Jenštejnský
občasník

„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés
Úvodní slovo
Jenštejnský občasník vy‑
chází už pátý rok a je tu před
vámi jubilejní dvacáté číslo.
Snahou redakce je přiná‑
šet aktuální témata. V tom‑
to čísle jsme se tedy zeptali
našich zastupitelů na otázku
související s areálem bývalé‑
ho JZD a výstavbou nové ha‑
sičské zbrojnice. A protože se
zároveň blíží konec roku, tak
nám zastupitelé poslali jejich
názor na uplynulý rok od po‑
sledních voleb do obecního
zastupitelstva. Spolu s ak‑
tualitami z obce jsme tímto
vyčerpali skoro dvě třetiny
obsahu čísla.
Pokud však bude mít náš
laskavý čtenář dostatek sil
(třeba o vánočních svátcích),
může si od obecní politiky
odpočinout nad vyprávěním
o historii nebo se nechat uná‑
šet jazzovými linkami v po‑
dání akademického malíře
Predraga Djakoviće.
Komunitní stránky a kul‑
tura v okolí v klasickém roz‑
sahu uzavírají jako obvykle
i toto jubilejní číslo. Ještě
si dovolím připomenout, že
k výročí sametové revoluce
vydala redakce elektronic‑
ký speciál z pera našeho
kronikáře Václava Kovandy
dostupný na obecních strán‑
kách.
Redakce přeje všem svým
přispěvatelům i čtenářům
krásné Vánoce a šťastný
nový rok 2016.
Evžen Dub
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Nikdo není dokonalý
Rok 2015 pohledem starosty Norberta Hlaváčka

Starosta Norbert Hlaváček během vítání občánků v MŠ Jenštejn (L. Hoza / říjen 2015)

První zastupitelstvo obce Jen‑
štejn v novém volebním období se
sešlo 7. 11. 2014. V době uzávěrky
tohoto čísla je to tedy rok. Z mi‑
nulosti nám tady zůstalo spoustu
nevyřízených či nedotažených zá‑
ležitostí nebo prostě věcí, o kte‑
rých se „asi“ nevědělo. Ale psát
o nich je zbytečné, protože většinu
z vás to bude zajímat až ve chvíli,
kdy nevědomost či nečinnost obce

způsobí občanům nějaký problém.
A na to máte právo. Pro mě osobně
to byl skutečně intenzivně prožitý
rok.
Nikdo není dokonalý. Na sta‑
rostu ani na ostatní zastupitele
neexistuje žádný studijní obor,
nemusí se skládat zkoušky, nepře‑
zkoumává se odborná způsobilost
ani znalost zákona o obcích. Za‑
stupitelé jsou jedni z nás. Všichni

jsou to jen lidé, kteří tu žijí. Dě‑
lají chyby, mají podobné vrtochy,
bolístky, přátelství i nepřátelství.
Jen se rozhodli, jít s kůží na trh,
stát se terčem kritiky a někdy,
i když jen drobně, třeba pochvaly.
Především jsem si ověřil, jak
je důležité, aby se obec a její zvo‑
lené vedení mohlo opřít o ty, kte‑
ří všechny vize, nápady a pokusy
pokračování na straně 2

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

Úřední hodiny OÚ
Po 8:00–11:00 18:00–19:30
St 8:00–11:00 13:00–16:00
Registrace SMS infokanálu obce
„JEN číslo popisné” na telefon
+420 733 746 863.
Obecní policie
+420 724 111 222

Pošta Jenštejn
Po+St 15:00–18:00
Út+Čt+Pá 8:00–11:00
Pošta Zeleneč
Po–Pá 8:00–11:00 14:00–18:00
Knihovna
Čt 17:00–19:00
MŠ Jenštejn
www.msjenstejn.cz

www.jenstejn.cz – obec
facebook.com/jenstejn – Facebook
RC Jenštejnský trpaslík
www.trpaslik.info
SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz
Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
picasaweb.google.com/fotojenstejn
facebook.com/jenstejnskyobcasnik
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Rok 2015 pohledem starosty Norberta Hlaváčka
pokračování ze strany 1

umí přetvořit v něco, co funguje,
má oporu v zákonech a má svůj
smysl. Nebo jim říci, že to smysl
nemá. K těm lidem patří různí
dobrovolníci pomáhající organi‑
zovat kulturně‑společenský život
v obci, členové výborů a velmi
často zaměstnanci obce, kteří jsou
nezávislí, profesionální, vzdělávají
se a mnohdy vědí o obci či před‑
pisech a zákonech více než volení
zastupitelé měnící se někdy velmi
často.
Podle mého názoru má obec za
sebou rok ve znamení změn, ná‑
prav a uvedení mnohých věcí do
„normálního“ stavu. Jen stručně:
Stali jsme se členy těchto
sdružení či uskupení, která
nám pomáhají prosazovat
naše zájmy:
– Svaz měst a obcí České repub‑
liky,
– Starostové pro okruh (žaloba na
nyní prosazovanou trasu okru‑
hu, který by se dotkl Jenštejna),
– Institut pro rozvoj měst a obcí,
– Svazek obcí Přezletice, Podolan‑
ka, Jenštejn.
Postavili jsme, opravili nebo
právě stavíme:
– dětské hřiště v Dehtárech,
– dětské hřiště v Novém Jenštej‑
ně,
– chodník na začátku ul. Vinoř‑
ská,
– chodník k Domovu seniorů,
– čerpadla a dmychadla do ČOV,
– oprava cest kolem obecního
a Čermákova rybníka a stezky
do Podolanky,
– zastávky a infotabule v Dehtá‑
rech,
– částečná oprava obecních
komunikací,
– oprava hradní brány,

– rekonstrukce hradní věže,
– dopravní značení a bezpečnost‑
ní prvky v Novém Jenštejně.
Investovali jsme do nutných
podkladů, vytvořili a vytváříme tyto projekty:
– projekt kanalizace v Dehtárech,
– projekt hasičárny,
– studie základní školy,
– strategický plán obce,
– rozpočtový výhled a analýzu
financí do roku 2019,
– územní studie pro lokalitu Nový
Jenštejn,
– zadání územní studie pro lokali‑
tu bývalého JZD,
– cyklostezka do Vinoře,
– chodník do Radonic,
– zázemí pro sportoviště,
– zateplení obecního úřadu,
– digitalizace jenštejnských kro‑
nik (na webu od ledna 2016).
A spoustu věcí, malých, ale
dávno povinných jako paspor‑
ty obecních komunikací, zeleně,
osvětlení, dávno povinné reviz‑
ní zprávy, vodovodní a kana‑
lizační řád, zhodnocení stavu
ČOV, atd. atd.
Podporujeme,
obnovujeme
či vytváříme nové kulturně
‑společenské akce a podporujeme
sdružení a spolky v obci či seni‑
ory, např. slevou 50 % na odpady
a pokračování možnosti dostávat
stravenky.
Některé úspory v roce 2015
(cca):
– pojištění obecního majetku atd.
-7 000 Kč,
– energie (elektronická aukce)
-30 000 Kč,
– telefonní poplatky a internet
-30 000 Kč,
– INF SMS kanál -5 000 Kč,
– odpadové hospodářství -90 000
Kč,

celkem: 162 000 Kč.
Sponzorské dary, schválené
dotace (k 1. 11. 2015, cca):
– Jenštejnská Pětka Insportline
265 000 Kč,
– Jenštejnské slavnosti 38 000 Kč,
– obratiště v NJ 50 000 Kč,
– hradní brána 67 000 Kč,
– hradní brána – pokračování
100 000 Kč,
– hradní věž 1 000 000 Kč,
– chodník a dopravní opatření
k Domovu seniorů 1 800 000 Kč,
– vodovod a kanalizace v Dehtá‑
rech (MZE, odhad) 6 000 000 Kč,
Celkem: 9 320 000 Kč.
Vysvětlujeme občanům, že
obecní rozpočet se tvoří převáž‑
ně z daní, které nám plynou z je‑
jich trvalého pobytu v Jenštejně.
K 1. 1. 2015 měla obec Jenštejn dle
ČSÚ 1 119 obyvatel. K 31. 10. 2015
dle naší evidence již máme 1 224
občanů, což nám v příštích letech
přinese do obecní pokladny dal‑
ší statisíce korun. A daří se také
přesvědčovat firmy, a zvláště díky
jednomu z našich nových občanů,
očekáváme významné navýšení
příjmů obce z daní z podnikání. Dě‑
kujeme všem zmíněným!
Příští rok nás zřejmě čeká ně‑
kolik velkých investičních akcí,
které budou financovány z velké
části ze schválených dotací v roce
2015. Mohlo by to být pokračování
opravy hradní věže, vodovod a ka‑
nalizace v Dehtárech, rekonstruk‑
ce veřejného osvětlení ve Starém
Jenštejně a Dehtárech, dětské hři‑
ště pod hradem, možná i zateple‑
ní obecního úřadu. Je to výsledek
práce v uplynulém prvním roce.
A čeká nás také vytváření nových
projektů a poté i žádostí o dotace.
Cyklostezky, hasičárna, veřejná
zeleň, sportoviště… V příštím roce

také rozšíříme podstatně úřední
hodiny obecního úřadu a budeme
ověřovat podpisy.
Z kulturních a sportovních akcí
nás v roce 2016 čeká minimálně:
– pálení čarodějnic,
– Jenštejnská Pětka Insportline,
– Jenštejnské slavnosti,
– malé letní kino,
– Summer párty,
– loučení s prázdninami,
– vítání občánků,
– jenštejnská dýňová galerie,
– drakiáda,
– lampiónový průvod,
– rozsvěcení vánočního stromečku.
Ale jsou i věci, které se nepo‑
vedly. Nepodařilo se nám dostat
ani na popáté dotaci na velké dět‑
ské hřiště pod hradem, ale věřím,
že v rozpočtu na rok 2016 na něj
nalezneme potřebné prostředky.
Zatím nevíme, jak a kdy bude pro‑
bíhat výstavba ve zbytku areálu
Nového Jenštejna. Stále hledáme
zázemí pro klubovou činnost spol‑
ků i pro konání zastupitelstev tak,
aby školka byla využívána pro to,
pro co je hlavně určena.
Je za námi nějaká práce, ale
mnohem více jí na nás ještě čeká.
Děkuji všem, kteří se na ní podíleli
a budou podílet, spolkům, sdruže‑
ním, dobrovolníkům, členům vý‑
borů, zaměstnancům OÚ, zastupi‑
telům, těm, kteří se na ní podílejí
i těm, kteří konstruktivní kritikou,
nikoliv manipulací a lží, přispějí
k tomu, že výsledek je co nejlepší.
Dovolím si popřát Jenštejnu
dostatek schopných, nikoliv vše‑
hoschopných lidí, rozumné zastu‑
pitele, ochotné se dohodnout a od‑
vahu i energii začínat nové věci.
Vážení občané a obyvatelé Jenštej‑
na, přeji vám všem veselé Vánoce
a šťastný nový rok!
Norbert Hlaváček, starosta

Hasičárna patří ke každé vesnici
Zázemí které nemusí sloužit jen hasičům
O přípravách a důvodech za‑
dání územní studie se píše v ji‑
ném článku. Takže jen stručně.
Areál bývalého JZD chátrá de‑
sítky let. Problematické vlast‑
nické vztahy mezi majiteli budov
a pozemků stále fakticky blokují
jakýkoliv posun k lepšímu. Proto
jsme se rozhodli, využít zákonné
možnosti a při úpravě územního
plánu v něm předepsali na celé
území areálu JZD územní studii.
Tato studie by měla navrh‑
nout, jak by měl celý areál v bu‑
doucnu vypadat a k čemu by měl
sloužit. Je to běh na dlouhou trať,

protože současné budovy si budou
moci majitelé opravovat, přestože
by v územní studii nakonec byl
z JZD třeba park (to berte pro‑
sím jen jako příklad). Nicméně
obec se bude snažit, aby majitelé
budov se o tyto začali minimálně
starat a udržovat je v bezpečném
stavu a věřím, že územní studie
dá signál majitelům, co s pozem‑
ky a budovami, se kterými si
prakticky nevědí rady.
Hasiči a hasičárna patří ke
každé opravdové vesnici. Pokud
v ní je skupina lidí, kteří berou
tuto službu veřejnosti vážně

a jsou ochotní obětovat stovky
hodin ročně školením, cvičením
a často i prací pro obec, je to
pro nás všechny pozitivní věc.
Současné podmínky, ve kterých
jednotka působí, nejsou dlouho‑
době udržitelné. Do pronajatých
prostor nemůže obec investovat,
nejsou kolaudovány na tuto čin‑
nost, je to provizorium. Pokud
stojíme o to, mít tady hasiče
(a já o to stojím a rád každému
vysvětlím proč), pak s tím prostě
musíme začít něco dělat. Osobně
vnímám možnou stavbu hasičár‑
ny jako něco, co slouží celé ves‑

nici jako zázemí, které nebude
sloužit jen jednotce či sdružení
hasičů, ale poskytne prostor
i dalším spolkům a aktivitám
v obci.
A je to myslím potřeba. Začít
tím, že vybereme někoho, kdo
udělá alespoň studii hasičárny,
je první krok, který rád udělám.
Pak bude jistě probíhat legitim‑
ní diskuse nad tím, kolik bude
stát, zda na to máme nebo kdy
začneme. To bude vždy podléhat
rozhodnutí celého zastupitelstva
a jistě i veřejné diskuzi.
Norbert Hlaváček, starosta
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Hasičská zbrojnice v Jenštejně
Očima velitele Marka Vacka
První hasičská zbrojnice v Jen‑
štejně byla postavena na hrázi
rybníka v podhradí svépomocí
brzy po vzniku sboru dobrovol‑
ných hasičů v Jenštejně. Ten
vznikl v roce 1942. Dodnes stojí,
ale od roku 2002 slouží jako ga‑
ráž pro obecní zahradní techniku.
Je to ten domeček naproti obecní
studni skoro u hráze obecního
rybníka. Jako hasičárna nikdy
nevyhovovala, ani nebyla pro tyto
účely zkolaudována, jednalo se
jen o garážové stání pro požární
stříkačku a jediné hasičské auto,
které se do ní vešlo byl stařičký
Robur, který přívěs se stříkačkou
za sebou tahal. Nic jiného se tam
už nevešlo a kolem auta se člověk
jen těžko protáhnul. Většinu vyba‑
vení měli hasiči, tehdy požárníci,
různě uskladněné u sebe doma.
Pamatuji, že když jsme jako děti
jeli na soutěž, oblékali jsme se do
hasičského mundůru u Beníšků
a vybavení zase nakládali u Ko‑
berů. Když byla obci převedena
z okresu hasičská Avie, tak ta už
se do garáže nevešla a stála u Ko‑
berů venku před domem.
V té době se uvažovalo o vybu‑
dování požární (dnes by to byla
znovu hasičská) zbrojnice ve stat‑
ku č. p. 28, kde dnes bydlí Matouš‑
kovi. Možná je dobře, že se tento
záměr nepovedl, protože po revo‑
luci byl statek vrácen původním
majitelům a hasiči by přes své
vynaložené úsilí (protože v teh‑
dejší době se tyto stavby stavěly
zásadně v tzv. akci Z) byli opět na
dešti. Po revoluci se na hasičskou
zbrojnici trochu zapomnělo a ani
nebyla technika, která by se do
ní uložila, protože Avie v tehdy
již žalostném stavu se raději pře‑
vedla dalšímu sboru, který se o ni
měl kde postarat. Až po delší době
skomírání, kdy fungovalo pouze
družstvo žen při požárním sportu,
se dala dohromady opět mužská
část hasičského sdružení a zača‑
la se věnovat hlavně práci ve vý‑
jezdové jednotce obce. Tak jsme
získali hasičskou cisternu od ha‑
sičů ze Svémyslic. Ta déle než rok
stála střídavě u Kubrů ve stodole
a u Vládi Neumana ve firmě, kde
jsme ji celou dávali dohromady.
Pak vyjednal tehdejší starosta
obce Václav Kobera možnost dočas‑
ného parkování zdarma ve zničené
dílně v areálu bývalého JZD, ale
opět se jednalo pouze o provizorní
garážové stání, kde auto stálo v ka‑
luži vody. Ale i za to jsme byli vděč‑
ni. Hasiči si trochu polepšili, když
se podařilo obci pronajmout prostor
od soukromé osoby v jiném objektu
na území bývalého JZD, v původ‑

Současná hasičská zbrojnice v pronajaté části budovy (J. Hulík / únor 2015)

ním kravíně. Přes veškeré nesnáze
se nám podařilo prostory alespoň
trochu přizpůsobit našim účelům.
Materiál na stavební úpravy vnitř‑
ních prostor jsme sháněli různě.
Někomu zbyl doma pytel vápna
nebo cementu, cihly, sádrokarton.
Poškozené dveře, které již nemohli
použít, nám dali na stavbu, proto‑
že peníze z obecního rozpočtu obec
nemůže investovat do soukromého
majetku. Také všechny práce jsme
prováděli svépomocí.
Přes všechnu snahu a stovky
hodin práce do pronajaté zbrojni‑
ce zatéká střechou, je zde vlhko,
plíseň, do objektu není zaveden
vodovod, není zde kanalizace, zá‑
chod jsme vyřešili tak, že jsme
vykopali díru. Vytopit prostory
prakticky nelze, když mrzne, při‑
kryjeme cisternu plachtou a pus‑
tíme pod ni ventilátor, aby nám
voda v cisterně nezamrzla. Máme
zde uskladněnou nejen naši tech‑
niku a vybavení, ale skladujeme
zde i stany, lavice a stoly pořízené
na obecní kulturní akce. Prostory
slouží nejen hasičům z výjezdové
jednotky obce, ale i aktivitám ob‑
čanského sdružení dobrovolných
hasičů Jenštejn.
Sdružení vlastně v mnohém
supluje absenci Sokola v obci.
Děti neběhají jen s požárními ha‑
dicemi, ale učí se v rámci přípra‑
vy zdravovědu, uzly, orientační
běh atd. Chodí sem děti z našeho
kroužku mladých hasičů, jejich ro‑
diče, pořádají se zde výroční a okr‑
skové schůze sdružení, některá
školení a kurzy jednotky. Zkrátka
hasičská zbrojnice je základem
veškerého hasičského žití a osob‑
ně si myslím, že hasiči v Jenštejně
si své prostory po těch letech zá‑
služné činnosti pro obec zaslouží.
Málokdo však ví nebo vnímá,
co hasiči pro obec znamenají.
Není to jen skupina dobrovol‑

níků, která tráví ročně desítky
hodin svého volného času na růz‑
ných nezbytných školeních nebo
cvičeních, a která zajištuje pro
obec povinnou činnost (obec musí
mít ze zákona nasmlouvánu ha‑
sičskou službu, za kterou by jinak
platila, tak jako obci za ni platí
Radonice 150 000 Kč ročně), ale
jsou to lidé, kteří v rámci svého
času provádějí pro obec odborné
práce jako jsou prořezávky, káce‑
ní nebezpečných stromů, výškové
práce. Staví a zase skládají sta‑
ny a pivní sety na každou obecní
akci, kterých je v naší obci dost
a dost. Zalévají obecní stromy,
když je suché léto jako letos, a za‑
jištují spousty malých drobných
úkonů, které by obec buď prostě
neprováděla nebo by si na ně mu‑
sela někoho najímat. A to zvláště
u výškových či dřevorubeckých
prací znamená dost peněz. A ono
i stavění a bourání celého mobi‑
liáře na velké obecní akce je dost
práce. Jen ji málokdo vidí nebo se
málokdo ptá, kdo ji udělá a zda
za to obec někomu extra platí.
Čarodějnice, Jenštejnská pětka,
Jenštejnské slavnosti, Summer
párty, Loučení s prázdninami,
to vše znamená minimálně půl
dne stavění, převážení a půl dne
úklidu, bourání a odvážení na ka‑
ždou takovou akci. Znamená to,
že v devíti lidech ve volném čase
padne cca 100 hodin práce, o kte‑
ré nevím, kdo jiný by ji udělal.
A to je jen jeden z příkladů, který
je na druhé straně těch vah, kolik
stojí hasiči a co z toho obec má.
Proto si myslím, že postavit
novou hasičskou zbrojnici v ma‑
jetku obce si nejen zasloužíme,
ale je to i dobrá investice. Nikoliv
do stavby, do majetku, ale do lidí,
do spolků, do života v obci. Hasiči
jsou jako pojištění, dokud se nic
neděje, jsou drazí a někdo si může

říci, že i zbyteční, ale jejich smysl
a účel se projeví až tehdy, když se
něco stane. I proto se však dlouho‑
době snažíme obci vracet to, co do
nás investuje a pomáháme tam,
kde nás o to požádají a tam kde
můžeme.
Jediný vhodný pozemek pro
účely postavení nové hasičár‑
ny má obec na kraji areálu JZD
u bývalého seníku, sice také není
v dosahu inženýrských sítí, ale
je zde možnost pro stavbu vybu‑
dovat jímku a vrt na vodu. Nová
zbrojnice by měla mít pro naše
potřeby dvě garážová stání, od‑
dělenou místnost s kuchyňským
koutem a sociálním zařízením
jako klubovnu, kterou rádi bude‑
me sdílet i s jinými spolky v obci.
Nebráníme se tomu, aby klubovnu
využívaly i jiné spolky v obci pro
své členské schůze, cvičení nebo
své aktivity nebo zastupitelé obce
pro svá zasedání, která v současné
době probíhají v budově mateřské
školy, kde se musí procházet míst‑
nostmi, ve kterých si děti přes
den hrají a kam asi tato činnost
nepatří. Tam přes zimní období
dochází i děti z našeho hasičského
kroužku.
Už jsem zažil spoustu diskuzí
nad tím, kolik stojí hasiči, nikdy
však žádnou nad tím, co hasiči
pro obec dělají a kolik by to stálo,
kdyby to dělal někdo jiný. Možná
by obec pořídila práce, které dnes
děláme my hasiči, levněji. Možná
by se taky spousta obecních akcí
nekonala v termínu, kdy potřebu‑
je obec, protože by v ten čas a na
to místo nikdo zrovna nepřijel.
Možná by dnes zbourané dopravní
značení na budovaném chodníku
na Vinořské nebylo opraveno do
hodiny, ale za týden. Jen se sna‑
žím, abyste vnímali nejen to, co
stojíme, ale i to co pro obec jsme.
Marek Vacek, zastupitel a velitel JSDHO
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Co plánuje obec s areálem bývalého JZD
Obec se snaží řešit soukromé majetky ve svém katastru

Areál bývalého JZD (J. Hulík / únor 2015)

Areál bývalého JZD na začát‑
ku Jenštejna směrem od Radonic
je území, na které nemůžeme
být pyšní. Areál nevypadá příliš
vábně, jsou v něm budovy ve vel‑
mi špatném stavu a dlouhodobě
neřešené a velmi komplikované
vlastnické vztahy.
Celé území bývalého JZD,
v tom stavu v jakém je, svádí
k zakládání nelegálních skládek
či k různým jiným nešvarům.
Obec, jako taková, má velmi
omezený prostor, jak tuto situaci
řešit, neboť její vlastnictví v are‑
álu je minimální. Může se pouze
vtělit do role jakéhosi mediátora
a v rámci této role komunikovat
s vlastníky a využívat nástroje
územního plánování či jednodu‑
ché pozemkové úpravy. Vše je
ale závislé na tom, jak ochotně
vlastníci budov a pozemků s obcí
spolupracují.
Vize obce je taková, že v první
fázi povede jednání s jednotlivý‑
mi vlastníky, aby zjistila, jaké
jsou jejich představy o budoucím
využití majetku. Tyto zjištěné in‑
formace poskytne architektům,
kteří zpracují návrh územní
studie. Povinnost zpracovat do
konce roku 2018 územní studii
vyplývá pro obec z úpravy územ‑
ního plánu, schválené koncem

roku 2014 již novým zastupitel‑
stvem.
Během procesu tvorby územ‑
ní studie bude obec komunikovat
s vlastníky a hledat kompromis‑
ní řešení, která jsou přijatelná
pro obec i vlastníky. Je v zájmu
všech, aby výsledný návrh územ‑
ní studie byl tvořen ve vzájemné
spolupráci vlastníků a obce, pro‑
tože jen takový návrh bude mít
šanci na úspěšnou realizaci. Je
možné, ba velmi pravděpodobné,
že konečný návrh řešení vyvolá
jednoduché pozemkové úpravy.
Jak jsme již nastínily v úvodu,
uvědomujeme si, že řešit území
bývalého JZD je běh na dlouhou
trať a musíme po té trati běžet
ruku v ruce s vlastníky.
Jaké jsou dosavadní výsled‑
ky jednání s vlastníky pozemků
v bývalém areálu JZD? Během
letošního roku proběhla řada
jednání. Na začátku roku dostala
obec nabídku na získání vstupní
budovy od vlastníka budovy. Tato
nabídka se líbila především ha‑
sičům, protože by se zde při po‑
měrně malé investici dala udělat
v průjezdu budovy garáž na dvě
hasičská auta a z bývalé ubytov‑
ny zázemí pro hasiče.
Pro získání vstupní budovy
bylo zapotřebí vyřešit pozem‑

ky pod budovou, které jsou ve
vlastnictví jiných čtyř vlastní‑
ků. Za prvé bylo potřeba zjistit,
zda by vlastníci pozemků ne‑
chtěli uplatnit předkupní právo
a za druhé, zda by byli ochotni
pozemky pod budovou prodat.
Z jednání vyplynulo, že tři ze čtyř
vlastníků by byli celé akci naklo‑
něni a pozemky pod budovou by
prodali nebo směnili. Čtvrtý, nej‑
větší vlastník pozemků v areálu,
nejprve nevěděl, zda předkupní
právo neuplatní.
Navrhovali jsme i směnu po‑
zemků mezi oběma vlastníky, ale
naše snaha nebyla vyslyšena,
snad proto že sám vlastník si
není jist kudy dál. Po podrobněj‑
ším zkoumání nákladů na rekon‑
strukci budovy jsme došli k zá‑
věru, že rekolaudace budovy by
byla finančně náročná a nelze na
ni získat žádné dotace. Investice
v řádu desítek miliónů korun je
něco, co si prostě nemůžeme do‑
volit.
Při jednání s vlastníky, která
probíhala od března do září, jsme
se zajímaly o jejich představy
o budoucnosti areálu. Někteří
vlastníci projevili zájem odpro‑
dat obci celé své pruhy pozemků
a další uvítali aktivní vstup obce
do řešení celé plochy. Řešením

pro téměř všechny vlastníky by
byl zájem investora, který by vy‑
užil plochu jako celek.
Problémem zůstává neroz‑
hodnost největšího vlastníka,
který stále částečně využívá
stávající budovy tak, že je pro‑
najímá, ale do jejich obnovy
neinvestuje nic nebo naprosté
minimum. Sama obec si v tomto
areálu od něho pronajímá pro‑
story pro činnost našich hasičů.
Důsledkem tohoto přístupu bu‑
dovy v areálu chátrají. Mají pro‑
padlé střechy a hliněné podlahy.
Rekonstrukce budov je téměř
nemožná. Nemohou získat ští‑
tek o splnění energetické nároč‑
nosti a tím pádem nemohou být
rekolaudovány. Jsou odsouzeny
k zániku.
Obec požádala o pomoc ar‑
chitekty, kteří by navrhli využi‑
tí celé plochy. Záměrem je, aby
došlo k přerozdělení pozemků,
které by byly přístupné a tvarem
by umožnily samostatné užívání.
Takovéto plánování umožňuje
institut územní studie. Územní
studie je řešením celé situace pro
většinu vlastníků, kteří se nemo‑
hou bez přerozdělení pozemků
hnout z místa.
Jana Ivanišová, místostarostka
Zuzana Dvořáková, zastupitelka
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Volnočasové centrum či hasičská zbrojnice?
Zamyšlení o potřebě a místě hasičské zbrojnice
Všichni v zastupitelstvu se
shodujeme na tom, že chceme
podporovat hasiče v Jenštej‑
ně. Vnímáme je nejen jako jed‑
notku, která je nám užitečná
a pomáhá při různých zásazích,
ale také jako skupinu, která se
dobrovolně, aktivně a vytrvale
věnuje dětem a mládeži a dává
vzor správného chování nej‑
mladší generaci.
Vedoucí hasičů a zastupitel
Marek Vacek nám při jednom
z posledních zasedání zastupi‑
telstva představil technický pro‑
jekt hasičské zbrojnice v rámci
bývalého areálu JZD. Možná se
budeme opakovat, ale opět bez
jakéhokoliv „záměru“.
Dle našeho názoru je klíčo‑
vým parametrem v celé proble‑
matice projektu hasičské zbroj‑
nice otázka místa, kde by mohli
hasiči ve volné krajině „tréno‑
vat“. Toto místo by mělo určovat,
kde má hasičská zbrojnice (zá‑
zemí) stát. Obec má v současné
době jen jedno takové místo, a to
v prostoru podhradí.
Současné provizorní zázemí
hasičů v bývalém areálu JZD,
kde se dnes hasiči scházejí, je
nevyhovující. To vidíme všichni.
Uznáváme, že si šikovně provi‑
zorní hasičskou zbrojnici v areá‑
lu bývalého JZD zařídili. Hygie‑
nické podmínky zde však nejsou
vhodné; v zimě se pořádně nedá
topit, objekt je špatně přístupný
pro pěší atd.
Místo tedy bezpochyby potře‑
bují. Kde by ale měla hasičská

zbrojnice stát? Areál bývalého
JZD, kde v současnosti jen‑
štejnští hasiči působí, je bloko‑
ván požadavkem na zpracování
územní studie (tento požadavek
vznikl přijetím úpravy územní‑
ho plánu obce v prosinci 2014)
a bude trvat zřejmě roky, než
se vzhledem ke složitým vlast‑
nickým vztahům dojde ke shodě
na územním řešení v tomto are‑
álu. Navíc, vybudování areálu
na tomto místě by stálo miliony
korun jen z hlediska zajištění
technické infrastruktury vodo‑
vodů a kanalizací. A především
v okolí bývalého JZD není žádná
volnočasová plocha v majetku
obce, kde by bylo možné „tréno‑
vat“. Tak proč tam stavět zbroj‑
nici?
Plán investic na toto volební
období byl schválen na 4. zase‑
dání zastupitelstva v únoru le‑
tošního roku ve výši 42 mil. Kč.
Už tam je začátek problému,
protože jako plán představuje
vedení obce něco, co není s ohle‑
dem na rozpočtové zdroje obce
naprosto realizovatelné. Dle
našeho názoru projekt hasičské
zbrojnice nemůže být řešen od‑
děleně od dalších projektů obce.
Každý projekt by měl mít svoji
prioritu v rámci všech projektů
obce. Každý zastupitel ji vnímá
jinak a v jiném projektu a seri‑
ózní debata o těchto prioritách
bohužel vůbec na zastupitelstvu
ani jinde neproběhla. Zajímáme
se a honíme dotační tituly, kte‑
ré jsou k mání, ale zapomínáme

na to, co opravdu v Jenštejně
chceme a potřebujeme. Chceme
‑li vystavět hasičskou zbrojnici,
měli bychom vědět, kdy (tím je
myšlena priorita projektu), kde
a za kolik ji chceme vystavět.
Sami neznáme konečnou odpo‑
věď ani na jednu z otázek. Na
zastupitelstvu se řeší „nápady“.
V tomto ohledu selhává i roz‑
vojový výbor, který by měl sám
aktivně na tyto otázky rozvoje
obce hledat systematicky odpo‑
věď a vést diskusi o těchto zále‑
žitostech. Systematicky zname‑
ná, že někdo připraví kvalitní
materiál typu „záměr projektu“
a zhodnotí různé aspekty pro‑
jektů (cíle, potřeby, přínosy, va‑
rianty umístění, rozsah, analý‑
zu rizik, financování, projektové
řízení atd.).
Jsme toho názoru, že jako
počáteční bod diskuze si musí‑
me uvědomit, že nelze podpo‑
rovat jen jeden spolek v obci.
K 31. 12. 2014 je v obci hláše‑
no 309 dětí do 15 let. Děti nám
rostou a obec pro ně (a nejen je)
nemá žádný „kulturně přijatel‑
ný“ prostor celoročně využitelný
pro jejich volnočasové aktivity.
Dále tu máme různé zájmové
skupiny: sportovce, nohejbalis‑
ty, volejbalisty, dětské spolky,
rodinné centrum atd. Kde ti se
scházejí? Také se marně snaží
najít si svoje místo, kde by moh‑
li působit.
Na našich stránkách se věnu‑
jeme projektu obecního volnoča‑
sového centra, včetně financo‑

vání. Spočteme‑li si nahrubo, že
volnočasové centrum by stálo 5,6
milionů korun, hasičská zbroj‑
nice u JZD cca 5 milionů korun
+ přípojky (cca 2 mil. Kč), cca 1
milion korun chce dát OÚ do
provizorního řešení šaten a skla‑
du pro pivní stany na hřišti pod
hradem, vychází nám výhodnější
a prospěšnější varianta volno‑
časového centra spravovaného
obcí, které by sloužilo všem ob‑
čanům obce. A to nejen z ekono‑
mického, ale i z praktického hle‑
diska. Pozemek na volnočasové
centrum se řešit nemusí, ten pat‑
ří obci. Pozemek na stavbu hasič‑
ské zbrojnice („garáže pro auta“)
ano. Umístění samotné zbrojni‑
ce bychom logicky spíše hledali
v prostoru v podhradí v blízkos‑
ti hrací plochy v majetku obce.
Výběru konkrétního pozemku,
který by případně i obec koupi‑
la, má ale předcházet zpracování
kvalitního záměru projektu, kte‑
rý by různé lokality pro „garáž
pro auta“ posoudil. Teprve pak
je možné řešit technický projekt
hasičské zbrojnice.
Pro nás má však investiční
prioritu obecní celoročně provo‑
zovatelné volnočasové víceúčelo‑
vé centrum v podhradí pro více
skupin obyvatel Jenštejna. Toto
centrum obec zoufale potřebuje.
Toto centrum by sloužilo i hasi‑
čům. Samotná garáž pro hasič‑
ská auta je v pořadí důležitosti
pro nás až za tímto projektem.
Gabriela Spurná, Jana Habartová, Petr
Dovolil - zastupitelé

Příliš mnoho otazníků
Příspěvek na téma hasičské zbrojnice od zastupitele Jiřího Hulíka
Proč, kde, kdy, za co, jak
a pro koho stavět nebo nestavět
v Jenštejně hasičskou zbrojnici
jsou poměrně jednoduché otáz‑
ky, ale odpovědi podle mě už tak
jednoduché nejsou. Každá z těch
otázek nabízí těch odpovědí do‑
konce několik.
Měla by být zbrojnice jen pro
hasiče a nebo i pro zahradníky
a nebo dokonce i pro nějakou
další spolkovou činnost? Má
to být jednoduchá budova, co
si postavíme skoro sami a vy‑
projektujeme na ubrousku od
oběda? Mohla by to být první
nová budova v areálu JZD, a
tak by mohla dát tomuto území
nový impuls a být navíc hezká
a funkční. Až budeme vědět, jak
by měla budova vypadat, tak
budeme vědět, kolik bude stát.
Bude to 4, 8 nebo víc milionů?

Budeme na to mít? Co jiného
kvůli zbrojnici budeme muset
odložit?
Hasiči přece zbrojnici mají,
tak proč bychom to měli vůbec
teď řešit? Současná nájemní
smlouva ale skončí v prosinci
2016 a její prodloužení není vů‑
bec jisté. Do stávající garáže na‑
víc teče a nedá se v zimě vytápět.
Kde by mohla zbrojnice stát, se
zdá být jasné. Obec má na kra‑
ji JZD vedle plechového seníku
pozemek. Je to ale v rámci areá‑
lu JZD nebo dokonce celé obce to
nejlepší místo? Nebylo by lepší
snažit se například získat ně‑
jakou jinou budovu v JZD a tu
opravit? A potřebuje Jenštejn
vůbec hasiče nebo hasičskou
zbrojnici když tu za posledních
10 let hořelo asi třikrát?
Předchozí odstavce jsou sa‑

mozřejmě poněkud nekorektně
zjednodušené, ale problém ha‑
sičské zbrojnice může mít oprav‑
du několik reálných řešení od
zachování stávajícího stavu až
po multifunkční budovu zasaze‑
nou do areálu JZD v návaznosti
na jeho další budoucí rozvoj.
Nová hasičská zbrojnice by
měla být zázemím minimálně
pro hasiče a další technické po‑
třeby obce (zahradní technika,
sklad apod.). K tomu účelu by
měla mít alespoň jednu klubov‑
nu a odpovídající hygienické
zázemí. K úvaze je i napojení
na budoucí inženýrské sítě na
pozemcích společnosti BB invest
u bytovek.
Stavba by měla být vybrána
na základě posouzení alespoň
tří návrhů vytvořených v ná‑
vaznosti na povinnou územní

studii v areálu JZD. Takové po‑
souzení by mělo zaručit správ‑
ný výběr ve smyslu finančních
nákladů, funkčnosti i vzhledu
stavby. Obávám se, že celková
cena takové stavby nebude niž‑
ší než 6 milionů korun a nej‑
bližší reálný termín dokončení
nebude dříve než v polovině
roku 2017.
Další otázkou samozřejmě je,
jestli by obec měla stavět novou
hasičskou zbrojnici nebo něco
jiného. Z mého pohledu je důle‑
žité, aby každá taková investice
byla pro někoho a ten někdo se
o ní staral a podporoval ji. O jiné
skupině občanů, která by napří‑
klad dlouhodobě a reálně podpo‑
rovala výstavbu nového zázemí
hřiště, v současné době bohužel
nevím.
Jiří Hulík, zastupitel

6

prosinec 2015

zastupitelé

Jak hodnotí uplynulý rok všech
Jiří Hulík
Je asi hodinu do uzávěrky
Občasníku a já vlastně nevím, co
mám o roce 2015 napsat. Ne, že
by nebylo o čem, podle mě to byl
rok úspěšný a zajímavý, ale o tom,
co se všechno povedlo nebo trochu
nepovedlo už napsal na jiném mís‑
tě Občasníku pan starosta. S tím
můžu jen souhlasit. Můžu se mís‑
to toho opřít do „opozice“, že toho
za ten rok moc konstruktivního
nepředvedla nebo do „koaličních“
zastupitelů z jiných kandidátek,
že by se mohli někdy snažit trochu
víc, ale to mi zas do komunální
„politiky“ obce naší velikosti tak
nějak nesedí. Nebo bych mohl tra‑
dičně poděkovat dobrovolníkům
včetně hasičů za všechny akce,
kroužky, soutěže, práci ve výbo‑
rech nebo nejrůznější pomoc, rady
a nápady. Rozhodně si to zaslouží,
ale těm se zase v každém vydání
děkuje alespoň dvakrát a z „děku‑
ji“ se pak snadno stane prázdné
slovo.
Napíšu tedy o tom, co mě za ten
rok asi nejvíc překvapilo. Zaprvé
je to objem práce, kterou dokázal
zvládnout obecní úřad, protože
to bylo něco nového a potřebné‑
ho, něco každodenního a běžného
a nebo něco, co se tu prostě v mi‑
nulosti z nějakého důvodu nedě‑
lalo nebo neudělalo. Zadruhé je to
zjištění, jak obrovský je pro chod
obce rozdíl, když má aktivního
a schopného starostu, který se
o obec stará. Starostům a úřed‑
níkům se obvykle moc neděkuje,
protože vlastně dělají jen svoji
práci a ještě navíc za naše peníze.
Tak díky a jen tak dál.
Před rokem jsem zde psal, že
až budoucnost s jistotou ukáže,
jestli se po volbách skutečně poda‑
ří změnit něco k lepšímu. Dvanáct
jednání zastupitelstva a jeden rok
práce jsou na tu jistotu samozřej‑
mě málo, ale stále mám pocit, že to
má smysl a správný směr.
Přeji vám příjemné a klidné
svátky a ať je pro vás ten další rok
jen šťastný a úspěšný.
Roman Pokorný
Ještě před rokem jsem si funk‑
ci zastupitele představoval „po
havlovsku“, tedy jako svým způso‑
bem láskyplnou činnost. Realita je
o dost jiná a shrnout uplynulých
12 měsíců do pár vět je pro mne
obtížné.
Zkusím to tedy stručně. Z čeho
mám největší radost? Hlavní dů‑
vod, proč jsem se nechal přemlu‑
vit vstoupit aktivně do místní

politiky byl zklidnit situaci v obci,
danou častou výměnou staros‑
tů druhé kategorie a nahradit je
plnohodnotným starostou, který
bude vést obec smysluplně a po
dobu celého volebního období. Kte‑
rý nebude sedět se založenýma ru‑
kama v klíně a o všech potřebných
věcech pouze mluvit a pobírat plat
za nic, jak tomu v minulosti bylo
běžně. A to jsem přesvědčen, že se
to povedlo.
Nyní má obec konečně důstoj‑
ného, schopného a reprezentativ‑
ního starostu, za kterého se ne‑
musíme stydět. Sehnat za jediný
rok na dotacích a od sponzorů na
různé akce pro obec částku kolem
10 miliónů korun (což je mimo‑
chodem o 10 miliónů více než do
obce přiteklo za posledních 8 let
dohromady) je bezesporu velice
příjemný posun vpřed. Rekon‑
strukce chodníku, hradu atd. jsou
velké věci za hodně peněz, já bych
ale rád vyzdvihl jednu věc, která
nestojí moc peněz, ale osobně mě
velmi potěšila. Jde o akci Ukliďme
Česko. Byl jsem opravdu příjem‑
ně zaskočen hojnou účastí našich
spoluobčanů, kterým není lhostej‑
né, jak to vypadá v Jenštejně dál
než za jejich zahradou a jsou bez
sebemenších problémů schopni
uklidit i po pár neadaptabilních
dobytcích, kteří nechtějí platit za
popelnice.
A co mě mrzí nejvíc? Postoj na‑
šich opozičních kolegů, co se týče
školy. Každá vesnice je tak boha‑
tá, jak vzdělané má občany a do‑
mnívám se, že to bezesporu platí
na celém světě. Navrhuji levnější,
bezesporu nejoriginálnější va‑
riantu, která spočívá v tom, že
každá třída bude mít svojí jur‑
tu s mongolským školníkem na
koni. Je to levné, přenosné a svůj
účel to splní zcela jistě. Vytvoření
opravdové představy o tom, kdo
dokáže být skutečně prospěšný
a hájí tak potřebné zájmy svých
voličů, a kdo pouze o všem žvaní,
hraje si na opozici, pronáší mno‑
homluvné rozumy a když se pak
hlasuje…, tak toto doplnění ne‑
chám na vás.
Mimochodem, o škole a o tom
jak ji společně stavělo několik ves‑
nic doporučuji tento rozhovor s Lí‑
beznickým starostou: https://www.
stream.cz/gebrianvs/10008096r o z h o v o r‑ s - m g r‑ m a r t i n e m 
‑kupkou‑starostou‑libeznic.
Je‑
nom sehnat ty proklaté peníze.
Nyní zcela vážně. Přeji všem
našim Jenštejnským občanům
pevné zdraví, krásné Vánoce a su‑
per nový rok.

Norbert Hlaváček

hájení zájmů obce atd.

Myslím, že hodnocení uplynu‑
lého roku přenechám jiným. Jsem
si vědom toho, co se povedlo i co
se nepovedlo. Ale za ten rok práce
vím mnohem více, co vše je ještě
potřeba udělat a kolik času a úsi‑
lí to bude stát. Rok 2015 byl ve
znamení shánění dotací, běhání
po ministerstvech, státních insti‑
tucích nebo samosprávách. Nikdy
jsem tyto instituce nenavštěvoval
tak často (ani když mnohé z nich
byly můj zákazník), jako v tomto
roce. Můžu zodpovědně říci, že
obec jako je Jenštejn potřebuje
starostu, který tu práci bude dě‑
lat naplno a na celý úvazek a vím,
že takto svou práci dělám a dělat
budu. Příští rok zhodnotíme to,
co jsme v tom letošním připravi‑
li, získali a vyběhali a věřím, že
se zase posuneme o kus dál. Jak
jistě víte, nikdy zde nekomentu‑
ji články opozičních zastupitelů
a dnes si dovolím udělat malou
výjimku z tohoto pravidla. Prý
nevíme, kam směřujeme. Víme
to moc dobře. K Jenštejnu, ve
kterém alespoň většina zastupi‑
telstva trvale a dlouhodobě spo‑
lupracuje, kdy se zastupitelé ani
funkce nestřídají jako ponožky,
kdy se dokážeme domluvit a spo‑
lečně prosadit věci takové, aby se
nám tu lépe žilo. Nejen přespáva‑
lo, ale žilo.

Zastupitelstvo
Proč se snížila návštěvnost
zasedání zastupitelstva? Nebylo
to způsobeno posunutím začátku
jednání na 18.00 hod.?
Jaký je důvod, že nebyl schvá‑
len zastupitelstvem jednací řád
zastupitelstva, když na něm kont‑
rolní výbor strávil mnoho času, ve‑
řejně ho projednal a jednomyslně
schválil?
Proč z jednacího řádu byla vy‑
puštěna veřejnost výborů zastupi‑
telstva a povinnost do důvodové
zprávy k navrhovaným usnesením
zastupitelstva sdělit „finanční do‑
pad do rozpočtu obce daného roku
a rozpočtového výhledu obce“?
Proč jsou zastupitelstvem
schvalována pověření k výběro‑
vým řízením za tisíce a desítky
tisíc korun a neschvaluje se forma
a způsob výběrových řízení na do‑
davatele staveb za miliony korun?
Proč se pro tato výběrová říze‑
ní nevolí forma otevřených výbě‑
rových řízení, do které se mohou
přihlásit i jiní dodavatelé, než ty
které vybere vedení obce, když jde
o zakázky za miliony korun?

Petr Dovolil, Jana Habartová,
Gabriela Spurná
Na tuto otázku nelze odpovědět
jednou větou. Nejen, že se sešel
rok s rokem, ale sešli jsme se i my
v rámci SNK Hodnota pro Jen‑
štejn. Jako zastupitele nás zejména
zajímalo, jak hodnotí uplynulý rok
v Jenštejně i ostatní členové, jakož
i sympatizanti naší skupiny. Jak li‑
dové rčení dobře říká „pod svícnem
je často tma“. Je třeba se tedy ptát
i přímo nezúčastněných, kteří mo‑
hou poskytnout pohled, který nám
zastupitelům může chybět.
Místo odpovědí jsme obdrželi
otázky typu „proč“. Na tyto otázky
bychom vlastně i my chtěli znát
odpověď. Proto jsme se rozhodli
alespoň ty nejdůležitější otázky
předložit i Vám. Možná že si i Vy
kladete stejné otázky jako my. My
bychom na ně rádi znali odpověď,
protože nám připadají rozumné
z hlediska obecných hodnot, o kte‑
ré usilujeme, z hlediska hodnot,
jakými jsou průhlednost, otevře‑
nost, respekt k všem zastupitelům
a jejich voličům, všestranný roz‑
voj, dobré hospodaření, důsledné

Výbory zastupitelstva
Proč nebyli zvoleni do iniciativ‑
ních a poradních výborů zastupi‑
telstva lidé, kteří se v nich chtěli
aktivně podílet na práci pro obec?
Proč se komunitní a rozvojový
výbor sešel v tomto volebním ob‑
dobí do října jen dvakrát?
Jak se mohly tyto výbory
s touto frekvencí jednání podílet
na kvalitní přípravě investičních
a komunitních akcí obce? Nebo
se scházely neveřejně? Jak se pak
mohli těchto jednání účastnit ob‑
čané?
Proč finanční výbor netrvá
na vypracování záměrů u vět‑
ších investičních akcí obce? Jaké
jsou všechny investiční, provozní
a související náklady pro projekt
Vodovod a kanalizace Dehtáry?
Hospodaření
Proč se obec chystá přijmout
dotaci na vodovod a kanalizaci
ve výši 50 % a nestane se přitom
plátcem DPH? O kolik prostřed‑
ků obec v tomto případě a nejen
v tomto případě (viz letošní náku‑
py vybavení na ČOV za statisíce
korun) přijde? Co na to finanční
výbor?
Proč zastupitelstvo schvaluje
přijetí dotace na chodník k Domo‑
vu seniorů a rozpočtové opatření,
až když je vykopána „strouha“ ve‑
dle silnice?
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devět zastupitelů
Proč má paní místostarostka
příplatek za výkon funkce jako je‑
diný neuvolněný zastupitel a při‑
tom v tomto roce došlo ke zvýšení
úvazků zaměstnanců obce a byl
přijat další zaměstnanec?
Kde je deklarovaná úspora
7 tis. Kč za rok, kterou byl obha‑
jován příplatek pro paní místosta‑
rostku při její volbě?
Myslí vedení obce vážně strate‑
gický plán obce schválený v únoru
na zastupitelstvu na čtyři roky
v hodnotě 42 mil. Kč (zvýšení ze
17 mil. Kč)?
Proč obec nezhodnocuje pro‑
středky (více než 10 mil. Kč) na
účtu obce?

Veřejné zakázky
Kde bylo zveřejněno výběrové
řízení na zhotovitele chodníku do
Domova důchodů za cca 2 mil. Kč?
Proč nevědělo zastupitelstvo
ani o průběhu výběrového řízení
na zhotovitele projektu Vodovod
Dehtáry? Proč obec nezveřejnila
na svých stránkách zadávací do‑
kumentaci a uvolňovala ji pouze
na výzvu zasláním?
Proč jediný dodavatel, který
nebyl mezi vyvolenými dodavate‑
li, kteří byli obesláni se zadáva‑
cí dokumentací s výzvou, dostal
tuto zadávací dokumentaci až
den před odevzdáním nabídek?
Mohl vůbec realisticky připravit
svoji nabídku?
Provedlo vedení obce analýzu
rizik chystaných investičních pro‑
jektů (např. nepřipojení vlastníků
domů k vodovodu či kanalizaci
v Dehtárech)? Jak chce vedení
obce tato rizika řídit? Kdo bude za
obec tyto projekty za obec projek‑
tově řídit a jaké má k tomu odbor‑
né předpoklady?
ZŠ Přezletice
Opravdu chce většina v zastu‑
pitelstvu souhlasit s podáním žá‑
dosti o dotaci na ZŠ v Přezleticích?
Vešly by se potenciálně děti
z Jenštejna do ZŠ v Přezleticích,
když v Přezleticích má vzniknout
do roku 2025 až dalších 1000 byto‑
vých jednotek?
Ví vedení obce, kolik nás bude
celkově stát případný podíl v ZŠ
Přezletice? A za jakých podmínek?
Územní rozvoj obce
Proč si obec nevyhotovila kva‑
litní demografickou studii, kte‑
rá by čerpala ze skutečných dat
vývoje demografické struktury
v Jenštejně za posledních 15 let?
Proč se za celý rok nepokročilo
v řešení areálu JZD, a v zastupi‑
telstvu jdeme v této záležitosti od

jednoho zmocnění na zastupitel‑
stvu ke druhému?
Jana Ivanišová
Minulý rok v roli zastupitele
a místostarostky byl fajn. Poda‑
řilo se vytvořit fungující a sta‑
bilní koalici. Tato skutečnost,
spolu s úsilím zastupitelů, nese
své první ovoce. Prolomila se ne‑
schopnost Jenštejna získat jakou‑
koli dotaci, díky čemuž se mohla
zahájit oprava hradu a budování
chodníku do Vinoře. Věřím, že
stavba vodovodu a kanalizace
v Dehtárech se díky dotacím, kte‑
ré snad dostaneme, stane skuteč‑
ností. Konečně máme v Novém
Jenštejně a Dehtárech nově osa‑
zená hřiště a příští rok osadíme
novými herními prvky i hřiště
pod hradem. Reálně uvažujeme
o revitalizaci veřejného osvětle‑
ní. Po finanční stránce si vedeme
taktéž dobře, takže nezbývá než
si přát, aby nám to vydrželo do
konce celého volebního období.
Zuzana Dvořáková
Rok práce v zastupitelstvu
hodnotím velmi kladně. Jsem spo‑
kojená se vzájemnou spoluprací
všech zastupitelů. Překvapilo mě
množství práce, které musí vedení
obce zvládnout. Nové vedení, jenž
klade důraz na žádosti o dotace, si
spoustu práce ještě přidělalo. Ale
výsledky jsou znát!
Těší mě, že nás starosta infor‑
muje o průběhu akcí, které jsou
dlouhodobé. Svolává schůzky
s odborníky, na které jsme zváni.
Na zasedání zastupitelstva zve
hosty, kteří jsou schopni přednést
odůvodnění projednávaných usne‑
sení. Toto považuji za otevřenou
a transparentní práci pro obec.
Po jmenování předsedou roz‑
vojového výboru jsem zazname‑
nala požadavek na činnost, která
měla spíše nahrazovat činnost
smysluplnou. Hned v začátku
jsme obdrželi úkol, kterým bylo
vytvoření
seznamu
projektů
a problémů v obci z pohledu její‑
ho rozvoje. Nemyslím si, že by byl
tento úkol nesmyslný, ale nejlépe
by ho zpracovali zastupitelé na
konci volebního období, kteří zna‑
jí aktuální problémy v obci, a kte‑
ří by tím upozornili na rozdělané
a akutní projekty nově příchozí
zastupitele. Po počátečním roz‑
koukání se objevila spousta na‑
léhavých a zajímavých úkolů, při
jejichž řešení výbor pomáhá, díky
profesnímu zaměření svých čle‑
nů. A z toho mám dobrý pocit, že

obec zapojuje do řešení problémů
odborníky žijící v naší vesnici.
Můj názor je, že za první rok
současného vedení obce jsme
zaznamenali mnoho úspěchů.
K tomu je nutno přidat spous‑
tu projednávaných řešení, které
se ve výsledku ukázaly jako ne‑
schůdné. Ale práce na nich odve‑
dená, byla nutná pro jejich roz‑
hodnutí. Jako zastupitelé máme
v hlavě nápady, které zpříjemní
život v naší vesnici, a které jsme
schopni realizovat. Myslím, že se
máme ještě na co těšit!
Marek Vacek
Jsem rád, že po dlouhé době

se v Jenštejně přešlo od slibů
k činům. Je to hlavně zásluhou
koalice šesti lidí, kteří se umí
rozumně domluvit kam obec
opravdu potřebuje investovat
své prostředky a neplýtvat jimi
na nesmyslné projekty.
V letošním roce se nám po‑
vedlo získat pro Jenštejn peníze
z dotačních projektů, bez nichž
by nebylo možné budovat chod‑
ník u Domova seniorů, opravo‑
vat hrad, budovat kanalizaci
a vodovod v Dehtárech.
Díky tomu v příštím roce zby‑
dou i peníze na ostatní potřeby
obce jako nová hasičská zbrojni‑
ce. Letošní rok byl proto pro mě
z pohledu zastupitele úspěšný.

Rozpočet obce 2016
Rozpočet pro rok 2016 je navr‑
hován jako vyrovnaný, s rezervou
ve výši 1 230 tis. Kč. Ve výdajích je
navrhována částka ve výši 650 tis.
Kč na vybudování hřiště pod hra‑
dem a dále částka 150 tis. Kč na
osazení Jenštejna novými lavička‑
mi. Standardně je v návrhu počí‑
táno s částkou téměř 400 tis. Kč
na kulturní akce (nově se počítá
s malým letním kinem či s pod‑
zimní drakiádou). Neinvestiční
příspěvek na provoz školky je na‑
plánován, stejně jako minulý rok,
ve výši 800 tis Kč. Na další inves‑

tiční akce, jako je vodovod a kana‑
lizace v Dehtárech nebo oprava
hradu, budou finanční prostředky,
po rozhodnutí o přidělení dotace,
uvolňovány buď z fondu investic,
ve kterém je z minulých let našet‑
řena částka 6 000 tis. Kč nebo z re‑
zervy. Pro zajímavost uvádím také
stavy účtů obce k 31. 10. 2015.
KB – 10 341 tis Kč, ČS – 180 tis.
Kč a ČNB 767 tis. Kč. Rozpočet se
bude schvalovat 07. 12. 2015 na
12. zasedání zastupitelstva obce
Jenštejn.
Jana Ivanišová, místostarostka

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)
Třída 1

1

Daňové příjmy

Třída 2

2

Nedaňové příjmy

Třída 3

3

Kapitálové příjmy

Třída 4

4

Přijaté dotace

Třída 8

8

Financování

Třída X

X

Převody z fondů

11 350
936
0
345
0
0
12 658

CELKEM
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)
Skupina 1

1

Zemědělství a lesní hospodář‑
ství

0

Skupina 2

2

Průmyslová a ostatní odvětví
hospodářství

503

Skupina 3

3

Služby pro obyvatelstvo

Skupina 4

4

Sociální věci a politika za‑
městnanosti

80

Skupina 5

5

Obrana, bezpečnost a právní
ochrana

950

Skupina 6

6

Všeobecná
a služby

Skupina 8

8

Financování

Skupina X

X

Převody do fondů

CELKEM

veřejná

správa

4 884

5 341
900
0
12 658

8

prosinec 2015

aktuality z obce

Žaloba na variantu pražského okruhu
Starostové se spojili a podali návrh na zrušení části Aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Varianty pražského okruhu (ZUR Středočeského kraje)

Před časem vzniklo volné
uskupení obcí a městských čás‑
tí, které nesouhlasí s variantou
okruhu kolem Prahy. A stále se
připojují další obce a městské
části. Jenštejn se k této iniciativ‑
ně také připojil, i nás by se plá‑
novaný okruh negativně dotknul.
Iniciativa se jmenuje „Starostové
pro okruh“, protože nechceme
zrušit okruh jako takový, jen
máme dostatek důvodů se do‑
mnívat, že jeho současná trasa,
tak jak je navržena je již dávno
překonána a neodpovídá dnešní
situaci kolem Prahy. Domníváme
se, že nebyly dostatečně diskuto‑
vány a posouzeny jiné, vhodnější
varianty okruhu, které by byly ve
výsledku i levnější.
Návrh na zrušení části Aktu‑
alizace Zásad územního rozvoje
hl. m. Prahy (AZÚR) podalo osm
pražských městských částí (Dolní
Chabry, Ďáblice, Horní Počerni‑
ce, Lysolaje, Nebušice, Satalice,
Suchdol a Vinoř), čtyři obce ze
Středočeského kraje (Jenštejn,
Podolanka, Přezletice a Radoni‑

ce) a šest fyzických osob.
Návrh popisuje v 25 základ‑
ních bodech nezákonnosti, ke
kterým dle navrhovatelů během
projednávání AZÚR došlo a obra‑
cí se na správní soud, aby prově‑
řil míru závažnosti jednotlivých
pochybení a zda došlo k porušení
zákona.
Hlavní důvody návrhu
– Nebyly řádně vypořádány při‑
pomínky řady městských částí
a tisíců občanů hl.m. Prahy.
– Nebyly řádně projednány vari‑
anty vedení okruhu.
– Nebyly řádně posouzeny syner‑
gické vlivy s dalšími záměry jako
jsou např. vysokorychlostní tratě,
rozšíření ruzyňského letiště o pa‑
ralelní dráhu, radiální komunika‑
ce a přivaděče.
– Příprava a projednání AZÚR
proběhlo v rozporu se stavebním
zákonem (novela stavebního
zákona).
Navrhovatelé zdůrazňují, že
příprava invariantního návrhu
AZÚR, opomenutí posouzení ně‑

kterých staveb SOKP, opomenutí
zahrnout do posouzení obyvatele
Středočeského kraje, bezdůvodné
měnění stanoviska na oblast Na‑
tura 2000 během řízení, chybějící
podklady v řízení AZÚR, absence
vyhodnocení vlivů s ohledem na
jejich lokalizaci, nesprávné posou‑
zení kumulativních a synergic‑
kých vlivů, nerespektování podmí‑
nek stanovisek dotčených orgánů,
nedodržování českých norem a ev‑
ropských nařízení a předpisů,
zatajování základních vstupů pro
posouzení vlivů dopravních staveb
(intenzity a složení dopravy), úče‑
lová změna stanoviska dotčeného
orgánu na připomínku na základě
nepravdivého vyjádření odpůrce,
že „dokumentace změněna neby‑
la“ a další uvedené drobné či zá‑
važné vady zpochybňují ve svém
celku zákonnost řízení o AZÚR.
Osm pražských městských
částí a čtyři středočeské obce jsou
samosprávy, které zastupují ně‑
kolik desítek tisíc obyvatel a v je‑
jichž území se nachází napadený
koridor SOKP v jehož důsledku
hrozí výrazné zhoršení životní‑
ho prostředí (nadlimitní hluková
a imisní zátěž).
Navrhovatelé dále zdůrazňují,
že extrémně rozsáhlá dokumen‑
tace AZÚR se všemi přílohami,
ve které se často opakují dlouhé
shodné pasáže, vedla k znepře‑
hlednění celého řízení. Na základě
podání popsaných nezákonností
a vad dokumentace navrhovatelé
tvrdí, že zastupitelům i veřejnosti
byly předloženy nesprávné, neob‑
jektivní a účelové podklady, které
ovlivnily jejich zásadní politické
rozhodnutí.

ké, ekologické vyhodnocení.
– Požadujeme ochranu obcí před
tranzitní a kamionovou dopravou.
– Minulé zastupitelstvo HLMP
při schvalování AZÚR odmít‑
lo připomínky městských částí
a obyvatel.
– MD blokuje posouzení variant.
– MD nejedná s obcemi a měst‑
skými částmi o variantách SOKP.
– Nemáme jiné východisko, je tře‑
ba řádně projednat varianty.
– Situaci je konečně třeba věcně
řešit, okruh je třeba rychle posta‑
vit.
– Vyzýváme novou reprezentaci
HLMP k hledání nejprůchodnější
varianty okruhu kolem Prahy.
– MD si objednalo studii Regio‑
nální varianty, nový ministr pro‑
jekt hodil pod stůl.
– Existuje Regionální varianta,
která vede mezi obcemi středo‑
českého kraje a která:
– vyvádí tranzitní kamionovou
dopravu z obytného území Prahy,
– prochází mezi obcemi Stře‑
dočeského kraje, které je možné
chránit před hlukem,
– ulehčí obcím, přes které nyní
kamiony Prahu objíždí,
– ulehčí Spořilovu, Počernicím
a Černému mostu,
– je stavebně jednodušší,
– lze realizovat v etapách,
– lze zprovoznit v polovičním
profilu – rychlé vyvedení kamio‑
nů z Prahy,
– je na východě velké části
vymezena v ZÚR Středočeského
kraje (úsek D1–R10),
– ovlivňuje 5x méně obyvatel.
– Trasa dle AZÚR (55 mld. Kč) je
1,8× dražší než trasa Regionální
(30 mld. Kč).

Motivace podání a cíle žaloby
– Žádáme řádné posouzení vari‑
ant a jejich dopravní, ekonomic‑

Více informací naleznete na
webu obce.
Norbert Hlaváček, starosta

Kapacita škol v našem okolí
Informace od ředitelů základních škol v Satalicích, Vinoři, Dřevčicích a Brandýse nad Labem
Stejně jako v loňském roce
jsme oslovili ředitele základních
škol v našem okolí s otázkou na
zápisy do prvních tříd.
V Satalicích budou opět ote‑
vírat dvě první třídy. To je při‑
bližně 60 míst pro nové prvňáky.
Podle informací od ředitelky ško‑
ly Zdislavy Novákové očekávají
u zápisu 49 dětí ze Satalic, 22
dětí z Radonic a 30 z Jenštejna.
Škola bude moci pravděpodobně
přijmout 6–8 našich dědí. Zápis
v Satalicích proběhne 3. 2. 2016
a informační schůzka pro rodi‑
če se bude konat 21. 1. 2016 od

18 hodin. Jako službu pro rodiče
škola nabízí předběžné vyšetření
školní zralosti dětí psycholožkou
z pedagogicko‑psychologické po‑
radny školy.
Základní škola ve Vinoři ote‑
vře dvě nebo tři první třídy. Po‑
kud budou otevřeny tři třídy, tak
ředitel školy Alfred Teller před‑
pokládá asi 27 dětí v jedné třídě.
U zápisu se očekává cca 70 dětí
z Vinoře a je třeba dále počítat s
asi 15ti předškoláky z Přezletic. 7
našich předškoláků má již ve Vi‑
noři sourozence. Zápis proběhne
2. a 3. 2. 2016.

Malotřídní škola v Dřevčicích
otevře v příštím roce jednu sa‑
mostatnou první třídu pro asi 15
dětí. Ředitelka školy Zuzana Ber‑
gerová předpokládá naplnění ka‑
pacity dětmi z MŠ Dřevčice. Zápis
se bude konat 28. 1. 2016.
Ředitel ZŠ Palachova v Bran‑
dýse nad Labem Josef Jarý za‑
tím nedokáže počet prvních tříd
a nových prvňáků odhadnout,
protože se bude dále upřesňovat
ve spolupráci se zřizovatelem
a dalšími školami ve městě. Jis‑
té je, že kapacitně budou všech‑
ny tři školy na svých maximech.

Termín zápisu byl stanoven na 9.
a 10. 2. 2016.
Obec nemá dlouhodobě smluv‑
ně zajištěné ani jediné místo v
okolních školách a tak je přije‑
tí našich dětí závislé hlavně na
dobré vůli okolních škol a jejich
možnostech. Do uzávěrky Občas‑
níku nebyla známa finální podo‑
ba možné dohody Brandýsa nad
Labem s Jenštejnem o spolupráci
v oblasti základního školství.
Sledujte prosím další informa‑
ce na webových stránkách obce a
ve školce.
Jiří Hulík, zastupitel
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Konzervace hradní věže
Další finanční příspěvek z Ministerstva kultury
Obci se na podzim letošního
roku podařilo získat další pří‑
spěvek z programu obnovy Mi‑
nisterstva kultury – historicky
největší finanční částku na obno‑
vu naší kulturní památky – a to
973 000 Kč.
Již během prací na vstupní
bráně se nám podařilo navázat
dobrou spolupráci s odborníky,
kteří na hrad Jenštejn nahlížejí
jako na unikátní architektonické
dědictví a především jsou schop‑
ni nás provést celým procesem
obnovy, což v případě hradní věže
bude poměrně náročné. Samotný
počátek, předně realizace lešení,
které je možné financovat také
z příspěvku ministerstva, bude
úkol nelehký, ale zároveň zají‑
mavý.
Celková obnova památky
bude probíhat dva až tři roky,
tudíž úskalím jsou náklady na
lešení, navíc za situace kdy výše
budoucích finančních prostředků
není dopředu známa. Obdržíme
v příštích letech příspěvek z pro‑
gramů (žádáme ve dvou rozdíl‑
ných programech) Ministerstva
kultury pár stovek tisíc, opět mi‑
lion nebo dokonce více? Na tuto
otázku nikdo nezná odpověď.
Všichni zúčastnění jsou si
vědomi, že obec naší velikosti
nemůže z vlastního rozpočtu ufi‑
nancovat takto rozsáhlou akci,
navíc ještě v co nejkratším ča‑
sovém horizontu. Nákladům na
lešení byla proto věnována velká
pozornost. Pronájem lešení i po‑
řízení lešení vlastního bylo zva‑
žováno. Nakonec bylo propočte‑
no, že se vyplatí postavit kolem
věže dřevěné lešení, které bude
ponecháno po celou dobu akce
obnovy.
Z pohledu památkové péče
je to také přijatelnější varianta,
než klasické trubkové lešení.
Dřevěné lešení je navrženo sta‑
tikem, který má s tímto typem
staveb velké zkušenosti z jiných

památek. Lešení bude zároveň
chránit před padajícím uvolně‑
ným zdivem, které je v současné
době pro majitele nemovitostí
kolem věže reálným nebezpečím.
Stavba lešení bude zahrnovat za‑
střešení vršku věže včetně řeše‑
ní odvodu dešťových vod tak, aby
okolní nemovitosti nebyly zatíže‑
ny. Zastřešení umožní provádění
prací i za nepříznivých klima‑
tických podmínek a jako takové
bude součástí samotného lešení
kolem věže.
Během příprav akce obnovy
věže jsme se zajímali i o varian‑
tu provedení oprav věže horo‑
lezeckou metodou, takzvaně ze
závěsu. Tento postup by byl zvo‑
len, pokud by se jednalo o malý
rozsah prací jako např. přespáro‑
vání určitých částí. Projekt kon‑
zervace zříceniny, jak je oficiál‑
ně nazýván, si však klade za cíl
mnohem větší zásahy. Některé
uvolněné kameny budou muset
být odstraněny a znovu uloženy,
některé jsou tak degradované, že
budou nahrazeny zcela. Samo‑
zřejmě tam, kde je to z hlediska
statického zajištění nutné.
Na celou akci dohlíží nejen
projektant, statik či stavebně
‑technický dozor investora, ale
především pracovníci Národního
památkového ústavu, odboru pa‑
mátkové péče Městského úřadu
Brandýs nad Labem - Stará Bo‑
leslav a v neposlední řadě také
Ministerstva kultury.
Kromě restaurátorských pra‑
cí je na hradě plánována i rekon‑
strukce elektroinstalace uvnitř
věže. Stávající stav je nevyho‑
vující. Práce proběhnou na jaře
příštího roku před zahájením
příští návštěvnické sezóny, kte‑
rá nebude vnější rekonstrukcí
dotčena. Pro návštěvníky bude
pouze částečně omezen prostor
kolem věže, nezbytně nutný
k zajištění staveniště.
Pavlína Antošová

Hrad Jenštejn (L. Hoza / únor 2012)

O dalším rozvoji v Satalicích
Reakce starostky MČ Praha‑Satalice na článek v minulém vydání Jenštejnského občasníku
Starostka MČ Praha‑Satalice
Milada Voborská zaslala obci re‑
akci na článek v minulém čísle
Jenštejnského občasníku. Jedná
se o text „Je škola v Přezleticích
adekvátním řešením?“ (str. 8) od
zastupitelů Petra Dovolila, Jany
Habartové a Gabriely Spurné.
Konkrétně starostka odkazuje
na větu „Současný demografic‑
ký vývoj v Satalicích je příznivý
a ve výhledu dalších 4–6 let mi‑

nimálně bude.“
Dovolte krátce reagovat na
článek v Jenštejnském občas‑
níku, který se týká základního
vzdělávání.
Satalice sice mají příznivý
demografický vývoj pro 4–5 let,
ale maximálně, nikoli minimál‑
ně. Na poměrně velkých územích
se připravují k výstavbě obytné
soubory, které potenciálně na‑

výší počet obyvatel v Satalicích
o cca 800–1000 osob. Výstavba
je závislá na zkapacitnění ČOV
Kbely, která by měla být v nej‑
bližších letech rozšířena. Ne‑
jsme schopni přesně stanovit
počet dětí v budoucích letech,
nicméně pokud bude výstavba
zahájena, bude třeba řešit i do‑
statečnou kapacitu v základní
a mateřské škole, a tedy i pro‑
dloužení či neprodloužení smluv

s okolními obcemi.
Nevím, jaké jsou možnosti
Středočeského kraje a jeho pod‑
pora výstavby nových škol, kaž‑
dopádně bych se ráda přimluvila
za takové řešení, abychom za pár
let nemuseli být v postavení toho,
kdo bude odmítat děti z Jenštej‑
na, aniž by měly zajištěnu jinou
možnost vzdělávání.
Milada Voborská
starostka MČ Praha‑Satalice
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Vodovod a kanalizace v Dehtárech
Ministerstvo zemědělství schválilo naši žádost
Ministerstvo zemědělství ČR
schválilo naše žádosti o dotaci
na vodovod a kanalizaci v Deh‑
tárech. Po doložení všech potřeb‑
ných dokumentů a smluv (ter‑
mín je do 30. 4. 2016) obdržíme
rozhodnutí o celkové výši dotace.
Přesnou částku dotace budeme
znát, jakmile proběhne veřejné

otevřené výběrové řízení a bude‑
me znát vysoutěženou cenu pro‑
jektu. Dotace pak činí cca 50 %
z uznatelných nákladů projektu,
očekávám ji tedy někde kolem
6 mil. Kč. Zároveň, po uzávěrce
tohoto čísla Jenštejnského občas‑
níku, by mělo být ještě rozhodnu‑
to (7. 12. 2015) o dotaci na vodo‑

vod a kanalizaci ve výši cca 2 mil.
Kč ze Středočeského kraje. Držte
nám palce! Potom už bude jen na
zastupitelích, aby schválili přijetí
dotace/dotací a můžeme začít.
Jak už jsem psal, obecní ka‑
nalizace i vodovod jsou projekto‑
vány na hranice soukromých po‑
zemků. Abychom dotační peníze

mohli čerpat, je nutné, aby ma‑
jitelé domů v Dehtárech závaz‑
ně souhlasili s napojením svých
domů k vodovodu či kanalizaci
a realizovali na své náklady pří‑
pojky na svých pozemcích. Všech‑
ny bude na začátku příštího roku
obec kontaktovat.
Norbert Hlaváček, starosta

Obecní sloupek
• Rozšiřujeme úřední hodiny a služby – od ledna příštího
roku rozšiřujeme úřední hodiny
obecního úřadu. Jistě uvítáte
ranní úřední hodiny od 7:30 a to
tři dny v týdnu. Večerní úřední
středeční jsou prodlouženy až
do 18. hodiny. Pondělky vám bu‑
deme k dispozici celé odpoledne.
Od 4. 1. 2016 můžete Obecní
úřad navštívit v těchto úředních
hodinách:
Pondělí 7:30–11:00 13:00–19:00
Úterý 7:30–11:00
Středa 7:30–11:00 13:00–18:00
• V průběhu ledna 2016 budeme
nově poskytovat službu ověřování podpisů a vidimaci dokumentů. Vítanou novinkou
bude také možnost úhrady po‑
platků platební kartou.
• Chodník kolem Domova seniorů bude snad již v dohledné
době sloužit svému účelu, a to
včetně tří přechodů pro chodce.
Omlouváme se všem občanům,
kterým částečné dopravní ome‑
zení činilo či činí potíže. Doda‑
vatel stavby měl v rámci prací
požádat o souhlas odbor dopra‑
vy, což udělal, ale požádal podle
nás o nedostatečné dopravní za‑
jištění stavby a nakonec se nám
podařilo s Policií ČR – odborem
dopravy dohodnout bezpečněj‑
ší dopravní opatření. Součástí
stavby je i opěrná zeď nacháze‑
jící se naproti napojení ulice Na
Stráni. Stávající kamenná zíd‑

ka byla staticky nevyhovující,
což se dalo očekávat. Dodavatel
požádal o změnu stavby – jiný
typ opěrné zdi a obec čekala na
schválení této změny od SFDI.
I z tohoto důvodu se počáteční
práce zpomalily. Realizace je
spolufinancována z prostředků
Státního fondu dopravní infra‑
struktury.

• Památné stromy se dočka‑
ly pozornosti. Jenštejnská lípa
byla přihlášena do programu
Zdravé stromy pro zítřek. Její
stav byl odborníky zhodnocen
2. listopadu a do konce prosince
budeme vědět, zda byla komisí
vybrána pro bezplatné ošetření.
Topol v Dehtárech posuzovala
Agentura pro ochranu přírody
a krajiny. Koruna stromu byla
výrazně redukována v roce 2009
a strom se s provedeným zása‑
hem dobře vyrovnal. Celkově je
topol v dobrém stavu. Doporu‑
čen je však detailnější průzkum
koruny, zejména odlehčení jed‑
né větve, která vyrůstá v ráně
po v minulosti odlomené větvi.
Zásah bude proveden na jaře
příštího roku certifikovaným ar‑
boristou.
• Příspěvek na stravu seniorům nad 70 let obec stále po‑

Vítání občánků (L. Hoza / říjen 2015)

skytuje. Obec přispívá částkou
30 Kč za každý pracovní den.
Více informací vám rádi po‑
skytneme v kanceláři obecního
úřadu.
• Kácení topolů na dětském
hřišti, o kterém jsme již psali
na jaře a o kterém jednalo i za‑
stupitelstvo obce, již proběhlo.
Jak už jsme psali, stromy byly
odborníkem posouzeny jako
nebezpečné a podle odborného
posudku musely být bohužel
odstraněny, aby nedošlo k neho‑
dě. Ten, kdo jim v minulosti ne‑
chal odříznout hlavní kmen, je
tím odsoudil k zániku. V tomto
místě byla již realizována nová
výsadba. Příslušné rozhodnutí
(včetně odůvodnění) naleznete
na ÚD. Správní řízení posuzo‑
val i odbor životního prostředí
Brandýs nad Labem – Stará Bo‑
leslav na žádost jednoho z oby‑
vatel Jenštejna a neshledal žád‑
né pochybení.
• Nový kontejner na textil
přibyl do ulice Kovářská. Patří
sociálnímu družstvu Diakonie
Broumov.
• Tříletá smlouva se současnou
firmou, která nám zajišťuje svoz
komunálních odpadů, končí
a my intenzivně jednáme s po‑
tenciálními dodavateli o podmín‑
kách na další období. Předpoklá‑
dáme, že na posledním letošním
zastupitelstvu budeme mít něko‑
lik nabídek od společností, které

se v okolí starají o odpadové hos‑
podářství (AVE, ASA) a jsme si
celkem jistí, že dojde k úsporám
cca 100 000 Kč/rok a také budeme
moci využívat i jiné služby, které
dříve nebyly součástí smlouvy,
jako je pravidelná údržba zeleně
a větších ploch – příkopy atd.,
kterou naši pracovníci svou tech‑
nikou zvládají jen obtížně.
Bohužel i přes to, že zřejmě
ušetříme významnou částku,
obec stále odpadové hospodář‑
ství dotuje. Očekáváme tedy, že
poplatky za svoz komunálního
a bioodpadu zůstanou stejné
jako v roce 2015, se slevou 50 %
pro seniory.
• Vítání občánků se uskuteč‑
nilo v neděli 25. října 2015. Po‑
kračujeme v obnovené tradici
vítání nově narozených občánků
Jenštejna. Letos jsme přivítali
12 dětí. 6 chlapců a 6 holčiček
a všichni mají své místo v Kro‑
nice občánků obce Jenštejn.
Dětem a jejich rodičům zazpíva‑
ly a přednášely děti z naší MŠ
a za hudební doprovod může‑
me poděkovat slečně Kristýně
Antošové. Naši noví občánci
dostali přívěšek s emblémem
hradu a malou pozornost v po‑
době knížky, kam mohou rodiče
zapisovat všechny důležité oka‑
mžiky jejich života. Fotografie
najdete na webu obce.
Pavla Rachová, Pavlína Antošová
Norbert Hlaváček, starosta

Vítání občánků (L. Hoza / říjen 2015)
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Sbor dobrovolných hasičů po válce
Co se píše o hasičích v jenštejnské kronice
V Jenštejnském občasníku
v září 2013 jsem psal o založení
SDH v Jenštejně a jeho činnos‑
ti až do konce 2. světové války.
Dnešní vyprávění bude o čin‑
nosti po válce. Na počátku roku
1944 byl nově zvolený velitel
pan Bohumil Mareček, který
měl velikou zásluhu na práci
sboru. Sbor začínal pracovat ve
velice těžkých válečných pod‑
mínkách a snad proto s neuvěři‑
telným elánem.
Na konci války měl sbor no‑
vou zbrojnici. V minulém člán‑
ku byl omylem uveden rok do‑
stavby 1949. Správné datum
je 14. květen 1944! Sbor dále
vlastnil starší auto Praga pro 9
osob, hasičskou stříkačku se 150
metry hadic a v neposlední řadě
i nové uniformy pro základní
sbor. A jak píše tehdejší kroni‑
kář sboru Jenda Kobera: „Naše
sebevědomí velice stouplo. Mít
nové uniformy, stříkačku, zbroj‑
nici a auto schopné vyjíždět do
akce, to už se jinak pracuje a ka‑
ždý to na nás pozná.“
„Jako poslední událostí 2.
světové války po květnové re‑
voluci byla kapitulace Němců
a jejich odvádění do sběrných
táborů. Této události se náš
sbor účastnil spolu s několika
dalšími občany. Že to bylo velké
hrdinství, jsme si uvědomili až
mnohem později. Vždyť my jsme
neměli žádné zbraně, ale někte‑
ří Němci v transportu zbraně
měli, jak se později ukázalo.“
Jaký byl život na vesnici po
válce? Byla veliká bída, vesni‑
ce byla doslova vydrancovaná
do posledního zrnka obilí po
častých rekvizicích německé‑
ho četnictva. A v této zlé době
se dokázali lidé ještě radovat.
Vždyť byl mír! Byl chudý a pro
mnohé velice bolestivý. Jenda
Kobera napsal: „Začínáme nový
život, život radostnější a vese‑
lejší, život opravdové práce pro
naši republiku.“ Radost z práce
neubraly ani začínající politické
neshody s některými členy.
Nová stříkačka byla porucho‑
vá a byla dlouho v opravě, ale
i tak s velikým elánem prováděli
hasiči výcvik zaměřený hlavně
na útok s hadicemi a prostná. Že
nadšená činnost hasičů byla na‑
kažlivá, svědčí fakt, že byl usta‑
ven Sbor dobrovolných hasiček,
nejdříve jenom 6členný. Začala
také práce s dětmi ve 2 skupi‑
nách, do 10 let a nad 10 let. Za
nepříznivého počasí se cvičilo na
špejchaře u Fišerů.
První velká poválečná akce

Hasiči a družstvo mládeže v roce 1985 - (archiv V. Kovandy) Vlevo: St. Muller (velitel), I. Jirásek, M. Beníšek, J. Graman Vpravo: M. Vacek, H. Pýchová, I.
Karabáčková, J. Nováková, M. Pýchová, J. Soukupová, M. Jirásek, P. Karabáček, J. Melišík a J. Strnadová

hasičských sborů v brandýském
okrese se uskutečnila v Jen‑
štejně 22. července 1945 slav‑
nostním předáním motorové
stříkačky. Zúčastnilo se něko‑
lik představitelů okresu a 14
hasičských sborů z okolních
vesnic. Slavnostní průvod pro‑
šel z křižovatky na Radonice
přes ves k hasičské zbrojnici,
po hrázi rybníka na silnici od
Vinoře před slavnostně ozdobe‑
nou tribunu na návsi u domu
bratra Františka Roubíčka. Po
několika slavnostních projevech
byla stříkačka předána SDH
Jenštejn. Slavnostní den byl za‑
končen večer taneční zábavou
v hostinci U Cafourků.
V následujících týdnech se
sbor pečlivě připravoval na svoji
hlavní činnost. Byly dokoupeny
hadice tak, aby bylo jimi dosaže‑
no od zdroje vody k poslednímu
domu v obci. Sbor úspěšně po‑
mohl při likvidaci požáru v Hor‑
ních Počernicích a v sousedních
Dřevčicích. Rovněž několikrát
pomáhal při úklidu po bombar‑
dování Satalic.
SDH se jako první po dlou‑
hých válečných letech ujal kul‑
turní činnosti a ustavil zábavní
výbor. Uzavřel dohodu s kapelou
pana Klifnera z Vinoře na ce‑
lou sezónu, která byla později
prodloužena pro velký úspěch.
Mikulášská besídka uspořáda‑
ná pro děti byla doplněná i diva‑
delní scénkou a nadílkou dárků.
Dárky přinesli rodiče i kamará‑
di sobě navzájem. Po sále potom
létalo i několik vrabců z vtip‑
ných dárků. Hned další zába‑
va, silvestrovská s programem
a tombolou, se také vydařila.
V zimě bylo pořádáno několik
tanečních zábav i s velkým maš‑
karním masopustním plesem
2. února 1946. Lidé cítili uvol‑
nění a sál U Cafourků praskal
ve švech.
Během let 1946 a 1947 bylo

pořádáno několik dalších zdaři‑
lých akcí. Divadelní kroužek čle‑
nek SDH nacvičil několik před‑
stavení. Na příklad: „Na potoce
ve mlýnici“ a „Mámy, naše zlaté
české mámy.“ Také děti nastu‑
dovaly pohádku „Sedmikráska“
a hru „U Zrličů“ o přezimování
ptáčků. Všechny divadelní akce
úspěšně režíroval bratr Bohu‑
mil Mareček. Připravovaná ra‑
rita, hudba na voru na Dolením
rybníku, se neuskutečnila pro
nedostatek peněz.
18. srpna byl pořádán zájezd
na Karlštejn na představení
„Noc na Karlštejně“. Odpoledne
za krásného počasí vyjel traktor
Farmal s upraveným přívěsem
plným lidí a řízený Toníkem
Medřickým. Na hrad dojeli v po‑
řádku. V noci uprostřed před‑
stavení začalo pršet. Předsta‑
vení se nedohrálo. Výprava se
vracela domů. Déšť se změnil
v lijavec. Toník Medřický v karl‑
štejnských lesích zabloudil. Do
Jenštejna se zájezd kulturních
nadšenců celých na kost promá‑
čených vrátil před 9. hodinou
dopoledne.
Veškerá nadšená pozitivní
činnost SDH jako šlehnutím
kouzelného proutku skončila
únorovým převratem v roce
1948. Práce sboru se soustře‑
dila pouze na údržbu a ak‑
ceschopnost. Byla přerušená
i podpora sboru ze strany obce.
Několik členů ze sboru odešlo.
V této době se Sbor dobrovol‑
ných hasičů (SDH) přejmenoval
na Československý svaz požár‑
ní ochrany (ČSPO), zkráceně
„požárníky“.
Po ustavení JZD v květnu
1950 byl veškerý majetek, živý
i mrtvý, odebrán jejich majite‑
lům a převeden do JZD, které
v začátcích mělo málo lidí i tech‑
niky. Zoufale volalo o pomoc při
společných žních a při mlácení
obilí. Ve dne pomáhali mysliv‑

ci, zahrádkáři a KSČ. Na noční
výmlaty byli využíváni členové
ČSPO a ČSM, což byli vlastně
stále stejní lidé. Požárníci do‑
stali ještě přídavkem provádět
noční hlídky, jeden člen do půl‑
noci, druhý pak do rána. JZD
mělo po celém katastru mnoho
hektarů polí a jeden člověk měl
vše uhlídat před požárem a roz‑
kradením.
Snaha MNV a JZD využívat
členy pouze na brigády vedla
sbor k rozpadu. MNV neměl
úspěch v hledání člověka, který
by sbor probudil k činnosti. Čle‑
nové odcházeli, až činnost v le‑
tech 1966 až 1980 ustala úplně.
I veškeré vybavení ve vlhké
zbrojnici chátralo a potahovalo
se pavučinami.
Novodobá historie požární‑
ků byla vzkříšená až v letech
1980 a 1981. Našel se člověk,
pro kterého práce ve sboru byla
posláním. Byl to pan Václav
Kobera, kterého v této činnosti
velmi podporovala jeho manžel‑
ka paní Jiřina Koberová. Vše, co
se od této události dělo ve sboru,
bylo podpořeno velikým úsilím
a nadšením. Zápal, s jakým dali
dohromady veškerou mládež
v Jenštejně od těch nejmenších
žáčků, starších žáků a žákyň,
dorostenců a dorostenek až po
mužstvo mužů a družstvo žen,
byl doslova zázrak. Neexisto‑
vala jediná soutěž v okrese ani
v kraji, na které by některé
družstvo z Jenštejna nezvítězi‑
lo. Hlavně družstvo dorostenek
získalo nejvíce diplomů.
Pro tento článek do Občas‑
níku jsem si vypůjčil 6 kronik,
kterou mělo každé družstvo
svoji, a album fotografií od paní
Koberové. Pokračovat jenom ve
stručných výpisech z těchto kro‑
nik by byl další zajímavý článek
do našeho Občasníku.
Václav Kovanda, kronikář
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Miluji jazz a vážnou hudbu
Říká v rozhovoru akademický malíř Predrag Djaković
či volně cestovat, tady byl ob‑
rovský nedostatek obyčejného
zboží včetně léků, hygienických
potřeb a technických vymože‑
ností ze západu. Na druhou
stranu musím přiznat, že jsem
byl v šoku, jak vysokou úroveň
Češi měli ve vzdělání. Dodnes si
pamatuji, že kdykoliv jsem šel
metrem či tramvají, vždy měli
v ruce knížku a četli. Také si
pamatuji stometrové fronty jak
na památky, tak na nové knížky
v knihkupectví, což dnes vidí‑
me zřídka. Sedmnáctý listopad
jsem zažil přímo na Národní
třídě v páté řadě, dokonce jsem
i utíkal směrem na Novou scénu
a podařilo se mi vyváznout bez
újmy. I teď si myslím, že mno‑
ho věcí nebylo vyjasněno, třeba
kdo stojí za státním převratem.
Jediné, co mě strašně mrzí, je
to, že nikdo v České republice
nezodpovídal za zločiny komu‑
nismu vůči vlastnímu národu.
Dvakrát jsem zažil takovou jed‑
notu národa – právě sedmnáctý
listopad a hokejový šampionát
v Naganu.
Jak se vám letos kreslilo s dětmi na akci Loučení s prázdninami?

Predrag Djaković ve svém atelieru v Jenštejně (L. Hoza / listopad 2015)

Akademii výtvarných umění
v Praze jste začal studovat ještě před sametovou revolucí.
Můžete nám popsat vaši osobní cestu z bývalé Jugoslávie do
socialistického
Československa?

Ještě jako malý kluk jsem od
svého dědy slyšel neskutečně
krásné příběhy ze života teh‑
dejších Čechů a Slováků. Můj
děda Ilja byl členem sokolského
hnutí, účastnil se jejich sletu
a považoval se za velkého Slo‑
vana. Už jako dítě jsem slyšel
o Čapkovi, Kubištovi, Boženě
Němcové a hlavně Dvořákovi
a Smetanovi, kteří byli oblíbení
skladatelé mého dědy, a ten svo‑
ji vášeň pro vše české přesunul
na mne.
Musím podotknout, že teh‑
dejší FAMU, AVU a AMU měly
obrovskou prestiž jako jedny
z nejlepších uměleckých škol
v Evropě a hodně slavných uměl‑
ců z bývalé Jugoslávie studovalo
v tehdejším Československu. Pak
už nebylo co řešit. Když mi bylo

dvacet let, šel jsem rovnou na
přijímací zkoušky na AVU, které
jsem hned napoprvé zvládnul.
Nikdy nezapomenu na okamžik,
když jsem poprvé do budovy aka‑
demie vstoupil a na ty obrovské
dveře a na úžasné ateliéry, které
na mě udělaly neskutečný do‑
jem. Měl jsem to životní štěstí, že
jsem za svých studentských dob
měl úžasné profesory jako pan
profesor Kotalík (dějiny umění),
pan profesor Čepelák (grafika),
pan docent Zavadil (ateliér), pan
profesor Turek (figurální kres‑
lení) a mnoho dalších. Byl jsem
tak nadšen atmosférou, která na
akademii panovala, že jsem od
první chvíle cítil, že jsem na tom
správném místě.

Jedna z věcí, kterou miluji,
je moje pedagogická práce s dět‑
mi, která mě hluboce naplňuje
jako člověka a otce a považuju
za velké štěstí, strávit volný čas
s dětmi, které chtějí malovat
a vytvářet něco krásného. Děti
v Jenštejně projevily kreativitu,
vnímavost a byl jsem mile pře‑
kvapen, s jakou ctižádostí a pílí
přistoupily k zadanému úko‑
lu – namalovat hrad Jenštejn.
Věřte mi, že vydržely dvě hodiny
s tužkou v ruce a poslouchat. Byl
jsem také příjemně překvapen
jak různorodostí jejich prací, tak
krásným psychofyzickým stavem
každého dítěte. Tím myslím to,
že každé dítě, když maluje, kres‑
lí, či dělá keramiku, přenáší svůj
vnitřní svět do něčeho, co odráží
jeho osobnost. Domnívám se, že
ze svých zkušeností dokážu po‑
znat náladu dítěte, jestli je vese‑
lé, smutné či má problémy, a je to
jedna z mých pedagogických tezí,
že výtvarná činnost s dětmi je
zčásti i psychoterapie.

Jaké máte vzpomínky na revoluční období v Praze?

Jaké malujete rád témata?

Za těch pár let, které jsem
prožil v Praze v období komu‑
nismu, jsem poznal, jak oby‑
čejný lid neskutečně trpí. Ne‑
šlo jenom o možnost svobodně
se vyjadřovat, shromažďovat

Odjakživa miluji vážnou hud‑
bu a jazz a jedno z mých oblí‑
bených míst za studených časů
byly jazz klub Reduta a jazz klub
Vagon. Tam vznikaly tisíce kre‑
seb a námětů a portrétů české‑

ho jazzového světa, které jsem
potom přenášel do svých prací.
Pan profesor Turek na večerním
kreslení vždy říkal, že jsem figu‑
rativní malíř a já s tím hluboce
souhlasím. Akorát jsem za těch
pětadvacet let měnil témata –
řeckou a židovskou mytologii, dě‑
jiny srbského lidu a život z praž‑
ského undergroundu.
Letos jste měl několik zahraničních výstav. Povíte nám o nich?

Letos jsem měl dvě krás‑
né výstavy – jednu v Kotoru
v Černé Hoře, mnou milovaném
městě, ve kterém jsem prožil
dětství. Měla název „Bohové
tančí nad Kotorem“ a vycházel
jsem ze svých dětských vzpomí‑
nek a z mnoha legend, které se
týkají boka kotorského zálivu.
Tam jsem taky zahrál poprvé
svoji jazzovou etudu se stejným
jménem. Výstava byla zasvě‑
cena rodině mé babičky. Druhá
výstava, probíhající v říjnu, byla
seskupení pětice českých malí‑
řů a já měl tu poctu být vedle
Bořka Šípka, Kateřiny Štenc‑
lové a Pavla Roučky. Tématem
mé práce byl odkaz na téma All
that jazz versus Leoš Janáček.
Musím uznat, že mě k tomu in‑
spiroval můj známý, pan Emil
Viklický, geniální pianista.
A prozradíte nám, co se zrovna
připravuje nového u vás v ateliéru?

Teď připravuji práci, která se
dost odlišuje od všeho, co jsem
doposud dělal. Je to inspirováno
filmem Schindlerův seznam a dě‑
lám kompozici materiálů, která
se týká odsunu Židů a pohromy
během 2. světové války.
A jak jste se po letech v Praze
dostal až do Jenštejna? Má Jenštejn a jeho okolí na vaši práci
vliv?

Musím říct, že jsem v Jen‑
štejně velice spokojen, a ne‑
budete mi věřit – poprvé jsem
sem přišel v roce 1985, kdy nás
sem přivedl pan profesor Kota‑
lík ml., který přednášel dějiny
architektury na AMU, a právě
tehdy jsem slyšel o Janu z Jen‑
štejna a viděl tu nádhernou ro‑
mánskou tvrz. Aniž bych tušil,
že se sem jednoho dne vrátím
a usadím se tu. Co považuji na
Jenštejnu tak pozoruhodné je
to, že se v tak malé vesnici sešla
skupina tak fajn lidí a doufám,
že vytváříme něco pro budouc‑
nost naši i našich dětí.
Evžen Dub
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Jak se žije u sousedů: Brandýs nad Labem
Na otázky redakce odpovídal starosta SDH Brandýs nad Labem Štefan Mackovič

Hasičská stanice Brandýs nad Labem (L. Hoza)

Jak dlouho už žijete v Brandýse
a jaké to má podle vás výhody?

okolí jakýmsi centrem, a nebo
je to ještě Praha?

V Brandýse žiju od narození a
jsem tady doma. Líbí se mi malo‑
města, vše mám při ruce. Zároveň
má Brandýs výhodnou polohu v
blízkosti Prahy.

Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav je obcí s rozšířenou pů‑
sobností a byl vždy přirozeným
centrem. Lidé tady nacházejí
své domovy, které jsou klidnější
než v rušném městě. V posled‑
ních letech však vše stahuje
Praha, jezdí se tam nakupovat,
bavit a pracovat.

Co vám naopak v Brandýse chybí?

Chybí mi kulturní dům s ta‑
nečním sálem. Oživilo by to kul‑
turní život nás všech.
Brandýs je poměrně velký. Máte
pocit, že ostatní znáte, anebo
už je to anonymní město?

Všechny znát nemůžu, ale sta‑
rousedlíci se do jisté míry znají.
Větší anonymita je samozřejmě v
sídlištích a nových částech města,
kam přicházejí převážně mladí
lidé z hlavního města. Ti se zase
znají navzájem tam. Postupem
času se to někde protne. Dříve se
lidé více navzájem znali a hlavně
poznávali, dnes je to trochu jiné,
dostupnost města přispívá k větší
anonymitě.
Myslíte, že je Brandýs pro své

Jak v Brandýse funguje komunitní život?

Spolky, sdružení a občanské
organizace fungují asi jako v ka‑
ždém malém městě. Mrzí mne
však malý zájem veřejnosti o prá‑
ci nad rámec běžných povinností.
Slýchávám, škoda že tu není to
nebo tohle, ale dobrovolně se do
něčeho pustit, to chce málokdo.
Každý má svých starostí dost a
času málo. Je to škoda. Dovedu
si představit více možností pro
všechny věkové kategorie.
Myslíte si, že má Brandýs dostatek veřejného prostoru a občanské vybavenosti?

Myslím, že ano. Samozřejmě je
potřeba tyto plochy a vybavenost
úměrně navyšovat s nárůstem
počtu obyvatel. Důležité je, aby se
o to Brandýs dobře staral, udržo‑
val a rozvíjel.
Máte nějakou zkušenost s fungováním samosprávy? Stará se
o své město dobře?

Zkušenost mám a řekl bych,
že funguje přiměřeně a úměrně
schopnostem úředníků a tlaku
zájmových skupin. Stále je na
čem pracovat a co zlepšovat. Zá‑
roveň nikdy nelze vyhovět všem.

kraji dobrou pověst a jednotka
funguje dobře.
Co má Vaše jednotka všechno k
dispozici?

V současné době máme čtyři
vozidla. Jedná se o velkou cis‑
ternu CAS32 na podvozku Tatra
815, univerzální cisternu CAS20
Terrno, plošinu AP22 Liaz a
rychlé zásahové vozidlo Santana
PS10. Zásahy na vodě můžeme
provádět pomocí motorového člu‑
nu Marine 16Y.
Jiří Hulík

Působíte u dobrovolných hasičů. Můžete popsat, co vaše jednotka dělá a jak funguje?

Brandýs nad
Labem – Stará
Boleslav

Naše jednotka je zařazena
jako JPO II, což je nejvyšší ka‑
tegorie mezi jednotkami dobro‑
volných hasičů. Naši hasiči jsou
často povoláváni nejen k požá‑
rům, ale i k technické pomoci a k
dopravním nehodám.
Jednotka vyjíždí k desítkám
zásahů ročně v Brandýse a jeho
širším okolí. Myslím, že máme v

Velikost katastru: 22,7 km2
Počet obyvatel 2000: 15 408
Počet obyvatel 2015: 18 011
Rozpočet 2000: 179 mil. Kč
Rozpočet 2014: 408 mil. Kč
Starosta: Vlastimil Picek
Web: www.brandysko.cz

Co přináší regionu Místní akční skupina
Členem MAS Střední Polabí je i obec Jenštejn
Jenštejn je členem neziskové
organizace MAS Střední Polabí,
která v našem regionu působí od
roku 2013. MAS je zkratka pro
Místní akční skupinu, což je ter‑
mín, který se obecně používá pro
uskupení členů se zájmem o re‑
gionální dění. Ta naše zastřešuje
region Středního Polabí. V České
republice však rozhodně není je‑
diná.
Co může MAS přinést našemu
regionu?
Místní akční skupina se ze
své definice snaží podpořit rozvoj
regionu a zlepšit kvalitu života
jeho obyvatel. Velkou výhodou je
především schopnost zprostřed‑

kovat finance z evropských fondů
menším žadatelům. Pokud MAS
projde procesem, kterému říká‑
me standardizace, může žádat
o prostředky z Ev‑
ropské unie. Ty
následně přeroz‑
dělí mezi projekty,
které jsou v soula‑
du s jejími cíli.
Žádat o fi‑
nance prostřed‑
nictvím MAS je
výrazně jednodušší. Administra‑
tivní zátěž je nižší, je k dispozici
bezplatné poradenství a nároky
na žadatele nejsou tak vysoké.
Kromě zprostředkování ev‑

ropských financí se MAS věnuje
také mnoha dalším aktivitám.
Aktuálně připravuje pracovní lis‑
ty do škol a nově nabízí možnost
zapůjčení
stán‑
ků pro pořádání
akcí.
Průběžně
také
podporuje
spolupráci mezi
jednotlivými sub‑
jekty v regionu
a pořádá napří‑
klad různá tema‑
tická setkání.
MAS Střední Polabí v současné
době dokončuje proces standardi‑
zace. Následně bude informovat
o možnostech čerpání financí. Veš‑

keré novinky najdete na webových
stránkách organizace.
Členem MAS se můžete stát
i vy
Do činnosti se může zapojit
každý, kdo chce přispět k rozvoji
našeho regionu. Členem se mo‑
hou stát fyzické osoby, podnikate‑
lé, neziskové organizace i zástup‑
ci veřejného sektoru.
Za obec Jenštejn je zvolenou
zástupkyní ve Výboru MAS mís‑
tostarostka Jana Ivanišová.
Kancelář MAS Střední Polabí
najdete v Brandýse nad Labem
v budově Pedagogické fakulty.
MAS Střední Polabí, z.s.
www.strednipolabi.cz
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SDH JENŠTEJN
Na začátku podzimní sezóny
nám udělali radost naši mladí ha‑
siči letošním nejlepším výsledkem,
stříbrným umístěním na soutěži
v požárním sportu v Brandýse nad
Labem. Za vzornou reprezentaci
obce dostali děti odměnu od sta‑
rosty sboru pohoštění v restauraci
a starosta obce věnoval dětem líst‑
ky do kina.
Tato soutěž byla krásným vyvr‑
cholením celé uplynulé sezóny a na
soutěžích v požárním útoku se po‑
tkáme zase příští rok.
V říjnu děti na schůzkách na‑
cvičovaly pod vedením Honzy
Musílka střelbu ze vzduchových
zbraní, vyhledávaly a ošetřova‑
ly v terénu pohřešovanou osobu
ukrytou v blízkém lesíku a na‑
vštívily stanici profesionálních
hasičů ve Staré Boleslavi. Tam jim
místní profesionální hasiči ukáza‑

li techniku a vybavení a dokonce
i domácího mazlíčka stanice v po‑
době tarantule, o které jim vyprá‑
věli vtipnou historku o tom, jak jim
tento jedovatý pavouk utekl a oni
museli při jeho hledání převrátit
celou hasičárnu naruby.
Navštívili jsme také kolegy ze
sboru dobrovolných hasičů v Bran‑
dýse n/Labem na jejich dnu otevře‑
ných dveří a děti shlédly ukázku
vyproštění osoby z havarovaného
vozidla, svezly se na provizorní la‑
nové dráze a na hasičské plošině.
Od listopadu máme jednou za
čtrnáct dní pro schůzky dětských
hasičů smluvenou učebnu v mateř‑
ské školce. Veškeré informace pro
rodiče jsou vyvěšeny na nově zalo‑
žených webových stránkách sboru,
na adrese www.sdhjenstejn.cz.
Dospělí členové se zúčastnili
soutěží v požárním útoku u kolegů

Družstvo žáků na soutěži v Brázdimi (SDH Jenštejn)

v Zápech a v Brázdimi, ženy zde
obsadily druhé místo.
Starosta a velitel sboru se zú‑
častnili soutěže Pila Cup pořáda‑
ného u kolegů v Letňanech, kde
se soutěžilo v dovednostních disci‑
plínách s motorovou pilou. Školení
na motorové pily proběhlo u kolegů
v Dolních Měcholupech a prak‑
tická část v lese. Tento kurz vyu‑
žíváme při prořezávkách a kácení
dřevin pro obec.
Jednotka, jako již tradičně, si
koncem října huntovala své tě‑
lesné schránky na noční soutěži
v Dolínku a tím i pro dospělé členy
letošní sportovní sezóna skončila.
Výjezdová jednotka se účastnila
taktického cvičení v budově Do‑
mova seniorů v Jenštejně spolu
s profesionálními kolegy ze Staré
Boleslavy a dobrovolnými z Bran‑
dýsa n/Labem. V září jsme zde též

hostili schůzi našeho okrskového
sdružení. Přes zimu plánujeme ge‑
nerální opravu soutěžní stříkačky
pro příští rok.
Z kulturních akcí jsme přijali
pozvánku na hasičský ples u ko‑
legů v Satalicích. Pomáhali jsme
u lampionového průvodu, kde jsme
zároveň prodávali občerstvení, z je‑
hož výtěžku jsme nakoupili odmě‑
ny našim dětem na naši hasičskou
mikulášskou nadílku, kterou již
tradičně pořádáme spolu s Miku‑
lášem a čerty v Jenštejně v hasi‑
čárně.
Chtěl bych zde poděkovat a po‑
přát klidné svátky, šťastný nový
rok našim členům, sponzorům, pří‑
znivcům, kteří po celý letošní rok
pomáhali našemu sdružení nebo
nám jen fandili a drželi palce. Dě‑
kujeme.
Marek Vacek, zastupitel a velitel JSDHO

Cvičení hasičů v Domově seniorů (J. Hulík / listopad 2015)

Kam za kulturou
Přehled kulturních akcí v našem regionu
Výčet akcí, termíny a kontak‑
ty jsou převzaty od dotázaných
obcí, pořadatelů a webových
stránek. Máte‑li vy sami jaký‑
koliv tip na další místa či akce,
o kterých bychom měli příště
informovat, obraťte se přímo na
naši redakci.
RC Jenštejnský trpaslík
www.trpaslik.info
Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
22. 12. (20:00) – Vánoční příběh
(Rodinný park Amerika)
17. 1. (19:00) – Lakomec Moliér
(Obecní dům Radonice)
21. 2. (19:00) – Byt na inzerát
(Obecní dům Radonice)
Radonice – ZOOPark
www.zoopark‑radonice.cz
1. 11. – 31. 3. můžete navštívit
ZOOPark Radonice pouze pře‑
dem po telefonické domluvě.
Vinoř

6. 12. (18:00) – Vinořský Ad‑
vent (koncert v kostele Povýšení
sv. Kříže, Vinoř)
13. 12. (18:00) – Vinořský Ad‑
vent (koncert v kostele Povýšení
sv. Kříže, Vinoř)
20. 12. (18:00) – Vinořský Ad‑
vent (koncert v kostele Povýšení
sv. Kříže, Vinoř)
24. 12. (13:00) – Vinořský Ad‑
vent (Betlémské světlo v kostele
Povýšení sv. Kříže)

18. 12. (20:30) – Jazz Efterrätt
(koncert)
Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
19. 12. (16:00) – Čaje 2015 (Tan‑
cování pod sokolovnou. 3. ZŠ J.
Palacha)
21. 12. (19:00) – Vánoční kon‑
cert KriskrosKvintet & Komor‑
ní soubor Bohumíra Hanžlíka
(Zámek)

Vinoř – KVC Vincent
www.praha‑vinor.cz/kvc.htm
Po–Pá (9–12) – Herna pro děti
v doprovodu rodičů (MC Bublina
v KVC Vincent)

Brandýs
nad
Labem
–
Knihovna Eduarda Petišky
www.knihovna.brandysnl.cz
9. 12. (18:30) – Vánoční zvyky
(přednáška)

Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv‑dvur.cz
8. 12. (20:00) – Krev (kino)
11. 12. (20:00) – Něžný Octo‑
pus & Vycpaná Dáša (koncert)
12. 12. (19:00) – Hastroš (kon‑
cert – veřejná oslava narozenin)
15. 12. (20:00) – Mládí (kino)

Brandýs nad Labem – Kino
www.kinobrandys.cz
14. 12. (20:00) – Brandýs nad
Labem II – Furt na cestě (před‑
náška s promítáním)
Brandýs n. Labem – Matýsek
www.brandyskymatysek.cz

17. 12. (16:00) – O perníkové
chaloupce – pohádka + zdobení
perníčků
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz/1355zamecky‑areal‑ctenice
8. 12. (14:00) – Literární kavár‑
na - Václav Žmolík (představení
knihy „Po Česku II“)
12. 1. (14:00) – Literární kavár‑
na - Zdenka Procházková a Ivo
Šmoldas
31. 1. (10:00) – Masopust + ma‑
sopustní dílna pro děti (výroba
tradičních masopustních ma‑
sek)
9. 2. (14:00) – Literární kavárna
- Jaroslav Krček
15. 3. (14:00) – Literární kavár‑
na - Zdenka Procházková a Vra‑
tislav Ebr
19.–20. 3. (10–17) – Velikonoce
(řemeslné velikonoční dílny)
18. 10. – 3. 4. – Marta Taberyo‑
vá. Keramika
Řemesla v pořádku (stálá expo‑

prosinec 2015

Lampionový průvod
Na počest Dne boje za svobodu
a demokracii jsme se 17. 11. 2015
sešli u Bílého křížku a na jenštejn‑
ské návsi. Cesta k Bílému křížku
byla osvětlena lucernami, se který‑
mi bohužel zabojoval silný vítr, kte‑
rý nás celý den provázel. Naštěstí
mnoho Jenštejňáků, velkých i ma‑
lých, bylo vybaveno lampióny, tak
se nikdo z nás neztratil, naopak,
cesta ke křížku krásně zářila.
V 18:00 nás čekalo opravdu
ohromující překvapení, a tím byl
slibovaný ohňostroj. Byl to deseti
minutový ohňostroj s velkým O, za
který by se nemuselo stydět kdeja‑
ké město. Po ohňostroji se dav jen‑
štejnských světlušek odebral na
náves, i přesto, že nás někteří opus‑
tili cestou, bylo až na návsi vidět,
kolik nás doopravdy je – hodně!
Na návsi nás čekal čaj, buchty,

které napekly jenštějnské mamin‑
ky, občerstvení od hasičů a živá
hudba. Libor Mádl a Michal Brož
ml. nás přivítali písní od Marty
Kubišové – Modlitba pro Martu,
která nádherně podtrhla atmosfé‑
ru tohoto kouzelného dne.
Tímto bych vám chtěla podě‑
kovat, že jste s námi přišli oslavit
naši svobodu. Dále bych chtěla po‑
děkovat všem, kteří se na této akci
jakkoliv podíleli. Možná to není
vidět, ale za každou jenštejnskou
akcí je mnoho dobrovolníků, kteří
pro Vás tyto okamžiky připravují
ve svém volném čase zcela bez ho‑
noráře. Naším důvodem je, že jste
tak věrní, chodíte v hojném počtu
a vždy si tyto chvíle s námi užije‑
te. Tímto, si myslím, je Jenštejn
opravdu ojedinělý.
Klára Ivanišová

17. listopad 2015 na návsi (J. Hulík / listopad 2015)

zice)
Kámen v pravěku (stálá expo‑
zice)
Zámek Ctěnice / Dějiny, staveb‑
ní vývoj a obnova (stálá expozi‑
ce)
Dějiny obce Vinoř / Od pravěku
do 20. Století (stálá expozice)
Divadlo Horní Počernice
www.divadlopocernice.cz
10. 12. (19:30) – Cena za něžnost
12. 12. (15:00) – Rákosníček
a hvězdy
13. 12. (18:00) – Sestry v roji
16. 12. (19:30) – Do ložnice vstu‑
pujte jednotlivě
17. 12. (19:30) – Pět dolarů za
lásku
18. 12. (19:30) – Naďa Válová
s úctou Evě Olmerové
20. 12. (17:00) – Zpívání pod vá‑
nočním stromem (přírodní diva‑
dlo)
22. 12. (18:00) – Harfa Jany
Bouškové a její hosté
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Horní Počernice – Chvalský
zámek
www.chvalskyzamek.cz
21. 11. – 3. 1. (9–17) – Vánoční
výstava Ivy Hüttnerové
28. 11. – 3. 1. (9–17) – Pohád‑
ková vánoční výstava ze dřeva
a keramiky
12. 12. (10–17) – Pohádková so‑
bota se Zlatovláskou a vánoční‑
mi tradicemi
13. 12. (10–17) – Pohádková
neděle se skřítkem Matýskem
a vánočními tradicemi
20. 12. (9–13) – Soutěž Chvála
pečení aneb Jak se peče v Hor‑
ních Počernicích
24. 12. (14–16) – Živý betlém na
zámku
3. 1. (14–16) – Zavírání Vánoc se
třemi králi a živými velbloudy
16. 1. – 15. 5. (9–17) – Ateliér Ji‑
řího Trnky
23.–24. 1. (10–17) – Pohádkový
víkend s Popelkou, Dlouhým
‑Bystrozrakým a Jiřím Trnkou
29. 1. – Nocování na zámku

MŠ JENŠTEJN
Říjen nám začal divadelním
představením „Pejsek a kočička
vaří“. Den stromů jsme oslavili
na školní zahradě, kde jsme se
společně postarali o naše stromy
a keře. Zalili jsme je a povídali si,
co všechno potřebují, aby krásně
rostli.
Při projektovém týdnu „Kde
bydlím?“ jsme šli na procházku
po Jenštejně a ukázali jsme si
důležitá místa, jakými jsou obec‑
ní úřad, pošta, knihovna. Při té
příležitosti jsme navštívili archiv.
Rádi bychom poděkovali všem,
kteří se nám při této exkurzi vě‑
novali a my jsme se tak dozvěděli,
k čemu archiv slouží.
Na začátek adventu jsme nej‑
prve zazpívali koledy a rozsvítili
náš vánoční stromeček na školní
zahradě. Zpívali jsme a hráli i při
rozsvícení stromečku u obecního
úřadu. Do školky za námi přišel
Mikuláš. Doprovázeli ho i anděl
a čert, který měl s sebou pekelnou
listinu. Ale do pekla si nikoho ne‑
vzal, protože jsme všichni hodní.
Prosinec zakončíme vánoční
nadílkou a slavností pro rodiče,
při které ukážeme, jaké básničky,
písničky a tanečky jsme se nau‑
čili a popřejeme si krásné svátky.
Keramika
V naší mateřské škole jsme
chtěli rozšířit nabídku mimoškol‑
ních aktivit o kroužek keramiky.
Proč formou kroužku a ne ke‑
ramiku pro celou třídu 25 dětí?

s hostinou, pohádkovými posta‑
vami, cestou za pokladem a fil‑
my Jiřího Trnky
6. 2. (19–22) – Strašidelná noc
svítících přízraků na zámku
7. 2. (14:00) – Masopustní prů‑
vod na Chvalský zámek
13.–14. 2. (10–17) – Pohádkový
víkend s Meluzínkou, rytířem
Janem ze Chval a Jiřím Trnkou
Šestajovice – Svíčkárna
www.rodas.cz
Prohlídky knoflíkárny probíhají
od ledna do června každou sobo‑
tu a neděli ve 12 a v 15 hodin.
Mýdlárna je pro veřejnost ote‑
vřena celoročně každou sobotu
a neděli od 10–18 hodin.
Čokoládovna je pro veřejnost
otevřena celoročně každou sobo‑
tu a neděli od 10–18 hodin.
Prohlídky perníkové chaloupky
probíhají od ledna do června
každou sobotu a neděli ve 12
a v 15 hodin.
Výrobní dílny svíčkárny pro ve‑

Samozřejmě to má své důvody.
Práce s keramickou hlínou je ná‑
ročná, vhodná pro starší děti. Na
zpracování hlíny je potřeba mít
sílu v ručičkách. Je nutné se sou‑
středit cca 20–30minut (mladší
děti mají soustředěnost 5–10mi‑
nut), což je doba potřebná ke zho‑
tovení výrobku. Keramická hlína
mění v průběhu zpracování své
vlastnosti. Začne vysychat, dro‑
lí se, je nutné pracovat s malým
počtem dětí, které postupují dle
instrukcí lektorky.
Proto jsme nabízeli keramiku
jako kroužek, kde by děti tvoři‑
ly v malé skupince pod vedením
dvou lektorek. Děti by získaly
základní dovednosti při zpraco‑
vání keramické hlíny, poznaly by
techniky slepování částí, vyta‑
hování, uhlazování, zdobení vry‑
pem, techniku malování speciální
keramickou barvou – engobou,
závěrečnou úpravu keramiky po‑
krytí glazem, tupování.
Zájemců o tento kroužek z řad
školkových dětí bylo málo. Dali
jsme možnost přihlásit se také
dětem mladšího školního věku
z Jenštejna. Ale nikdo se nepři‑
hlásil, proto se kroužek neotevřel.
Což nás velice mrzí. Ale nemoh‑
li jsme jinak. Zájmové kroužky
nejsou součástí vzdělávací čin‑
nosti školky. Paní učitelky, které
kroužky vedou, tak činí ve svém
volném čase. Proto tyto aktivity
hradí rodiče.
Petra Holíková, ředitelka MŠ

řejnost jsou otevřeny každý den
od 14–18 hodin, v sobotu a v ne‑
děli od 10–18 hodin.
Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz
8. 12. (19:30) – Nektar nesmrtel‑
nosti (přednáška)
17. 12. (19:30) – Jaroslav Svěce‑
ný a Zbyňka Šolcová (koncert)
18. 12. (20:00) – Divadlo a Jazz
(divadlo)
20. 12. (15:00) – Betlémské svět‑
lo
Kbely
www.praha19.cz
11. 12. (19:00) – Špelbl´s Helprs
(Lidový dům)
22. 12. (15–17:30) – Betlémské
světlo (recepce úřadu)
24. 12. (10–11) – Betlémské a
vánoční nadílka pro zvířátka
(centrální park)
6. 2. (13–18) – Masopust ve Kbe‑
lích (centrální park)
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inzerce

Zavedená soukromá MŠ
HORNÍ POČERNICE
Šanovská 1579/13

· SERVIS
LYŽE ·· PRODEJ
PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

Přijímáme děti od 20 měsíců do 6 let.

Děti jsou do tříd rozdělovány podle věku.

 Celodenní, dopolední a odpolední docházka formou permanentky 
 Logopedická péče  Předškolní příprava  Anglický jazyk 
 Hra na flétnu  Kurzy plavání  Školky v přírodě 

 775 599 225

www.skolickakosticka.cz

Jenštejnský občasník. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 5x ročně. Číslo: 20. Datum vydání: 11. 12. 2015. Příští vydání: březen 2016. Náklad
500 výtisků. Vydává obec Jenštejn, 9. května 60, 250 73 Jenštejn, tel.: 286 851 985, IČ: 00240249, Šéfredaktor: Evžen Dub Redakce: Jiří Hulík, Martin Šidlák, Gabriela
Spurná. email: redakce@jenstejn.cz. Za věcnou správnost článků odpovídají autoři a stanovisko redakce nemusí být vždy shodné. Tisk: Helma Roto, spol. s r. o. MK ČR E20271

