 
odvolacím řízení. 

Krajský úřad se dále ztotož-
ňuje s výkladem Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
s tím, že podle § 178 odst. 3 škol-
ského zákona rozhodne Krajský 
úřad o povinné školní docházce 
pouze tehdy, nestanovila-li obec 
školský obvod, ačkoli tak podle 
§178 odst.2 písm. b) měla uči-
nit, a je ohroženo v jednotlivém 
případě plnění školní docházky. 

Tuto složitou větu chápu 
tak, že pokud se nepodaří ně-
jakého předškoláka umístit a 
obec nemá uzavřenu smlouvu o 
územním školském obvodu, roz-
hodne krajský úřad o místě po-
vinné školní docházky takového 
jednotlivce.  

Situace je složitá a naděje 
na sepsání smlouvy o územním 
školském obvodu mnoho není. 
Nezbývá nic jiného, než se na-
dále snažit.

Jana Ivanišová, starostka

Pavla Rachová

datum narození počet dětí
1.9.2008 – 31.8.2009 24
1.9.2009 – 31.8.2010 36
1.9.2010 – 31.8.2011 21
1.9.2011 – 31.8.2012 24
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„dopravní“ anketa měla mizivý ohlas
Rychlost na Hradní se řeší, v zatáčce u školky bude zrcadlo

Součástí minulého občasníku 
byla anketa týkající se navrho-
vaných dopravních opatření smě-
řující ke zklidnění dopravy v ulici 
Hradní. V návrhu jsou tři plas-
tové zpomalovací prahy v místě 
stávajících přechodů pro chodce 
a zvýšení nejvyšší povolené rych-
losti na 30 km/h v celé zóně. 

Celkem došlo 28 anketních od-
povědí, což představuje pouze 9,3 
procenta z počtu distribuovaných 
dotazníků. S jedinou výjimkou 
odpovídali pouze obyvatelé Nové-
ho Jenštejna. V poměru 19:9 pře-
važuje souhlas s navrhovanými 
opatřeními na Hradní.

Občané, kteří zaujali ne-
souhlasné stanovisko, uváděli 
jako argumenty především to, 

že retardéry budou obtěžovat 
všechny řidiče bez rozdílu, při 
opakovaném brzdění a následné 
akceleraci vznikají navíc zplodi-
ny z motoru. Někteří navrhovali 
spíše zakázat stání po celé ulici 
Hradní v obou směrech, čímž by 
se zpřehlednila dopravní situace, 
nebo naopak vystavět zpomalo-
vací ostrůvky či instalovat ka-
mery. Jeden vyplněný dotazník 
obsahoval návrh na zavedení 
přednosti zprava na křižovatce 
ulic Hradní a Cechovní/Zlatnic-
ká.

Několik vyplněných dotazníků 
obsahovalo i připomínky k jiným 
místům v obci, která jsou vnímá-
na z dopravního hlediska jako 
nebezpečná. Kromě opakovaně 

zmíněného parkování v celém 
areálu Nového Jenštejna mimo 
vyhrazená stání na pozemcích, 
zazněl dvakrát návrh na umístě-
ní svodidel na silnici do Vinoře na 
straně směrem k rybníkům, jed-
nou byla za kritické místo ozna-
čena zatáčka ve Zlatnické ulici 
na úrovni školky, kde nejsou auta 
kvůli plotu za ohybem cesty vidět.

„Obec Jenštejn děkuje všem 
respondentům,“ říká k výsled-
kům ankety Pavlína Antošová 
z obecního úřadu. „Dopravní si-
tuace v Hradní ulici jistě nemá 
jednoduché řešení. Budeme se 
i nadále snažit o co nejoptimál-
nější řešení s tím, že prioritou 
by měla zůstat bezpečnost.  K 
jednotlivým připomínkám vze-

šlým z ankety bych chtěla dodat 
následující. Při výjezdu z obytné 
zóny, tj. Zlatnické a Cechovní, 
platí dle zákona vždy přednost z 
obou směrů, výjezd z obytné zóny 
je postaven na úroveň výjezdu ze 
zahrady či garáže. V zatáčce u 
mateřské školy bude instalováno 
zrcadlo, souhlasné stanovisko od 
Policie ČR již máme. Zpomalova-
cí ostrůvky nebyly doporučeny, 
ani by nebyly schváleny, pro-
tože Hradní projíždí autobus a 
při vyhrnování sněhu v zimě by 
nastal problém. A parkování na 
Hradní? Pokud bude Hradní pře-
hlednější, bude to svádět k ještě 
rychlejší jízdě, parkovací místa 
by šlo jen těžko nahradit.“

Martin Šidlák

opatření na silnici v dehtárech
Řešení tíživé dopravní situace pokračuje

V minulém vydání Jenštejn-
ského občasníku jsme se zmínili 
o záměru umístit v Dehtárech 
zpomalovací semafor.  Začátkem 
února se uskutečnilo společné 
jednání se zástupci dopravního 
odboru Městského úřadu Bran-
dýs nad Labem - Stará Boleslav, 
Policie  ČR a Obecní policie Ra-
donice. Přizvání byli i občané 
žijící v těsné blízkosti hlavní 
komunikace pan Černý a paní 

Alexová. Výsledkem místního 
šetření a následného jednání na 
obecním úřadě Jenštejn je ná-
vrh následujícího řešení:  

• Maximální povolená rych-
lost 30 km/hod v místě přechodu 
pro chodce v obou směrech

• Na stejném místě umístění 
dopravních značek Pozor děti! v 
provedení Reflex

• Radar/měření rychlosti na 
začátku obce v obou směrech, 

před těmito radary budou znač-
ky „Měření rychlosti“

• Optická brzda před přecho-
dem pro chodce v obou směrech.

Tento soubor opatření bude 
bez problémů policií i odborem 
dopravy schválen.  Na příštím 
zasedání zastupitelstva by měl 
být projednán další postup. 
Budeme dále usilovat o zpo-
malovací semafor? Policie však 
tento návrh nepodporuje, přes-

tože věříme, že řešení zpomalo-
vacím semaforem má největší 
předpoklady dopravu v Dehtá-
rech zklidnit. Může trvat ještě 
dlouho policii přesvědčit, ale 
také se to vůbec nemusí poda-
řit. I když bude nakonec zvolen 
shora uvedený návrh, věříme, 
že významně přispěje ke zlep-
šení dopravně bezpečnostní si-
tuace Dehtár.

Pavlína Antošová

Anketa v okolních školách
Základní školy v Brandýse, Vinoři i Satalicích nemají kapacity na rozšíření

Redakce oslovila zástupce 
samosprávy a základních škol 
v okolních obcích a položila jim 
otázky týkající se jejich školy. 
Dotazy směřovaly na současnou 
a budoucí kapacity školy a na 
jejich vztah k přijímání žáků z 
okolních obcí včetně Jenštejna. 
Konečné výsledky zápisů mohou 
ještě ovlivnit rozhodnutí o odkla-
dech. 

Brandýs nad Labem - St. Boleslav
Žádná ze tří základních škol 

nemusela letos odmítnout ani 
jediného žáka a otevřou 11 prv-
ních tříd. Celkem přišlo letos k 
zápisu 317 dětí a z toho 91 z ji-
ných obcí. ZŠ Palachova otevře 4 
první třídy a nově jednu příprav-
nou třídu. Ze 106 dětí u zápisu 
jich bylo z Jenštejna 8. Reálně by 
škola byla schopna přijmou ještě 
asi 20 dětí. V dalším roce budou 
moci školy pravděpodobně při-
jmout stejně dětí jako letos.

Žádná ze škol nemá nyní re-
álnou možnost svou kapacitu 

rozšiřovat a ani vzhledem k vy-
sokému počtu žáků z jiných obcí 
(celkem 735 z 1964 žáků) se ta-
kové rozšíření neplánuje. Bran-
dýs nad Labem nemá v současné 
době smlouvu o školském obvodu 
s žádnou obcí a dle sdělení ve-
doucí odbodu školství městského 
úřadu PhDr. Anny Rytířové Ve-
selé ani uzavírání žádných tako-
vých smluv vzhledem k nárůstu 
obyvatel města neplánuje. 

Městská část Praha - Vinoř
Podle ředitele školy ve Vino-

ři Alfreda Tellera museli letos 
odmítnout u zápisu jen jednoho 
žáka. Škola otevře 3 první třídy. 
V příštím roce očekávají asi 90 
předškoláků jen z Vinoře a tak 
předpokládají otevřít opět mini-
málně 3 třídy. V dalších letech 
by to měly být 2-3 třídy, které se 
podle možností budou doplňovat 
žáky z okolních obcí. Přednost 
budou mít pravděpodobně ti z 
bývalých spádových obcí a ti, 
kteří mají ve škole sourozen-

ce. Starosta Vinoře František 
Švarc redakci sdělil, že aktuální 
smlouvy o spádovosti s Přezleti-
cemi a Podolankou skončí příští 
rok a obec nebude uzavírat žád-
né nové. Vinoř dále nemá reál-
nou možnost, jak kapacitu školy 
zvětšit.

Městská část Praha - Satalice
V Satalicích mají celkem 2 

třídy pro maximálně 60 žáků a 
do budoucna nemají na další roz-
šiřování prostor. Výsledky zápisu 
nebyly do uzávěrky známé, ale 
podle ředitelky Zdislavy Nováko-
vé bylo u zápisu 89 dětí a pravdě-
podobně budou muset odmítnout 
asi 15-20 z nich. Spádovou obcí 
jsou pro Satalice už desítky let 
Radonice. „Vždy budeme limito-
vání velikostí budovy, ne neocho-
tou přijmout děti z Jenštejna.” 
uvedla dále Nováková.

Z Dřevčic jsme zatím žádnou 
odpověď nedostali.

 Jiří Hulík

Podle Výkazu pro hodnocení 
plnění rozpočtu územních sa-
mosprávných celků, regionál-
ních rad a dobrovolných svazků 
obcí MFČR byly celkové rozpoč-
tové příjmy obce v roce 2013 12 
755 141 Kč. Celkové rozpočtové 
výdaje pak 15 674 245 Kč. Pů-
vodně schválený přebytkový 
rozpočet předpokládal nižší 
příjmy i výdaje a největší polož-
kou, která vytvořila výsledný 
rozdíl je přesun některých pla-
teb za výstavbu školky z roku 
2012 do roku 2013. Na účtech 
obce bylo ke konci roku cca 7,8 
mil. Kč 

Podrobnější údaje můžete 
získat v již zmíněném výkazu 
a zprávě o plnění rozpočtu na 
webu obce nebo na obecním 
úřadu.

Údaje z minulých let mů-
žete dále například najít zají-
mavě a přehledně zpracované 
na adrese www.rozpocetobce.
cz, kde najdete i další informa-
ce o tom, jak takovým údajům 
rozumět.

Jiří Hulík

RozPoČeT 2013
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Jaká je budoucnost pošty v Jenštejně?
Česká pošta preferovala zrušení pobočky, po jednáních ale slíbila změny k lepšímu

Kroky k řešení problémů v areálu Jzd
Obec by neměla rezignovat na požadavek oplocení, jinak může dojít k ohrožení života a zdraví, zejména dětí

Stav areálu JZD v Jenštejně 
je dlouhodobě neuspokojivý. Obec 
proto na konci léta minulého roku 
vyvolala u stavebního úřadu MU 
v Brandýse nad Labem - Staré 
Boleslavi kontrolní prohlídku na 
místě. Tato se uskutečnila dne 4. 
října 2013. V návaznosti na její 
výsledky a na jednotlivá dílčí jed-
nání mezi většinovými vlastníky, 
zástupci obce Jenštejn a zástupci 
stavebního úřadu bylo k řešení 
nepříznivé situace svoláno na 30. 
ledna 2014 společné jednání na 
obci.

Z dominantních vlastníků se 
jednání zúčastnili p. Honců, p. 
Müller. Dále se jednání zúčastnil 
i pan Stanislav Neuman, zástup-
ce společnosti provozující některé 
podnikatelské aktivity v areálu.

Na jednání bylo konstatováno 
a dohodnuto následující:

- Stav odpadů, materiá-
lů, sutě v areálu (zadní část) 
- Obec pravidelně kontroluje po-
stup jejich odstraňování. Postup-
ně dochází k viditelnému zlep-
šování. Pan Stanislav Neuman 
přislíbil v závislosti na počasí a 
dostupnosti financí odstranění do 
konce dubna 2014.

- Oplocení areálu k zabrá-
nění dalšího nekontrolované-
ho vstupu cizích osob, hroma-
dění nebezpečného odpadu či 
materiálu atd. - Obec Jenštejn 
již má k dispozici projekt oplo-
cení obecního pozemku parc. č. 
171/129, k.ú. Jenštejn sousedící-
ho s areálem bývalého JZD. Další 
rozhodování o oplocení tohoto po-
zemku bude předmětem rozhodo-
vání zastupitelstva obce Jenštejn. 
Většinoví přítomní vlastníci sou-
hlasí s realizací oplocení celého 
areálu bývalého JZD dle nákresu 
oplocení, avšak brání se - s od-
kazem na možné žaloby dalších 
vlastníků - s ohledem na věcná 
práva přístupu a pokračující jed-
nání o vzájemných směnách.

- Kamerový systém, napo-
jený na OP Radonice, k moni-
torování dění v areálu. Zatím 
nelze řešit s ohledem na nedoře-
šené oplocení.

- Stav budov - Stav seníku je 
nevyhovující, zejména s ohledem 
na neupevněné plechy na stře-
še seníku. Stavební úřad nařídí 
opravy/údržbu. Ostatní budovy 
dle stavebního úřadu tento zásah 
nevyžadují.

- Zcelování pozemků v are-
álu - Dochází k finalizaci dohod 
mezi p. Honců a p. Mullerem o 
směnách a vzájemných prodejích. 
Tito vlastníci vyjádřili nutnost 
související dohody s pí. Touš-
kovou a Státním pozemkovým 
fondem. V závislosti na řešení 
vzájemných vlastnických vztahů 
bude obci a stavebnímu úřadu po-
dána informace o stavu jednání 
po 31. 3. 2014.

- Budoucí využití areálu, 
záměry většinových vlastní-
ků, dopad na ÚP obce atd. - 
Účastníci se shodně vyjádřili pro-
ti současnému řešení v návrhu 
úpravy územního plánu – bytová 
funkce. Ekonomicky brání tato 
bytová funkce zcelování pozemků 
a koncentraci vlastnictví a je ne-
realistická.

- Stav pozemků - Obec Jen-
štejn upozorňuje na nebezpečné 
zatopené jímky v areálu. Pan 
Müller přislíbil jejich vyčerpání 
a úpravu jejich okolí (pokácení 
křoví, travin) na jaře tohoto roku.

Dle mého názoru je pro obec 
prioritní stabilizovat situaci v 
areálu a předcházet vzniku ne-
bezpečných situací. Vlastnické 

zcelování nebude jednoduché a 
bude trvat dlouho. Nelze čekat 
dalších 20 let až se vlastníci či 
spoluvlastníci dohodnou. Obec 
by tak neměla rezignovat na 
požadavek oplocení celého areá-
lu a naopak by ho měla aktivně 
prosazovat, včetně toho, že půjde 
příkladem a oplotí svůj vlastní 
pozemek. 

Jinak může s ohledem na zce-
la volný přístup do areálu dojít 
potenciálně k ohrožení života či 
zdraví, a to zejména u dětí, které 
bude tento areál přirozeně lákat. 
Toto platí i v kontextu výstavby 
Rodinného parku Radonice, který 
by měl být dokončen na jaře to-
hoto roku a který bude přístupný 
právě cestou kolem nezajištěného 
areálu bývalého JZD.

Nebezpečím je také nekont-
rolované zavážení nejrůznějších 
odpadů do areálu, za které může 
obec v konečném důsledku také 
odpovídat. Chtěl bych závěrem 
poděkovat Pavlíně Antošové, za-
městnankyni obce, která se na 
posunu v řešení tohoto palčivého 
problému v Jenštejně s velkým 
nasazením podílela.

Petr Dovolil, zastupitel

Pobočka České pošty má v 
Jenštejně dlouhou tradici. Hod-
notu, kterou představují poštov-
ní služby, potvrdila i podzimní 
anketa mezi obyvateli naší obce. 
Bohužel na konci loňského roku 
došlo k opakovanému krátkodo-
bému přerušování poskytová-
ní poštovních služeb, jakož i k 
dalšímu zhoršení jejich kvality. 
Mimo jiné nebyly některé zásil-
ky doručeny jejich adresátům,  
byly odesílány zpět, a to bez ja-
kýchkoliv výzev k vyzvednutí. 

Situace se pak vyhrotila na 
počátku letošního roku, kdy 
měla být pošta na 14 dnů uza-

vřena. Z tohoto důvodu byla v 
prvním lednovém týdnu vyvolá-
na jednání se zástupcem České 
pošty k okamžitému řešení to-
hoto z hlediska platných pravi-
del nepřijatelného stavu. Česká 
pošta preferovala zrušení poboč-
ky a její přemístění do Vinoře, 
kde by mohla údajně garanto-
vat daleko větší rozsah provozní 
doby i poskytovaných služeb. Na 
základě jednání komunitního 
výboru, po konzultacích s Rado-
nicemi, kterých by se rušení po-
bočky také týkalo, a s ohledem 
na většinový názor obyvatel vy-
jádřený v podzimní anketě bylo 

však jednoznačnou volbou za-
chování poskytování poštovních 
služeb v Jenštejně. 

Výsledkem veřejné debaty 
na komunitním výboru v polo-
vině ledna tohoto roku, za účas-
ti zástupce České pošty, je pak 
změna rozložení provozní doby, 
která by měla více odrážet po-
třeby klientů pošty, zejména v 
podvečerních hodinách. Součas-
ně Česká pošta přislíbila zajistit 
stabilní nabídku denního tisku 
a lepší komunikaci s vedením 
obce. V neposlední řadě došlo i 
k personální změně na pobočce, 
která by také měla přispět k lep-

šímu fungování poštovních slu-
žeb v Jenštejně.

Závěrem je možné doufat , že 
první vyjádření nového ministra 
vnitra o zachování poboček Čes-
ké pošty v malých obcích budou 
dodržena a bude tak odvrácen 
tlak na jejich rušení, kterému 
vyšlo vstříc i rozhodnutí Čes-
kého telekomunikačního úřadu 
ohledně minimálního počtu po-
boček poštovního monopolisty (2 
100 v rámci ČR). Na jeho zákla-
dě má totiž Česká pošta volné 
ruce ke zrušení své pobočky v 
Jenštejně.

Petr Dovolil, zastupitel

• V souladu s kalkulací ceny 
pro vodné a stočné, předložené 
provozovatelem společností VaK 
Zápy, s.r.o., byla pro rok 2014 sta-
novena cena vodného na 29,42 
Kč s DPH za m3 a cena stočného 
na 29,18 Kč s DPH za m3.  Ceny 
byly zveřejněny na webu obce, 
sekce „Obecní poplatky“.

• Až padesátitisícovou po-
kutu může dostat ten, kdo vy-
pouští odpadní vodu do půdy 

nebo vodních toků bez povolení 
vodoprávního úřadu, vydaného 
podle vodního zákona. Odpadní 
vodou se myslí v tomto přípa-
dě voda, která byla použita v 
obytných stavbách (WC, myčka, 
pračka) a také v průmyslových, 
zemědělských, zdravotních nebo 
jiných stavbách. Každý, kdo vy-
pouští odpadní vodu do vod po-
vrchových nebo podzemních bez 
příslušného povolení, vystavuje 

se sankčnímu postihu (pokutě), 
která může činit až 50 000 korun 
u fyzických osob a u právnických 
osob nebo osob fyzických podni-
kajících až 10 000 000 korun.

• Dle zápisu z jednání Rady 
obce Radonice dne 20.1. proběh-
lo jednání zástupců společnosti 
Bayeta se starostou Radonic. 
Společnost informovala o zámě-
ru vybudovat v prostoru mezi 
obcemi Radonice a Jenštejn 

městské sídliště pro cca 3 – 4 
000 lidí. Starosta obce prezento-
val „naprosto zásadně negativní 
stanovisko Radonic k tomuto zá-
měru.“ 

• Součástí plánované změny 
územního plánu Radonic jsou i 
změny související s obchvatem 
Radonic. Návrh včetně dopravní 
studie je dostupný na webu Ra-
donic a redakce se mu bude dále 
věnovat.

oBeCní slouPeK
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Bílý křížek stojí nad obcí od roku 1570
Boží muka přežila několik válek, bombardování i činnost Jednotného zemědělského družstva

Bílý křížek (J. Hulík / říjen 2012)

V minulosti měla každá vesni-
ce svoje boží muka. Lidé se k nim 
chodili modlit a položit kytičku. 
Ta boží muka, která přežila bez-
ohledné socialistické hospodaře-
ní po kolektivizaci zemědělství, 
jsou v současnosti restaurována 
a chráněna. Zachovalo se jich ža-
lostně málo. Náboženský význam 
již ztrácejí. Každý z Jenštejňáků 
ví, kde se nacházejí boží muka, po 
jenštejnsku nazývaná Bílý křížek. 
Kdy toto zlidovělé pojmenování 
vzniklo, se již nikdy nedozvíme.

Jenštejnská boží muka byla po-
stavena kolem roku 1570 na nejvyš-
ším místě nad vsí. Na jediné cestě, 
která v té době vedla přes ves ve 
směru od Vinoře a dále na Dřevčice 
a Brandýs n. Labem. Byla zasvěce-
na Panence Marii, jejíž soška stála 
na soklu. Původní cesta od vsi až 
k Bílému křížku vedla hlubokým 
úvozem, který byl zemědělským 
družstvem zavezen v 70. letech mi-
nulého století za účelem scelování 
pozemků. Zmizel tak kus historie.

Hned první vzpomínka, která 
se nám zachovala, byla jednou z 
nejkrutějších. Zuřila třicetiletá 
válka, švédské vojsko mělo tábor. 
Ničilo vše, co mu stálo v cestě. Vy-
pálilo již mrtvý hrad bez majitele 
a také všech 14 statků (gruntů) 

v obci. Pobořen byl i Bílý křížek, 
který stál přímo u cesty.

V pozdějších letech byla vybu-
dovaná nová, tehdy ještě pouze 
štěrková, císařská silnice z Prahy 
do  Brandýsa n. Labem  přes Vi-
noř, Podolánku a Dřevčice, která 
v modernější úpravě slouží do-
dnes. K ní byla připojena prašná 
cesta z Jenštejna a původní stará 
cesta částečně ztratila význam a 
začala sloužit jako cesta do polí.

Od začátku 20. století začalo 
být kolem Bílého křížku rušno. 
První zmínka pochází z 20. let, 
kdy si za Bílým křížkem posta-
vil malý rodinný domek Emánek 
Pýcha, který měl původně  kon-
zum v podhradí. Traduje se, že se 
jeho vyvolená nechtěla do nového 
domku v polích nastěhovat a on z 
nešťastné lásky skočil v Měšicích 
pod vlak. Domek postupně zanikl.

Další, mnohem větší, událost 
se stala na konci 2. světové války. 
Neviditelnou ochrannou rukou 
byl Bílý křížek chráněn při břez-
novém náletu v roce 1945 anglo-
-amerických letadel na letiště ve 
Kbelích. Velké množství bomb 
spadlo kromě Kbel i na obce Sata-
lice a Vinoř. Silnice a alej velkých 
kaštanů z Vinoře do Kbel byla 
zcela zničena. Ve všech vesnicích 

bylo mnoho mrtvých.
Zkáze však Bílý křížek neušel 

na dlouho. Nezničila ho válka, ale 
vlastní lidé. 28 drobných zeměděl-
ců v Jenštejně dostalo po 1. svě-
tové válce pole během pozemkové 
reformy. Křižovatka cest u křížku 
byla stále plná. Ti drobní zemědělci 
jezdili většinou jenom s dvěma kra-
vičkami. Větší sedláci měli vesměs 
několik párů koní. A Bílý křížek 
tu byl jako rozcestník. Jako máv-
nutím kouzelného proutku se vše 
změnilo, když na jaře v roce 1950 
bylo v Jenštejně založeno JZD. 
Došlo ke kolektivizaci a sjednoco-
vání pozemků. S přibývající těž-
kou technikou a mechanizací úzké 
polní cesty nevyhovovaly a začaly 
vznikat cesty nové. Kolem Bílého 
křížku vznikl velký uježděný pro-
stor a křížek začal překážet. Podle 
toho začal také vypadat. Soška 
Panny Marie zmizela. Křížek do-
stával rány ze všech stran. Horní 
část spadla a dlouho se její kousky 
povalovaly kolem. Uježděný pro-
stor se hodil. JZD zde zřídilo sklád-
ku umělého hnojiva, které to při 
každém dešti se splachovalo smě-
rem ke vsi. Aby to nebylo málo, tak 
začalo JZD kolem křížku navážet 
hromady hnoje. Bylo to nevábné 
místo na procházky. K vyasfalto-
vání alespoň úzké štěrkové cesty 
došlo až mnohem později.

Po roce 1990 JZD zaniklo. Jeho 
trosky však i v současné době zdobí 
vjezd do obce od Radonic. Rovněž  
trosky Bílého křížku zdobily cestu 
z Jenštejna do Dřevčic. Až v roce 

2004 se OÚ rozhodl zjednat nápra-
vu a nechal křížek opravit. Zedník 
nahradil kamenný křížek a hlavici 
betonovým a vše bez větší opravy 
pouze nabílil. Pod nánosem vápna 
zmizel i letopočet 1772, kdy byl 
křížek naposled odborně opraven. 
Základní kameny nahradil volně 
ležícími betonovými dlaždicemi. Ty 
po velice krátké době někdo ukradl 
a celá stavba se začala rychle na-
klánět. Hrozilo její zřícení.

Záchrana přišla 5 minut po dva-
nácté, ale podařila se. 20. září 2009 
zahájil opravu odborný restaurá-
tor kulturních památek Bohumil 
Pánek. Celou stavbu rozebral a na 
novém pevném základu ji sestavil 
znovu. Na hlavici umístil nový kří-
žek z uměle (chemicky) namícha-
ného kamene, stejného jaký byl po-
užitý při opravě věže hradu v roce 
1976. Okolo stavby umístil ručně 
kovaný železný plůtek. 29. srpna 
2010 byl Bílý křížek slavnostně 
vysvěcen farářem římskokatolické 
církve Janem Houbalem z Brandý-
sa n. Labem za přítomnosti asi 20 
hostů. Velkou zásluhu na jeho ob-
nově a tím i záchraně měl tehdejší 
starosta obce Marek Vacek.

Asi je jenom utopií představit si 
místo hromad hnoje kolem křížku 
malý parčík s několika stromy a 
lavičkami pro odpočinek a vychut-
nat si krásný výhled do západní a 
severní krajiny Čech. Parčíku by 
si užívali jak místní občané, kteří 
sem chodí na procházky, tak i tu-
risté a cyklisté při svých výletech.

Václav Kovanda, kronikář obce

Zdá se, že kolem křížku bude živo i letos na jaře. 
Možná si vzpomenete na stánek se svařákem a ča-
jem během rozsvěcení vánočního stromku na ná-
vsi. Stánek měl svůj smysl a pokračování tohoto 
vánočního kouzla můžete prožít spolu s jenštejn-
skými Fanatiky 26. 4. od 14 hodin právě u našeho 
křížku. Vezměte si deky a jídlo a přijďte na Boží 
povelikonoční piknik s hostem a překvapením.

Adéla Rodná

Celer
Znali ho již staří Egypťané - 

používali ho při pohřebních ob-
řadech a staří Řekové bělili listy, 
aby měl jemnější chuť. Patří mezi 
nejpoužívanější kořenovou zele-
ninu.

Rozdělujeme na bulvový, řa-
píkatý a listový (saláty, šťávy).
Obsahuje v listech vitamín A, 
kořeny jsou zdrojem vitamínů 
B1, B2, B6 a C. Obsahuje draslík, 
hořčík, vápník, železo, fosfor, so-
dík a mnoho aminokyselin. Proto 
je velmi dobré celer konzumovat 
pravidelně.

Snižuje hladinu cholesterolu, 
ulevuje od zácpy, snižuje riziko 
rakoviny žaludku, snižuje krevní 
tlak, zlepšuje funkci ledvin, de-
toxikuje tělo, zklidňuje nervový 
systém, reguluje hormony, zvy-
šuje plodnost, napomáhá k udr-
žování váhy.

Používáme ho v syrovém sta-
vu a snáší velice dobře vysoké 
teploty, po tepelné úpravě se tolik 
neničí vitální látky.

Vyséváme v únoru, nejpozději 
začátkem března. Vegetační doba 
celeru je dlouhá.

Bulvový - odrůda Albín = čistě 

bílá dužnina,poloraný - 140 dnů.
Bulvový - odrůda Maxim = 

smetanově bílá dužnina - pozdní 
- 145 dnů.

Bulvový - odrůda Neon = bílá 
stálobarevná dužnina - raný - 
130 dnů.

Řapíkatý - odrůda Malachit = 
raný - 70 - 80 dnů

Má drobná semena, která klí-
čí 2 - 3 týdny. Má rád vyšší teplo-
ty. Přepichujeme, aby zesílil.

S venkovní výsadbou nepo-
spíchejte, přejdou-li mrazíkem, 
rostliny vyběhnou do květu a 
nevytváří bulvy. Sázíme tak, aby 

srdíčko sazenice nebylo utopené. 
Spon 40x30 cm. Řapíkatý sázíme 
do brázd hlubokých 20 cm. Po 
výsadbě vydatná zálivka. Je dost 
náročný na živiny - má rád hli-
nité, humózní půdy. Řapíkatý má 
raději hlinitopísčitou. Celer mů-
žeme sklízet postupně (probír-
kou) do konce září před přícho-
dem prvních mrazíků. Zakrátíme 
kořeny, listy odstraníme, pone-
cháme listové srdíčko. Uchovává-
me v místnosti, kde nemrzne.

Ať se daří pěstovat a dobrou 
chuť vám přeje

 Alena Divišová, zahradnictví Radonice

zAHRAdniCKÉ oKÉnKo
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Jak se žije u sousedů: zeleneč
Rozhovor s architektem Dušanem Urbanczykem, občanem Zelenče

Jak dlouho bydlíte v zelenči?
Do Zelenče jsme se přistěhova-

li s rodinou v roce 2007. Předtím 
jsme žili čtyři roky v Klánovicích. 
Synové tam chodili do školy, a tak 
když jsme se začali poohlížet po 
vlastním bydlení, chtěli jsme zů-
stat poblíž. Jezdívali jsme tenkrát 
do Zelenče na návštěvu za našimi 
velmi blízkými kamarády a všimli 
si rozestavěných domů v nové části 
Pod kapličkou. Celý projekt byl tak 
přesvědčivý, že jsme během tří dnů 
po návštěvě kanceláře developera 
zaplatili zálohu a do roka bydleli.

Čím na vás projekt zapůsobil?
Komplexním řešením celého 

„hnízda“ zhruba sto třiceti řado-
vých domků. Součástí dodávky 
bylo oplocení pozemku, developer 
stavěl silnice, chodníky, náměstíč-
ko, zeleň, sadové a terénní úpravy, 
oplocené hřiště s umělým povr-
chem a cyklistickou stezku. Při-
spěl také na stavbu školy. Rozhod-
lo i kvalitní architektonické řešení 
domů a prostorů mezi nimi. 

A co zeleneč jako takový?
Působil na nás velmi živě. Vi-

děli jsme, že je vybavený tak, aby 
se tam dalo žít a ne jenom přespá-
vat. Z vyprávění přátel jsme vě-
děli, jak úřaduje starosta a znali 
jsme společenské dění v obci.  

Jak je vlastně zeleneč velký?
V roce 2000 tady žilo zhruba 

1 350 obyvatel. V roce 2007 jich 
bylo 2 250. Dnes má Zeleneč ko-
lem tří tisíc obyvatel. 

Jakou vybavenost v obci máte?
Klíčové jsou podle mě škola i škol-

ka, které se stále rozrůstají a stačí 
přijímat děti z nové výstavby. Díky 
tomu se navzájem poznávají neje-
nom děti, ale i rodiče starousedlíků 
s těmi novými. Po několika letech v 
Zelenči jsem si uvědomil, že důleži-
té je nejenom to, že ta vybavenost v 
obci je, ale také, jakým způsobem ta 
zařízení fungují. Máme na příklad 
dobře organizované sběrné místo. 
Jeho zaměstnanci se starají také o 
obecní zeleň a komunikace. Pošta je 
ve výborné poloze vedle železniční 
stanice a má otevřeno až do šesti ho-
din. V klasické venkovské hospodě s 
velkým sálem a zahradní restaurací 
se konají všechny společenské akce, 
můžete zde zajít na oběd nebo na 
večeři s přáteli. Pro drobné nákupy 
jsou v centru obce tři malé obchody. 

A jak to vypadá se sportovišti?
V obci je dost velké sportovní 

centrum. Travnaté fotbalové hřiště, 
menší tréninkové hřiště s umělým 

povrchem, tenisové a volejbalové 
kurty, krytá sportovní hala na te-
nis a florbal obklopují velkou as-
faltovou plochu pro konání spole-
čenských akcí. Na severním okraji 
obce máme asi dvanáct kilometrů 
dlouhou cyklistickou stezku s vel-
mi kvalitním povrchem pro in-line 
bruslení. Pokračuje dále do Kláno-
vic a k Labi. Loni byl dokončen nový 
úsek ke golfovému hřišti do Mstětic. 
Naše cyklostezka není ale jenom 
sportovní zařízení. Vede po sever-
ním okraji obce, obklopená stromy a 
keři a tvoří zároveň příjemný veřej-
ný prostor. Podobně jako hlavní uli-
ce v obci. Ty mají po obou stranách 
chodníky, zeleň a stromy. Všechny 
silnice v obci mají asfaltový povrch. 

v letech 1990 – 2000 byla v zelen-
či vybudována nová technická in-
frastruktura. Má zeleneč územní 
plán, plán strategického rozvoje 
nebo jiný obdobný nástroj?

Zeleneč měl plány do budoucna 
od samého počátku. Podle mého 
názoru zejména díky osobnosti na-
šeho starosty pana Husince, který 
svůj úřad zastává nepřetržitě pět-
advacet let. Je to profesí stavař, a 
kdybyste za ním teď zašel, ukáže 
Vám celou řadu projektů a záměrů, 
které má pro Zeleneč nachystané 
na dalších deset let dopředu. Je to 
praktik a dokáže přesvědčit a získat 
pro ty plány i velmi různorodé okolí 
a dotáhnout je do konce.  Cíl všech 
těchto úprav je jednoduchý - zajistit 
prosperitu obce do dalších let. 

Můžete uvést nějaké příklady? 
Starosta postupně uskutečňu-

je vizi obklopit obec pásem zeleně. 
Založil u čističky školku pro malé 
stromky. Když jsou dostatečně vel-
ké, zajistí techniku, svolá víkendo-
vou brigádu a tatínci s dětmi jdou 
sázet stromy. Tak postupně vznikají 
aleje a hájky na okraji obce. V býva-
lé lištárně, která slouží jako sběrné 
místo, je plánovaná výstavba nové-
ho centra obce s radnicí a s pronají-
matelnými prostorami pro obchody 
a služby. Kvůli současné ekonomic-
ké situaci je zatím její realizace v 
nedohlednu. Pozemek bude brzy 
alespoň upravený jako prozatímní 
parkoviště, které odlehčí přeplně-
ným ulicím blízko nádraží.  

Tu železnici trochu závidíme…
To je velká výhoda, jízda na Ma-

sarykovo nádraží trvá dvacet mi-
nut. Vlak jezdí každou půlhodinu a 
díky němu děti zvládají vzdálenější 
školní docházku i kroužky bez „ta-
xikaření“ rodičů.  Dojíždějí ale ne-
jenom do Prahy a do Vysočan, ale i 
do Čelákovic. 

Jak u vás starosta a zastupitel-
stvo obce fungují?

Pokud u nás někdo potřebuje 
něco důležitého vyřídit, zajde přímo 
za starostou. Jeho telefon má sko-
ro každý, spousta sousedů si s ním 
tyká.  Každého vyslechne a větši-
nou najde nějaké řešení. Myslím si, 
že to jsou všechno podněty pro jeho 
plány a vize do budoucna. Zastupi-
telstvo se starostou úzce spolupra-
cuje.  Pokud vás bude zajímat, jestli 
obec čerpala nějaké dotace, kolik 
na vybavenost přispěli developeři 
a další detaily, obraťte se přímo na 
něj, určitě vám rád odpoví a poradí.

Co jiného byste ještě zmínil?
Jako architekt oceňuji urba-

nistickou strukturu nových částí 
Zelenče. Nové ulice navazují na 
původní a zachovávají v převážné 
většině drobné měřítko obce. Veřej-
né prostory jsou příjemné nejenom 
autům, ale i chodcům. Beztvará „sí-
delní kaše“ katalogových „květáků“, 
která zaplavuje pole kolem sou-
sedních Šestajovic, u nás vystrkuje 
„zoubky“ pouze v jednom bloku za 
nádražím. Za skvělé považuji, že se 
to povedlo. Že tady bylo a je prozíra-

vé vedení obce. Že přišel  developer, 
který postavil kompaktní zástavbu. 
Našel s vedením obce společnou řeč 
a přivedl architekty, kteří dokázali 
dát domům neokázalý a citlivý de-
tail a dobře vyřešili i ulice a předza-
hrádky domů. Zejména pan archi-
tekt Žiška v lokalitě Pod kapličkou. 

existuje něco, co vás překvapilo?
Prosociální působení zhuštěné 

řadové zástavby. Sousedé se znají, 
navštěvují, organizují plesy, sportov-
ní hry pro děti, pravidelně se scháze-
jí na volejbal. 

Máte v obci nějaké spolky?
Běžné spolky a kroužky, jako 

v jiných obcích. Fotbal, myslivci, 
pěvecký sbor, sdružení rodičů.

Byl jste někdy u nás, v Jenštejně?
Přes Dehtáry projíždíme několi-

krát týdně autem. Do  Jenštejna jez-
díme často na kole. Našim návště-
vám ukazujeme kruhovou náves s 
krásným domem paní Šrámkové a 
obdivujeme váš hrad s podhradím. 
Potom pokračujeme podél rybníků 
do Vinoře. Se ženou jsme si prošli i 
celý Nový Jenštejn.  Evžen Dub

Politika nebo politikaření?
Zdá se mi, že kdykoliv si dnes 

zajdete do jenštejnských restaurač-
ních zařízení máte velkou šanci po-
sadit se s bývalým, budoucím nebo 
současným starostou či místosta-
rostou.  A kdyby to náhodou nevyšlo 
pak je téměř jisté, že sedíte se sou-
časným, bývalým  nebo budoucím 
zastupitelem. Všichni vědí jak obec 
vést, co obec potřebuje a jak se to 
dělá. Někteří už šanci předvést své 
schopnosti dostali, jiní na ni čekají.

Máme se prostě skvěle! Tolik 
možností, kdy může občan mimo 
úřední hodiny oslovovat  volené zá-
stupce obecní samosprávy nebo více 
či méně uvolněné starosty a mís-
tostarosty, nemají nikde na světě! 
K dokonalosti nám chybí už jen to, 
abychom funkci starosty, popřípadě 
místostarosty, nepřidělovali takto 
neorganizovaným a pro mnohé neči-
telným způsobem, ale udělali v tom 
konečně pořádek. Možná bychom 
tyto funkce mohli udělat putovní, na 
začátku každého volebního období 
vyvěsit rozpis starostů a starostek, 
místostarostů a místostarostek na 
celé volební období, tak aby se stří-
dali třeba po pěti měsících a dosta-
lo se na všechny. Má to své výhody. 
Občané nebudou zmatení, všechno 
dostane jasný řád a úřady mimo 
Jenštejn budou také vědět dopředu 
s kým budou jednat za pár měsíců. 

Nevýhodou bude, že  přestaneme 
dělat  „magistrátní“ politiku, protože 
součástí takového postupu by byl i 
jasný program, na příští 4 roky, na 
kterém se shodne většina zastupi-
telů, pozice budou dopředu rozdány, 
program schválen a celé volební 
období už bude jen o tom naplnit co 
jsme si slíbili. Uznávám taky, že to 
bude pro mnohé o hodně obtížnější 
práce než naplňování hesla „ Nikdo 
vám nemůže splnit to, co my vám 
můžeme slíbit“ a taky to některé od-
radí od kandidatur. 

Ale teď vážně, ptám se sám sebe, 
jestli mám důvod si myslet, že námi 
volení zástupci, kteří se během to-
hoto volebního období vystřídali v 
obecním zastupitelstvu, či ve funk-
cích, jsou to nejlepší pro nás, občany 
Jenštejna. Zda předvedli jak jsou 
schopni spolu spolupracovat na-
vzájem, bez ohledu na „politickou“ 
příslušnost, ale s vědomím, že jde o 
blaho obce. Ptám se, jestli mají v hla-
vě jasný plán, a řeší jen to jak jej na-
plnit za dané volební období nebo je 
to jen o prosazování vlastních zájmů, 
sympatií či antipatií a ve skutečnosti 
žádný dlouhodobý plán není? Sku-
tečně by bylo pro Jenštejn takovou 
pohromou, kdybychom počkali do 
podzimu na další volby do obecních 
zastupitelství nebo je pohromou pro 
Jenštejn současná situace?

Norbert Hlaváček

nÁzoRY A KoMenTÁŘe
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V Jenštejně se v poslední době 
pořádali převážně akce pro nej-
menší občany a na akce pro dospě-
lé a hlavně sportovce se trošku za-
pomínalo. A přitom můžeme vidět 
stále více nadšenců, amatérských 
běžců, kteří trénují přímo před 
našimi okny. I my jsme sportovní 
nadšenci, běžci a tak jsme neměli 
daleko k nápadu a vytvoření reali-
začního týmu, který se na jaře po-
kusí uspořádat nezapomenutelnou 
sportovní akci pro všechny, které 
běh prostě baví.

Sportovní den plný zábavy, po-
hybu a radosti z něj se uskuteční 
v sobotu 17.5. a bude určen nejen 
všem obyvatelům Jenštejna a 
Dehtár, ale budeme rádi, když se 
zúčastní i naši sousedé z okolních 
obcí. 1. ročník tohoto běžeckého zá-
vodu dostal jméno Jenštejnská pět-
ka a jak už název napovídá, hlavní 
soutěží bude trasa dlouhá 5km.

Povede jak centrem Jenštejna, 
tak i do Radonic a Vinoře. Závod 
bude otevřený pro všechny, kteří se 
ho neleknou, a bude hlavní soutě-
ží dne. Nebudou ale chybět i trasy 
méně náročné. Připravujeme závod 
pro mladší a starší žáky a dalším 
závodem na, který se velmi těšíme, 
bude rodinný běh kolem hradu 
Jenštejn s dětmi, bez dětí, s kočár-

ky a koloběžkami, jak se kdo bude 
cítit. Neméně atraktivní a to hlav-
ně pro diváky, by pak měl být chys-
taný běh jednotky požární ochrany 
v plné výzbroji, kde si naši záchra-
náři prověří své fyzické schopnosti.

Organizace celého dne je zatím 
ve fázi příprav, ale brzy budou v 
provozu webové stránky, z kterých 
se každý dozví veškeré podrobnos-

ti, zajímavosti a může přidat i své 
připomínky a nápady. Už nyní je 
Jenštejnská pětka na Facebooku a 
má i svou e-mailovou adresu jen-
stejnskapetka@email.cz, kde se lze 
přihlásit k závodu již dnes. Práci na 
medializaci závodu se velmi aktivně 
věnuje Petr Beneš. Zároveň pracuje 
na přípravě propozic a startovních 
listin a spolupracuje s firmou Tis-

kárna Daniel s.r.o. a firmou Global 
Vision a.s. na výrobě plakátů, pro-
pagačních letáků a startovních čí-
sel. Petr je velmi dobrým a hlavním 
administrátorem závodu.

Aby akce byla skutečně pro 
všechny, i pro ty, kteří nemohou 
nebo nechtějí běžet, bude celý spor-
tovní den provázet živá hudba, 
country-beatová kapela Pády. Sa-

mozřejmě nebude chybět catering 
a občerstvovací stánek na trati.

Pro děti bude jako povyražení 
přichystáno svezení na ponících, 
které nám zapůjčí sousední jezdec-
ká škola Radonice a její šéf Bc. Da-
niel Toušek. Organizaci doprovod-
ného programu a personál si vzala 
za své s velkým elánem Renata 
Hlaváčková. A proč ještě je v názvu 

závodu symbolická pětka? K účasti 
v hlavním závodě jsme pozvali i ně-
které skutečné hvězdy sportovního 
nebe z řad reprezentantů moderní-
ho pětiboje. Pokud mu to tréninko-
vý plán dovolí, přijede nás podpořit 
olympijský vítěz David Svoboda 
a další moderní pětibojaři. Libor 
Capalini, stříbrný na olympiádě v 
Aténách, Olga Voženílková, Michal 
Sedlecký, oba mistři světa a další 
profesionální sportovci. 

Dalším zajímavým patronem 
závodu bude sportovní komentátor 
ČT Vojta Bernatský, který je naším 
spoluobčanem a tak se jako vášni-
vý sportovec bude hlavního závodu 
pochopitelně účastnit. O celkovou 
organizaci, jednání s partnery a 
fundraising se stará Zdeňka Fry-
ková.

Den plný pohody, pohybu a ra-
dosti z něj můžeme pak zakončit 
společným posezením v hostinci U 
Cafourků, kde již tradičně zahraje 
k poslechu i k tanci skupina Raba-
ka.

Pro úspěch celého dne ale bude 
třeba mnohem více síly, než má 
náš tříčlenný realizační tým a pro-
to každý, kdo by se rád na úspěchu 
1. Jenštejnské pětky podílel, bude 
vřele vítán do našeho týmu.

Zdeňka Fryková, místostarostka

V loňském roce se poprvé 
uskutečnila výtvarná soutěž na 
téma „hrad Jenštejn“. Na to, že 
šlo o 1. ročník, nás překvapilo, že 
se sešlo 155 obrázků dětí ve věku 
3 – 15 let z celé ČR! Dokonce ne-
málo obrázků bylo až z Moravy! 
Jen nám bylo líto, že autorů z 
Ještejna bylo málo. 

Obrázky byly velmi pěkné, 
proto nebylo lehké vybrat jen pár 
nejlepších. Bylo uděleno 9 hlav-
ních cen a 21 vedlejších a všech-
ny oceněné obrázky byly týden 
vyvěšené v jenštejnské věži i bě-
hem Jenštejnských slavností, kde 
také proběhlo vyhlášení výsledků 
a předání cen. 

Letošní druhý ročník bude 
mít téma „Láska na Jenštejně“ a 
bude to tentokrát nejen výtvarná 
soutěž, ale i literární. Děti (ale 
klidně i dospělí) se budou inspi-
rovat příběhem, který se vypráví 
o Janovi z Jenštejna, ale nikdo 
neví, je-li to pravda, či fikce:

Když měl mladý Jan z Jenštej-
na opustit hrad, aby jel studovat 
do Prahy na univerzitu, prosil 
matku Markétu, aby mohl svůj 
odjezd ještě o nějaký čas odložit 

a sledovat dostavbu hradu. Nako-
nec souhlasil i otec Pavel a odjezd 
byl odložen.

Jan chodil často po hradě za-
sněný a po krátké době Markéta 
zjistila důvod. Její syn se zami-
loval do dcery stavitele Jenče z 
Janovic. Proto nechala Jenčovu 
dceru poslat pryč a smutný Jan 
odjel studovat do Prahy.

Forma bude i letos volná, tedy 
bude na autorovi, jestli půjde o 
malbu, kresbu, plastiku či po-
vídku, báseň, komix, ilustrovaný 
příběh… Závazné je pouze téma 
hradu, Jana z Jenštejna a lásky. 
Jak si autor pustí fantazii na 
špacír, bude na něm. Hodnotit se 
bude samostatně výtvarná a lite-
rární část. 

Opět budou nejlepší díla vysta-
vena na hradě a vše bude vyhláše-
no na Jenštejnských slavnostech. 

Doufáme, že se do letošního 
ročníku zapojí víc dětí i dospě-
lých z Jenštejna! Proto neváhej-
te a začněte pracovat na svém 
díle již teď. Uzávěrka soutěže je 
30.4.2014. Vše najdete podrobně 
na http://jenstejn.hrejsi.cz/soutez/

Klára Zemanová

láska na Jenštejně
Druhý ročník výtvarné a literární soutěže

4.4. Noc s Andersenem
26.4. Povelikonoční piknik
30.4. Pálení čarodějnic
17.5. Jenštejnská pětka
jaro Výtvarná soutěž
24.5. Dětský den
7.-8.6. Jenštejnské slavnosti
21.6. Memoriál V. Neumana
léto Sportovní turnaj

srpen Loučení s prázdninami
listopad Lampionová procházka
podzim Vítání občánků
prosinec Rozsvícení stromku

Další akce pořádané obcí, RCJT, 
SK, JSDH a MŠ budou včas 
upřesněny.

KAlendÁŘ

sportovní den pro všechny generace
První ročník nejen běžecké akce se uskuteční v polovině května

Jenštejnská pětka
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HAsiČi

Přes vánoční svátky se jen-
štejnským hasičům povedlo pře-
zout cisternu na nové pneumatiky. 
S Karlem Šerclem jsme vymysle-
li a vyrobili nové držáky a police 
v nástavbě cisterny, kde jsme 
umístili nově zakoupené plovou-
cí čerpadlo, lezecký a zdravotní 
materiál. Dále nás mile překvapil 
Olda Drcmánek, který se zavřel 
na víkend do zbrojnice, a ze dře-
va vyrobil tolik potřebné poličky a 
věšáky na zásahové oděvy a boty. 
Ale i ostatní kluci se činili a začali 
s úpravou vnitřních prostor zbroj-
nice. Všem patří můj dík.

V letošním roce máme v plánu 
účastnit se a pomoci při obecních 
akcích, které začnou jako již tra-
dičně tzv. pálením čarodejnic. Dále 
připravujeme cvičení, školení, sou-
těže, údržbu techniky, ale to hlavní 
jsem záměrně nechal až na konec. 
Jedná se o nákup středně velikého 
dopravního automobilu. Hlavním 
parametrem při nákupu je koupit 
vozidlo do max. hmotnosti 3,5 t, 
aby našim členům výjezdové jed-
notky stačilo k řízení vozidla řidič-
ské oprávnění skupiny B. Vozidlo 
bude vybaveno na drobné zásahy 
bez přítomnosti velké cisterny, kte-
ré provádí naše jednotka, jako jsou 
prořezy stromů, dohled nad sta-
vem zvýšených hladin rybníků a 
drobných toků při deštích a čištění 
ucpané dešťové kanalizace, kdy se 
začnou tvořit laguny na komuni-
kacích a přilehlých pozemcích.

Dále bude možné asistovat při 
různých obecních akcích při odvo-
zu potřebného materiálu (stolky, 
židle, stany atd.). Vozidlem bude 
možné též zajistit odvoz pohon-
ných hmot a náhradních dílů pro 
komunální služby obecního úřadu.

Marek Vacek, velitel JSDH Jenštejn

Ve dnech 26. a 27. března od 
16:30 proběhne zápis do Mateř-
ské školy v Jenštejně pro školní 
rok 2014/2015. Nejdůležitějšími 
kritérii pro přijetí bude trvalý po-
byt dítěte v Jenštejně (10 bodů) a 
věk dítěte (2-10 bodů). Dále bude 
zohledněno, jestli se dítě hlásí k 
celodenní docházce (3 body) a so-
ciální potřebnost (1 bod). Další 
informace o zápisu včetně sezna-
mu potřebných dokladů je možné 
získat ve školce.

Zatím není bohužel jasné, 
kolik dětí bude možné přijmout. 
Rodiče předškoláků mají totiž do 
konce května možnost se rozhod-
nout o případném odkladu školní 
docházky. Dále probíhají změny 
potřebné k tomu, aby se kapacita 
školky mohla navýšit o dvě mís-
ta na celkem 50 dětí. Reálně by 
k tomu mohlo dojít od září 2014.

Petra Holíková, ředitelka MŠ

MŠ JenŠTeJn

RC TRPAslíK

Za pokladem se Čtyřlístkem
4.4.2014 v 17 hodin na návsi 

před OÚ začíná pro všechny ne-
bojsy tajemné putování za pokla-
dem. Dokážete s Fifinkou, Pin-
ďou, Myšpulínem a Bobíkem ze 
Čtyřlístku rozluštit záhadu ztra-

sK JenŠTeJn

Po několika úmorných letech 
dřiny, kdy jsme se jako sportovci 
propracovali prostřednictvím na-
šeho „A“ mužstva mužů do čtvr-
té nejvyšší nohejbalové soutěže 
a stali se v ní vcelku stabilním 
účastníkem, bohužel o tuto sou-
těž pro letošní sezonu přicházíme 
a budeme se muset spokojit se 
soutěží o pár řádů nižší. Naším 
dlouhodobým cílem bylo vybojová-
ní účasti v druhé lize, což je samo-
zřejmě podmíněno změnou kádru 
a zabezpečení sociálního zařízení 
o jiných parametrech na našem 
sportovišti. O to jsme se ze všech 
sil snažili poslední čtyři roky a na 
poslední dva nám byla udělena 
výjimka na přechodné období.

Bohužel, z mnoha důvodů se 
nám nepodařilo ve spolupráci s 
obcí potřebné zázemí zabezpečit 
a dobrým hráčům s vyššími am-
bicemi jsme již nemohli bránit v 
odchodu do jiných sportovních 
klubů. I tak jsme však rádi za to, 
že máme alespoň to, co máme, a 
doufáme, že nám zachováte fa-
nouškovskou přízeň i v nadcháze-
jícím období.

Dalším nepříznivým faktorem 
pro dobrovolné sestoupení o tři 
soutěže byla nepříjemná dlouho-
dobá zranění některých klíčových 
hráčů a nemožnost v blízké době 
počítat se dvěma našimi nejlep-
šími hráči kvůli pracovnímu vy-
tížení.

Místo tak dostanou v nově 
složeném družstvu naši mladí od-
chovanci a věřím, že během pár 
let budeme minimálně na takové 
úrovni, jako v minulých letech.

O nové sezoně vás blíže sezná-
míme v příštím čísle, až bude zná-
mé rozlosování soutěží.

Miloslav Šnídl

BĚH – JAK ZAČÍT…

Běh je jedním z přirozených 
způsobů pohybu téměř pro kaž-
dého z nás. Je jednoduchý stej-
ně jako chůze, jen ve fázi letu 
ztrácí běžec kontakt se zemí. 
Proto se někdy charakterizuje 
jako rytmická soustava skoků. 
Je finančně i časově nenáročný, 
zlepšuje nejen náš vzhled, ale i 
zdravotní stav. Posilujeme při 
něm srdce, plíce, zlepšujeme 
peristaltiku střev, naučíme se 
správně dýchat. Otužujeme se, 
prodlužujeme si život a zlepšuje-
me psychiku. Ne nadarmo je to 
jedna z metod terapie při léčbě 
různých závislostí.

Kde běhat? Nejlepší jsou les-
ní a polní cesty nebo parky, tzv. 
měkké povrchy. Nedoporučuje se 

běhat po silnici a jiném tvrdém 
povrchu. Můžeme tak totiž uško-
dit našim kloubům, Achillovým 
šlachám a jiným měkkým tká-
ním, a to o to více, pokud jsme 
běžci začátečníci. Na silnici nám 
hrozí i vyšší nebezpečí úrazu a 
vdechování splodin. Pokud ale 
nemáme jinou možnost, neměli 
bychom šetřit na kvalitní obuvi, 
případně speciálních vložkách 
do bot, které nám budou došlapy 
tlumit a pomohou nám mít nohu 
ve správném postavení. Budeme-
-li běhat za šera, neměli bychom 
také zapomenout na výrazné ob-
lečení, reflexní označení, popří-
padě čelovku.

Jak tedy začít?  Pokud chceme 
začít s běháním, měli bychom si 
naplánovat čas, kdy se tomuto 
sportu budeme věnovat a upravit 

jídelníček a pitný režim. Je dobré 
začít cca 2x týdně a trénink dopl-
ňovat jinou vhodnou tělesnou ak-
tivitou. Nikdy před vyběhnutím 
nezapomínejme na dynamický 
strečink nebo běžeckou abecedu, 
při kterých se naše tělo připraví 
na výkon, zahřeje se a eliminuje 
se riziko úrazu.

Pozor jen u úplných začáteční-
ků, kteří chtějí běhat pravidelně 
a dosáhnout třeba i běžeckých 
úspěchů. Mnohdy se totiž mohou 
dopouštět chyb, které jim mohou 
přivodit i zranění. Možná by měli 
popřemýšlet, zda je pro ně tento 
druh pohybu vůbec vhodný, po-
případě toto rozhodnutí konzul-
tovat s lékařem. Mezi nejčastější 
chyby patří tvrdý došlap na patu, 
špatné odvíjení chodidla v odra-
zové fázi, příliš velký předklon či 

záklon trupu, předsun či záklon 
hlavy, špatný stereotyp dechu, 
krátké či příliš dlouhé skoky či 
pohyb horních končetin napříč 
směru pohybu anebo špatná ro-
tace ramen vůči pánvi. Proto 
je vhodné na začátek, pokud si 
nejsme naším stylem jistí, po-
žádat kvalifikovaného trenéra, 
aby nám pomohl nastavit správ-
ný stereotyp běhu a upozornil 
nás na naše nedostatky. Jedině 
speciálně zaměřeným trénin-
kem můžeme svůj styl výrazně 
zdokonalit tak, aby byl běh opět 
přirozený, probíhal automaticky, 
co nejvíce ekonomicky a nezatě-
žoval nadměrně náš pohybový 
aparát.

Příště se zaměříme na správ-
nou techniku a trénink.

Gabriela Válková

zdRAví

ceného pokladu? Společně zasa-
díme strom pohádkovník (Fabu-
larius Anderseni var. Trpaslicus) 
a pak už vzhůru za dobrodružný-
mi úkoly, luštěním tajemné šifry 
a spoustou další zábavy.

Tužky s sebou! Určeno pro 
děti od 3 let. V cíli čeká všechny 
statečné detektivy opékání buř-
tíků.

Noc s Andersenem
Pro malé školáky a statečné 

předškoláčky (děti od 5 do 10 let) 
následuje od 19 hod. nocování v 
Trpaslíku v rámci 14. ročníku 
Noci s Andersenem. Během ve-
čera si užijeme výtvarné tvoření, 
hry, soutěže, společné čtění a po-
vídání o nových knihách, noční 
disko a samozřejmě (trochu stra-
šidelné) dobrodružství s překva-
pením.

Kdo by chtěl nocovat s námi, 
registrujte se co nejdříve na e-
-mail trpaslik.eu@centrum.cz, 
kapacita prostoru je omezena.

Čtení s babičkou Jaruškou
Všechny malé i velké čtenáře, 

kteří v rámci půl hodinky zvlád-
nou poslouchat pohádku, zveme 
dále na společné čtení dětí s ba-
bičkou Jaruškou. Další setkání 
se koná ve čtvrtek 20.3.2014 v 
16:30 v Jenštejnském Trpaslíku. 
Po pohádce si budeme ještě chvíli 
kreslit či tvořit na téma čtené po-
hádky. Vstup je zdarma.

Po našem setkání můžete 
navštívit místní knihovnu (ote-
vřena každý čtvrtek od 17 do 
19 hod.) a vypůjčit si zajímavé 
knížky.

 
Pro více informací o připravo-

vaných aktivitách sledujte strán-
ky www.trpaslik.eu.

Jitka Šidláková
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inzerce

Sousedské vztahy
Začátkem tohoto roku tj. 1. 

1. 2014 nabyl účinnosti nový ob-
čanský zákoník („NOZ“), který 
kromě jiného přináší změny i v 
oblasti sousedských vztahů. Stej-
ně jako doposud platí, že vlastník 
má právo se svým vlastnictvím 
v mezích právního řádu libovol-
ně nakládat a jiné osoby z toho 
vyloučit. Vlastníku se zakazuje 
nad míru přiměřenou poměrům 
závažně rušit práva jiných osob, 
jakož i vykonávat takové činy, 
jejichž hlavním účelem je jiné 
osoby obtěžovat nebo poškodit. 
Svoboda jednoho končí tam, kde 
začíná svoboda druhého.

Občanský zákoník rozlišu-
je mezi imisemi přímými (např. 
svádění vody na cizí pozemek), 
které jsou zakázány vždy, a imi-
semi nepřímými, které jsou zaká-
zány jen tehdy, pokud přesahují 
míru přiměřenou místním pomě-
rům a podstatně omezují obvyklé 
užívání pozemku. Nepřímou imi-
sí je jakákoli ne/činnost způsobu-
jící např. vnikání kouře, prachu 

či hluku na cizí pozemek, která 
však nebyla původcem přímo 
zamýšlena, ale je jen vedlejším 
účinkem jeho jednání (může se 
jednat i o vnikání zvířat na cizí 
pozemek). Ten, kdo je rušen, se 
může u soudu domáhat zákazu 
činnosti, která jej obtěžuje. Jsou-
-li však imise důsledkem provozu 
závodu nebo podobného zaříze-
ní, které bylo úředně schváleno, 
má soused právo jen na náhradu 
újmy v penězích. Pokud provoz 
závodu nepřekračuje rozsah, v 
jakém byl povolen (a není tedy 
důvod pro veřejnoprávní sankci), 
je finanční kompenzace vzniklé 
újmy hospodárnějším řešením, 
než jaké by znamenalo ulože-
ní povinnosti odstranit příčinu 
vzniklé újmy (tj. např. odstranění 
stavby, zákaz provozu).

Příklady dalších práv a povin-
ností sousedů:

• Pokud kořeny či větve stro-
mů rostoucích na jednom po-
zemku přesahují na pozemek 
souseda, může se soused posta-
rat o jejich šetrné odstranění ve 

vhodné roční době (§ 1016 NOZ), 
pokud vlastník v přiměřené době 
poté, co ho o to soused požádal, 
kořeny či větvě neodstranil a zá-
roveň to sousedovi působí škodu 
nebo jiné obtíže převyšující zá-
jem na nedotčeném zachování 
stromu. 

• A jak je to nově se spadlými 
plody? Plody spadlé ze stromů a 
keřů na sousední pozemek náleží 
vlastníkovi sousedního pozemku 
(§ 1016 NOZ). 

• Vlastník musí sousedovi 
umožnit vstup na svůj pozemek 
v době, rozsahu a způsobem, kte-
ré jsou nezbytné k údržbě sou-
sedního pozemku a hospodaření 
na něm. Na rozdíl od stávajícího 
§ 127 OZ tato povinnost stíhá 
vlastníka pozemku pouze, pokud 
účelu nelze dosáhnout jinak.

• Nezbytná cesta. Jedním z 
přínosů NOZ v oblasti soused-
ských vztahů je mnohem po-
drobnější úprava nezbytné cesty 
(§1029 – 1036). Vlastník nemo-
vité věci, na níž nelze řádně hos-
podařit či ji jinak řádně užívat 

proto, že není spojena s veřej-
nou cestou, může žádat, aby mu 
soused povolil nezbytnou cestu 
přes svůj pozemek (§1029). Ne-
zbytnou cestu zřizuje soud, který 
také vymezí její rozsah. Za ne-
zbytnou cestu vlastníkovi pozem-
ku náleží úplata a odčinění újmy, 
jež mu vznikla (pokud již není 
kryta úplatou). NOZ stanoví také 
důvody, pro které soud nezbytnou 
cestu nepovolí, např. má-li cesta 
umožnit pouze pohodlnější spoje-
ní (§ 1032).

• Movitá věc na cizím po-
zemku. Ocitne-li se na pozemku 
cizí movitá věc, vydá ji vlastník 
pozemku bez zbytečného odkla-
du jejímu vlastníku, popřípadě 
tomu, kdo ji měl u sebe; jinak mu 
umožní vstoupit na svůj poze-
mek a věc si vyhledat a odnést. 
Stejně tak může vlastník stíhat 
na cizím pozemku chované zvíře 
nebo roj včel; vletí-li však roj včel 
do cizího obsazeného úlu, nabývá 
vlastník úlu vlastnické právo k 
roji, aniž je povinen k náhradě.

Mgr. Jan Hrabák, Ph.D.

PRÁvniCKÉ oKÉnKo


