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„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés duben 2016

V  minulém  čísle  jsme  se 
loučili  s  uplynulým  rokem 
a rekapitulovali úspěchy i ne‑
dostatky  naší  zastupitelské 
reprezentace.  V  aktuálním 
čísle  se  naopak  zahledíme  do 
budoucna  a  dozvíme  se,  jaké 
úkoly čekají jednotlivé výbory 
zastupitelstva.

Tématem čísla jsme si ten‑
tokrát  zvolili  technickou  in‑
frastrukturu  a  služby.  Téma 
je  to  sice  pro  většinu  z  nás 
trochu  odtažité,  nicméně  vo‑
dovod,  kanalizaci,  plynovod 
a  elektřinu  dnes  každý  pova‑
žuje  za  samozřejmost.  Stejně 
tak  fungující  telefonní a  tele‑
vizní signál, pravidelný odvoz 
popelnic,  uklizené  chodníky 
a  silnice,  posekané  veřejné 
trávníky,  fungující  veřejné 
osvětlení.  Že  není  nic  z  toho 
tak úplně zadarmo a bez pro‑
blémů, se dozvíme na prvních 
stránkách čísla, a pan Kovan‑
da jako pokaždé přispěje svým 
okénkem  do  historie,  tento‑
krát  o  zavádění  jednotlivých 
infrastruktur v naší obci.

Nepřehlédněte  výčet  při‑
pravovaných  sportovních 
a  kulturních  akcí  u  nás 
i  v  okolí  na  předposlední 
straně.  V  tomto  čísle  také 
přinášíme  dva  rozhovory: 
s  amatérskou  malířkou,  kte‑
ré  učarovala  krajina  kolem 
Jenštejna,  a  volné  vyprávění 
archeoložky,  mapující  dávnou 
historii našeho okolí.

Přejeme příjemné čtení
Evžen Dub

Úvodní slovo

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
J. Minxová +420 286 851 985
info@jenstejn.cz

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

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

Spolky
www.trpaslik.info
www.skjenstejn.wz.cz
www.sdhjenstejn.cz

Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
facebook.com/jenstejnskyobcasnik

KonTAKTY
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Kabely, dráty a potrubí
Co všechno je možné najít v jenštejnském podzemí a nadzemí?

Řecký politik a historik Thúky‑
didés kdysi řekl: „Lidé to jsou, kdo 
tvoří  obec, nikoli  zdi.“  Je  to  i  mo‑
tto  Občasníku.  Od  5.  století  před 
naším  letopočtem  však  uplynula 
dlouhá doba a některé zdi, potrubí 
nebo dráty jsou dnes pro obce dů‑
ležité  alespoň  z  toho  technického 
pohledu.  I  v  Jenštejně  nebo  jeho 
částech  tak  najdete  vodovod,  ka‑
nalizaci,  veřejné  osvětlení,  rozvo‑
dy elektřiny nebo plynu. Část této 
technické  infrastruktury  je  navíc 
v majetku obce a tak se čas od času 
stane  tématem  jednání  zastupi‑
telstva  nebo  vyžaduje  prostředky 
z rozpočtu. V jiné části Občasníku 
se  v  článku  kronikáře  Kovandy 
dozvíte,  kde  se  tu  všechna  ta  in‑
frastruktura  vzala  a  na  jiných 

místech zase něco o tom, jak by se 
měla opravit nebo rozšířit. Pojďme 
si však trochu přiblížit, co všechno 
můžeme dnes v Jenštejně pod zemí 
nebo nad zemí vlastně najít.

Vodovod
Jenštejn  je  zásobován  vodou 

z Vinoře resp. tamního pražského 
vodovodu. Připojení je realizováno 
přivaděčem, který byste na hrani‑
ci  našeho  katastru  našli  zhruba 
tam, co vybíhá z Vinoře ulice Ště‑
pánovská.  Potrubí  pak  vede  dále 
na  severovýchod  k  Radonickému 
potoku a za Domovem seniorů do 
ulice Na Stráni. Rozvod dále smě‑
řuje na východ a s odbočkami kopí‑
ruje hlavní ulice a je zakončen až 
na horních koncích ulic Zlatnická, 

Čistírna odpadních vod Jenštejn (J. Hulík / březen 2016)

Hradní a Cechovní. Tam je možné 
navázat do oblasti dalšího rozvoje 
Jenštejna.  Prodloužením  rozvo‑
du u bytovek pak bude napojena 
nová výstavba v této lokalitě a vý‑
hledově  bude  možné  rozvod  dále 
prodloužit až do oblasti JZD. Bez 
vodovodu  jsou  nové  domy  v  ulici 
Ke Křížku a celé Dehtáry. V přípa‑
dě budoucího rozšiřování kapacity 
vodovodu bude zřejmě nutné mezi 
Domove seniorů a ulicí Na Stráni 
vybudovat vyrovnávací vodojem.

Kanalizace
Splaškovou  kanalizaci  tvoří 

v Jenštejně zhruba 3,5 km potru‑
bí o průměru 250 mm. Kanaliza‑
ce je koncipována jako gravitační 
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Kabely, dráty a potrubí
Co všechno je možné najít v jenštejnském podzemí a nadzemí?

a  prakticky  kopíruje  trasu  vodo‑
vodu.  Potrubí  byste  tedy  našli 
pod  ulicemi  Zlatnická,  Hradní, 
Cechovní,  Radonická,  V  podhra‑
dí a V Katovičkách. Druhá větev 
pak  směřuje  z  návsi  ulicí Vinoř‑
ská  a  dále  se  rozděluje  dolů  do 
ulice  V  Katovičkách  a  nahoru 
dále  ulicí  Vinořská,  Na  Stráni 
a od Domova seniorů dolů k  čis‑
tičce.  Čistírna  odpadních  vod  se 
nachází na hrázi Čermákova ryb‑
níka už v katastru Podolanky. Zá‑
kladní  technologii  čističky  tvoří 
čerpadla, akumulační jímka, me‑
chanické předčištění a provzduš‑
ňovací nádrž. Čistička v současné 
době  pracuje  na  hraně  své  ka‑
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Každý člověk produkuje něja‑
ké  odpady.  Kam  s  nimi? To  řešil 
Jan Neruda ve svém slavném fe‑
jetonu z roku 1917. Tehdy se po‑
třeboval  zbavit  slamníku.  Nako‑
nec dal slámu z něj mlékařce jako 
podestýlku  do  chléva  a  sám  si 
vycpal slamník nový. My to dnes 
máme v mnohém jednodušší, ale 
přesto  je  s  odpady  v  Jenštejně 
spojeno několik problémů.

Ty  hlavní  jsou  v  zásadě  dva 
a  týkají  se  odpadu  tříděného:  za 
prvé  pro  někoho  nedostatečná 
kapacita  kontejnerů,  za  druhé 
zneužívání těchto kontejnerů pro 
netříděný  odpad  nebo  dokonce 
stavební suť. „V kontejnerech na 
papír  nebo  plasty  se  pravidelně 
objevuje  odpad,  který  tam  nepa‑
tří,“  říká  starosta  Norbert  Hla‑
váček.  „Poslední  takový  případ 
jsme řešili koncem února, kdy se 
v kontejneru na kartony objevily 
tři pytle se sutí, totéž na ulici Ko‑
vářské.  Od  občanů  přišel  podnět 
na  konkrétní  dům,  z  kterého  by 
mohly odpady v Kovářské pochá‑

zet i na další domy, které netřídě‑
ný odpad vyhazují do kontejnerů 
na  ten  tříděný.  Obyvatele  domu 
jsem navštívil v doprovodu obecní 
policie  a  upozornil  je,  že  pokuta 

za  nedodržování  zákona  o  od‑
padech  je  až  do  výše  50 000 Kč. 
Jeden  z  domů  neměl  v  době  mé 
návštěvy  zakoupenou  ani  znám‑
ku  na  běžnou  popelnici.  Nájem‑
kyně  se  snažila  tvrdit,  že  jejich 
dům  žádný  odpad  neprodukuje, 
všechno  prý  vytřídí,  když  jsou 
v obci kontejnery, tak známku na 
popelnici si kupovat nemusí atd. 
Nakonec jsme se ale dokázali do‑
hodnout.“

Takových  domů  je  bohužel 
v  Jenštejně  víc.  Podle  informace 
z obecního úřadu z poloviny břez‑
na nemá zaplacenou známku, ať 

už týdenní nebo 14denní, celkem 
56  domů.  Nejvíc  jich  je  v  uli‑
cích  Zlatnická  (18),  Cechovní  (7) 
a Hradní (7).

Druhou  věcí  je  kapacita  kon‑

tejnerů na tříděný odpad. Zejmé‑
na  kolem  vánoc  jsou  občas  plné. 
Na  facebookovém profilu obce se 
objevily stížnosti a požadavek na 
přidání nádob. „Celková kapacita 
těchto nádob  je  i podle  záznamů 
svozové  firmy  dostačující,“  říká 
Norbert  Hlaváček.  „Ano,  občas 
je  na  nějakém  místě  určitý  kon‑
tejner  plný,  ale  stačí  dojít  pár 
desítek  metrů  dál  a  tam  už  je 
volněji. Nebo chvíli počkat, než se 
nádoby  vyvezou  –  harmonogram 
je zveřejněný na webu obce. V ne‑
poslední  řadě  by  taky  pomohlo, 
kdyby  se  všichni  naučili  tříděný 

odpad co nejvíc stlačit  ještě před 
vhozením  do  kontejneru.  Přidá‑
vat  nádoby  totiž  není  řešením  – 
na většině míst už není kam  in‑
stalovat další, a třeba v Kovářské 
ulici už se okolní obyvatelé bouří 
proti už tak vysokému počtu kon‑
tejnerů. Někteří kolem nich totiž 
dělají velký nepořádek, který ani 
naši „zahradníci“ nestačí uklízet. 
A to pominu fakt, že to nemají ani 
v popisu práce.“

Oba  výše  zmíněné  problémy 
spojuje otázka,  jak  jim čelit. Na‑
příklad  instalace  kamer  naráží 
na  složitou  proceduru  jejich  re‑
gistrace, názory lidí, kde končí je‑
jich osobní svoboda včetně té být 
„nesledován“,  finanční  prostřed‑
ky za nákup kamer i za to, kdo je 
bude sledovat a především na to, 
že většina z obyvatel přinese čer‑
ný plastový pytel, ve kterém ani 
sebelepší kamera průkazně neod‑
halí právě ten pytel, který potom 
obec  identifikuje  v  kontejnerech 
jako nepatřičný.

Martin Šidlák

Odpady v Jenštejně v číslech

45 nádob na tříděný odpad je umístěno v Jenštejně a Dehtárech

900 000 Kč stojí zhruba ročně odvoz a likvidace odpadu (i velkoobje‑
mového, nebezpečného atd. 2x ročně)

150 000 Kč obec každoročně doplácí ze svého rozpočtu

odpady, kam s nimi?
Za popelnice neplatí majitelé desítek domů, zejména v Novém Jenštejně

pacity.  Na  rozhraní  ulic  Hradní 
a  Radonická  se  nachází  čerpací 
stanice s mechanickým čištěním. 
Na konci ulice V Katovičkách se 
v dřevěném domku nachází další 
čerpací  stanice  vybavená  verti‑
kálním  šroubovým  česlem  s  in‑
tegrovaným  lisem  na  shrabky, 
která  byla  instalována  na  kon‑
ci  roku  2014.  Kanalizace  chybí 
v ulici Ke Křížku a v Dehtárech. 
Napojení areálu JZD by se mohlo 
realizovat  opět  v  návaznosti  na 
výstavbu vedle bytovek. Vodovod 
a kanalizace jsou majetkem obce 
a provozuje je VaK Zápy.

V oblasti nového Jenštejna byla 
vybudována  i  dešťová  kanalizace, 
která ústí do Hořeního rybníka.

Elektroinstalace v areálu bývalého JZD (J. Hulík / březen 2016)

Elektřina
Jenštejn  a  Dehtáry  zásobuje 

elektrickou  energií  nadzemní  ve‑
dení vysokého napětí 22KV, které 
najdete na severní straně obce na 
spojnici  Svémyslic  a  Podolanky. 
Z vedení vedou odbočky ke dvěma 
trafostanicím  v  Dehtárech  a  pěti 
v Jenštejně. Trafostanice v Kovář‑
ské ulici je propojena se stanicí na 
Hradní  podzemním  vedením  vy‑
sokého napětí. Před několika lety 
byla zrušena odbočka do trafosta‑
nice  v  JZD,  která  byla  na  konci 
března  zbourána.  Z  trafostanic 
se  pak  vede  napětí  do  jednotli‑
vých  domů.  Nová  výstavba  pou‑
žívá podzemní vedení, ale mnoho 
domů původního Jenštejna je stá‑
le připojeno nadzemním vedením. 
Severním okrajem katastru probí‑
há  vedení  velmi  vysokého  napětí 
220KV,  které  spojuje  rozvodnu 
Čelákovice a elektrárnu v Počera‑
dech.  Rozvody  elektrické  energie 
nejsou v majetku obce.

Plyn
Stávající  zástavba v Jenštejně 

je zásobována zemním plynem ze 
středotlakého plynovodu, který je 
ukončen  v  regulačních  stanicích 
ve Vinoři a v Radonicích. Plyn  je 
zaveden  do  většiny  domů  v  pů‑
vodní  zástavbě  a  do  všech  domů 
v  Novém  Jenštejně. V  Dehtárech 
není plyn zaveden. Rozvody plynu 

nejsou v majetku obce.
Souběžně s vedením velmi vy‑

sokého  napětí  prochází  severní 
části  katastru  jižní  větev  ropovo‑
du Družba s ochranným pásmem 
300 m.  Ropovod  začíná  v  ruské 
Samaře a z Jenštejna dále pokra‑
čuje na Kralupy a Litvínov.

Telefon a datové sítě
Jenštejn je připojen k telefonní 

ústředně Kbely vedením z Vinoře. 
Na  telefonní  síť  je  připojena  část 
původní zástavby a vedení je ukon‑
čeno na hranici Nového Jenštejna. 
Dehtáry  jsou  na  telefonní  síť  při‑
pojeny přes rozvaděč v Radonicích. 
Obcí dále prochází několik komu‑
nikačních  vedení  nejrůznějšího 
určení.  Ulicí  Ke  Křížku  je  napří‑
klad  od  Dehtár  přiveden  optický 
spoj pro pracoviště Akademie věd 
a  v  oblasti  Nového  Jenštejna  na‑
jdete (již ne příliš funkční) optické 
datové  rozvody  ČRa.  V  Jenštejně 
i Dehtárech můžete najít nefunkč‑
ní zbytky obecního rozhlasu.

Důležitou součástí obce je i její 
dopravní  infrastruktura  a  tedy 
silnice, ulice chodníky a další ko‑
munikace.  Některé  z  nich  jsou 
v majetku a správě obce a někte‑
ré nejsou. Touto problematikou se 
budeme zabývat v některém z dal‑
ších vydání Občasníku.

Jiří Hulík, zastupitel
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Rekonstrukce veřejného osvětlení
Potřeba bezpečnosti i úspor

O tom, že naše veřejné osvět‑
lení není v dobré kondici se může 
přesvědčit  každý,  kdo  se  projde 
po Starém Jenštejně nebo v Deh‑
tárech.  Nezabezpečené  patice 
sloupů, různá provizorní přemos‑
tění  drátů,  faktická  nefunkčnost 
chybně  umístěných  světel,  která 
svítí  do  stromů  nebo  mimo  vo‑
zovku  atd.  V  Dehtárech  vlastně 
častěji  nesvítí  než  svítí.  Reviz‑
ní  zpráva  také  jednoznačně  velí 
rekonstruovat  osvětlení  včetně 
kabeláže.  Proto  jsme  zpracovali 
ve  spolupráci  s  Institutem  pro 
rozvoj měst a obcí, kterého je Jen‑

štejn členem, projekt rekonstruk‑
ce  veřejného  osvětlení.  Možná  si 
někteří  z  vás všimli  štítků  s QR 
kódem na  sloupech, které budou 
v budoucnu sloužit k jednoduché‑
mu  systému  nahlášení  poruch 
a sledování průběhu oprav. V sou‑
časné době již slouží jako ze záko‑
na  povinný  (a  v  Jenštejně  zatím 
nikdy  nerealizovaný)  passport 
osvětlení. K celému projektu při‑
stupujeme  velmi  pečlivě,  obec  si 
veškeré  podklady  nechává  zpra‑
covat sama bez toho, aniž bychom 
využívali služeb firem, které nám 
zpracování  projektů  nabízejí 

zdarma.  Chceme,  abychom  měli 
nikoliv to, co nám chce někdo pro‑
dat,  ale  to,  co  Jenštejn  skutečně 
potřebuje, co bude kvalitní a bude 
také  odpovídat  všem  normám 
a  potřebám. Vzniká  tzv.  generel, 
světelná studie a spousta dalších 
podkladů, které budou využity při 
výběru dodavatele. Rekonstrukce 
by se měla týkat Dehtár i Staré‑
ho Jenštejna, ale rozhodnout o ní 
musí  zastupitelstvo.  Upřímně, 
nevidím  jinou  možnost,  jak  pro‑
vozovat  veřejné  osvětlení  v  obci 
tak, aby odpovídalo platným bez‑
pečnostním a světelným normám, 

než  jej  rekonstruovat.  Věřím,  že 
zvládneme  využít  předpokláda‑
né stavby vodovodu a kanalizace 
v  Dehtárech  (některých  výkopů) 
a  dosáhnout  tak  jistých  úspor 
v nákladech na rekonstrukci. To, 
že  nám  tady  budou  svítit  svět‑
la tak,  jak mají a tam, kde mají, 
není  jen  o  faktickém  pocitu,  že 
máme  věci  správně,  ale  opravdu 
i o větším bezpečí, prevenci drob‑
né  kriminality,  dopravní  bezpeč‑
nosti  a  v  neposlední  řadě  také 
o úsporách energií.

Norbert Hlaváček, starosta

Zahradnické práce a úklid sněhu
Nejlepší nabídku poskytla místní firma

V  současné  době  nás  sekání 
a zahradnická údržba veřejných 
prostranství  zaměstnanci  obce 
stojí  cca  520 000 Kč/rok.  V  této 
částce  je obsažen plat 2 zahrad‑
níků  s  odvody  a  náklady  na 
PHM  a  běžnou  údržbu  zařízení. 
Není  to  tedy  částka  konečná, 
neobsahuje  odpisy  používaných 
zařízení, větší opravy a ani nut‑
né nákupy nových zařízení – na‑
příklad  pro  letošek  jsme  museli 
zvažovat nákup nového traktůr‑
ku za 200 000 Kč, protože oprava 
7 let starého už nám negaranto‑
vala,  že  jej  budeme  moci  inten‑
zivně a naplno využívat tak jako 
dosud.

Tato  částka  také neobsahuje 
zdravotní  prořezávku  stromů 
odbornou  firmou,  která  letos 
probíhala  po  dlouhých  letech 
v  celém  katastru  Jenštejna 
i  Dehtár.  Pány  zavěšené  na  la‑
nech  jste  asi  viděli.  V  příštích 
letech  budou  prořezávky  po‑
kračovat  také,  i  když  ne  v  tak 
velkém  měřítku,  protože  budou 
pravidelné.

Nejde  jen  o  dosti  vysoké  fi‑
nanční  náklady,  kterými  obec 
zajišťuje  tyto  činnnosti,  ale  tře‑
ba  i  o  to,  že  když  vám  jeden  ze 
zahradníků dlouhodobě onemoc‑
ní  a  do  toho  přestane  fungovat 
jediné  zařízení,  kterým  v  zimě 

můžete uklízet chodníky, je prak‑
ticky nemožné bez pomoci zvenčí 
se o sníh postarat. Jako zaměst‑
nanci (s nijak závratným platem, 
podotýkám)  také  mají  nárok  na 
pevnou  pracovní  dobu  a  osob‑
ní  volno.  Všechny  služby,  které 
zajišťují  pro  obec  ve  večerních 
hodinách nebo o víkendech děla‑
jí  vlastně  jen  ze  své  dobré  vůle 
(typicky  právě  úklidy  sněhu). 
Mít v Jenštejně četu lidí, která je 
připravena 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu uklidit z chodníků sníh, 
si dovolit nemůžeme a ani by to 
nebylo hospodárné.

Proto  jsem  zastupitelstvo 
požádal,  aby  s  nákupem  nové 

techniky počkalo do té doby, než 
si  obecní úřad ověří,  zda velkou 
část  zahradnických  prací  i  těch 
„sněhových“  může  dělat  firma, 
která  se  na  tyto  práce  specia‑
lizuje.  Výsledkem  je,  že  z  pop‑
taných  firem  nám  dala  nejlepší 
nabídku  jedna místní a všechny 
poptávané práce pořídíme levně‑
ji, než kolik nás stojí plat jedno‑
ho  zaměstnance. Jeden z našich 
zaměstnanců  navíc  letos  bude 
odcházet do důchodu a druhému 
přidáme  práci  jinde.  Rád  bych, 
aby  Jenštejn  více  kvetl.  Na  ve‑
řejných  prostranstvích  aby  byly 
květiny a také lépe uklizeno.

Norbert Hlaváček, starosta

vodovod a kanalizace v dehtárech
Minulost, současnost a možná budoucnost řešení vodovodu a kanalizace v Dehtárech

V  současné  době  není  v  Deh‑
tárech  splašková  kanalizace  ani 
vodovod.  Likvidace  splaškových 
vod z jednotlivých objektů je řeše‑
na  svedením  do  lokálních  žump, 
z nichž některé nejsou ani pravi‑
delně vyváženy. Voda je získávána 
z lokálních zdrojů často nevyhovu‑
jící kvality a kapacity.

Je plánováno vodovod a kana‑
lizaci v Dehtárech napojit na stá‑
vající infrastrukturu ve Svémysli‑
cích  –  kanalizace  bude  připojena 
přímo do ČOV a vodovod v západ‑
ní části obce. Vodovod a kanaliza‑
ce jsou projektovány v Dehtárech 
souběžně  většinou  ve  společném 
výkopu  v  hloubce  cca  1,7 m.  Ka‑
nalizace  bude  vždy  uložena  pod 
úrovní  vodovodu.  V  místě  hráze 
rybníka  a  památného  stromu 
musí  být  potrubí  budováno  ří‑
zeným  protlakem.  Hlavní  větev 
vodovodu  a  kanalizace  kopíruje 
od  východu  hlavní  ulici  v  Dehtá‑
rech  a  z  ní  budou  odbočovat  po‑

stranní větve a domovní přípojky. 
Vzhledem ke spádovým poměrům 
v Dehtárech byla navržena v celé 
obci tlaková splašková kanalizace. 
Každá domovní přípojka tedy vy‑
žaduje čerpací šachtu a čerpadlo.

O  projektu  vodovodu  a  kana‑
lizace  v  Dehtárech  už  se  mluví 
poměrně  dlouho.  Pořízení  projek‑
tové  dokumentace  na  vodovod 
bylo  schváleno  zastupitelstvem 
13. 6. 2013. V září 2013 pak byla 
schválena  smlouva  na  projekt 
kanalizace.  Projekt  kanalizace 
však  byl  vypracován  až  v  roce 
2015.  Na  podzim  roku  2013  bylo 
poprvé  schváleno  podání  žádosti 
o dotaci na vybudování vodovodu. 
Další žádost o dotaci byla podána 
v roce 2015. Nejprve jen na stavbu 
vodovodu, ale později se naskytla 
možnost požádat o dotaci na vybu‑
dování  vodovodu  i  kanalizace  ze 
zdrojů  Ministerstva  zemědělství 
s  maximální  mírou  dotace  50  % 
uznatelných nákladů. Rozhodnutí 

o zařazení do dotačního programu 
Ministerstva  zemědělství  obec 
obdržela  na  podzim  roku  2015. 
V  roce 2016  se  také podařilo  zís‑
kat příslib dotace ze Středočeské‑
ho kraje ve výši 2 milionů korun.

Do 30. 4. 2016 je třeba doložit 
řadu  dokumentů.  Na  obě  části 
stavby  již  bylo  vydáno  stavební 
povolení  a  zpracována  prováděcí 
dokumentace. V zimě bylo vyhlá‑
šeno  otevřené  výběrové  řízení  na 
zhotovitele stavby. Datum pro ode‑
vzdání  nabídek  bylo  14.  3.  2016 
a  výsledek  vyhodnocení  bude  bo‑
hužel znám až po uzávěrce Občas‑
níku. Podepsaná smlouva s doda‑
vatelem je jedním z podkladů pro 
ministerstvo. Dále je třeba doložit 
smlouvu  s  technickým  dozorem 
investora,  finanční  plán  projek‑
tu, audit hospodaření obce za rok 
2015 a další dokumenty. Proběhlo 
také  jednání  o  podmínkách  při‑
pojení se Svémyslicemi a  jednání 
o  provozování  s  VaK  Zápy.  Cena 

vodného  a  stočného  v  Dehtárech 
by  měla  být  stejná  jako  ve  Své‑
myslicích  (prakticky  stejné  jako 
v Jenštejně).

V  zimě  proběhlo  setkání  sta‑
rosty s obyvateli Dehtár. Účastnili 
se téměř všichni majitelé nemovi‑
tostí a pozemků. Projekt totiž ne‑
zbytně  vyžaduje  spoluúčast  oby‑
vatel, kteří si budou hradit stavbu 
svých přípojek.

Bez  výsledku  výběrového  ří‑
zení  na  dodavatele  je  nemožné 
přesně  stanovit  celkové  náklady 
a náklady z rozpočtu obce. Celkové 
odhadované náklady jsou cca 15,5 
milionu korun včetně 1,5 mil., kte‑
ré  Jenštejn  zaplatí  Svémyslicím 
za připojení. Odhadované náklady 
z vlastních zdrojů obce jsou cca 7,5 
milionu  korun.  Zastupitelstvo 
už  dříve  alokovalo  do  zvláštního 
fondu  na  podobné  akce  6 mil.  Kč 
a  další  prostředky  jsou  dostupné 
na účtech obce.

Jiří Hulík, zastupitel
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Proměna vesnice
Jak v minulosti v Jenštejně probíhala výstavba technické infrastruktury

Vybudování  vodovodní  a  ka‑
nalizační sítě v Dehtárech až v 21. 
století mě donutilo popsat, jak se 
proměnil  Jenštejn  zavedením 
inženýrských  sítí.  S  nadsázkou 
řečeno, že obec byla vyvedena ze 
středověku do novověku. O využi‑
tí elektrického proudu a mnohem 
později  i  zemního  plynu  neměl 
Jenštejn  na  začátku  20.  století 
ani zdání, ale ani o žádné jiné mo‑
dernizaci. Byla to typicky agrární 
vesnice rozdělená na velké statky 
a ty druhé. Život byl velmi skrom‑
ný a jednoduchý. Vždyť do vesnice 
nevedla ani  řádná pevná silnice, 
pouze prašné cesty.

První  štěrkovaná  uválcova‑
ná silnice byla v Jenštejně až od 
roku 1937. 26. dubna se na návsi 
objevil mohutný parní válec, těž‑
ké stroje na rozorávání cest a ve‑
liké hromady štěrku. Byla to vel‑
ká senzace hlavně pro děti. Práce 
začaly na prašných cestách rozo‑
ráním  a  okamžitě  pokračovaly 
navážením  a  rozhrnutím  štěrku. 
Konečnou  fází  bylo  uválcování 
nově vzniklé silnice a byly vyko‑
pány  odvodňovací  příkopy.  Nová 
silnice vedla od Vinoře přes náves 
na  rozcestí  silnic  k  Radonicím 
a  Dehtárům.  Druhá  část  vedla 
od státní silnice Praha – Brandýs 
od Dřevčic na náves. Dál zůstaly 
prašné  cesty.  Žádné  jiné  spojení 
s obcí neexistovalo. Veškeré zprá‑
vy obecního a celostátního význa‑
mu  oznamoval  obecní  zřízenec 
předčítáním  vyhlášky  na  návsi 
a bubnováním.

Vesnice se začala pomalu mě‑
nit  až  po  1.  světové  válce.  Byla 
veliká  bída,  ale  lidé  měnili  svůj 
život, soukromý i pracovní. Získá‑
vali více informací a po zavedení 
pozemkových  reforem  i  lepší  ži‑
votní podmínky. Podle zápisu v 1. 
jenštejnské kronice, psané panem 
Marečkem,  bylo  zavedení  elek‑
trického  proudu  velikou  zlomo‑
vou  událostí.  Dne  11.  září  1926 
bylo zastupitelstvem obce schvá‑
leno  zavedení  elektrického  prou‑
du  z  elektrárny  v  Dražicích  nad 
Jizerou.  S  prací  bylo  započato 
20. září 1926. Svítit v obci se za‑
čalo v předvečer státního svátku 
28. října 1926!

Elektrický  proud  byl  zave‑
den  jen  do  několika  domů.  Lidé 
se  elektřiny báli. Měli  strach,  že 
dotyk dvou drátů může  způsobit 
i smrt. Dále měli obavu, že za jeho 
zavedení  se  bude  platit  hodně 
peněz.  Z  počátku  bylo  úspěchem 
zavedení proudu alespoň do jedné 
místnosti  v  domě  a  tou  byla  ku‑

chyň,  která  byla  prakticky  celo‑
ročně nejvyužívanější.

Vedení  elektrického  proudu 
bylo většinou povrchové v primi‑
tivních  trubkách  připevněných 
svorkami na zeď a strop. Od stro‑
pu  visely  dva  dráty  s  objímkou 
a v ní zašroubovaná žárovka, sa‑
mozřejmě ta nejmenší 15 W nebo 
25 W.  Ale  i  tak  to  byl  ohromný 
pokrok  proti  petrolejové  lampě. 
Zásuvky  s  přívodem  proudu  ne‑
existovaly,  nebyly  zatím  žádné 
spotřebiče. Pomalu začala převlá‑
dat účelnost nad strachem a roz‑
vodů  elektřiny  přibývalo.  Kvůli 
bezpečnosti  mizelo  povrchové 
vedení. Dráty se vedly v  izolova‑
ných trubkách pod omítkou a při‑
bývalo zásuvek.

Postupně  se  začaly  objevovat 
první  spotřebiče.  Jednoduché 
elektrické  žehličky  nahradily 
těžké žehličky ohřívané na kam‑
nech.  Malý  jednoduchý  vařič 
v  mnoha  případech  nahradil  ce‑
lodenní topení v kamnech. Začaly 
se objevovat první lustry. Žádané 
byly  praktické  lustry  s  možným 
stahováním  přes  dvě  keramické 
kladky. Stahovaly se podle potře‑
by  od  stropu  až  nízko  nad  stůl. 
Od  stropu  osvětloval  celou  míst‑
nost,  když  se  stáhnul  nad  stůl, 
dalo se dobře číst, drát peří nebo 
jinak pracovat. Velkým pokrokem 
byla první rádia, tak zvaná dvou‑
lampovky.  Přinášela  informace 
i  ze  světa.  Hlavně  za  války,  kdy 
bylo  poslouchání  rozhlasu  tvrdě 
Němci  trestáno,  poslouchali  lidé 
vysílání z Londýna, kde byla naše 
exilová vláda.

Třífázový  proud  se  začal  vy‑
užívat  až  mnohem  později.  Prv‑
ní  elektromotory  byly  mohutné 
a těžké. Ještě po 2. světové válce 
se  i u velkých sedláků používaly 
parní stroje při žních. Elektromo‑
tory se začaly nejvíce používat až 
pro pohon vodních čerpadel.

Jak  to  bylo  s  vodou?  Nebyla 
vynalezená člověkem. Před mno‑
ha miliony let z vody vznikl život. 
Bez vody  se nedá  žít. Vodu k  ži‑
votu  brali  lidé  pro  svou  potřebu 
i pro domácí zvířata ze studánek 
a různých prohlubní s přírodními 
prameny.  Stejné  podmínky  měl 
i  Jenštejn.  Největší  pramen  byl 
v přírodní prohlubni v Loučkách 
nacházejících  se  napravo  nad 
Novým  Jenštejnem. V  roce  1950 
plánoval  tehdejší  MNV  vodovod 
s  dobrou  pitnou  vodou  pro  celou 
obec. K uskutečnění plánu nikdy 
nedošlo,  naopak  byl  pramen  na 
pokyn JZD zavezen z důvodu sce‑

lování pozemků v roce 1970. Pra‑
men zanikl.

Na území Jenštejna bylo dob‑
rých pramenů více. Všechny jsou 
již zničené. Jeden z nejsilnějších, 
ke kterému chodilo pro vodu celé 
podhradí,  však  existuje  stále 
v  jeskyni pod domem č. p. 33. Je 
však  zastavěn  a  není  přístupný. 
Pro pohodlnější získávání vody se 
začaly kopat studny na vlastních 
pozemcích.

K dopravě vody na povrch se 
prapůvodně  používaly  rumpály. 
Rumpál  bylo  jednoduché  zaříze‑
ní  připevněné  na  trámech  nad 
studnou. Na válec s klikou, kte‑
rou  se  otáčelo  ručně,  se  navíjel 
provaz, na konci byla přivázaná 
nádoba na vodu. Otáčením kliky 
se  nádoba  spouštěla  do  studny. 
Svojí  váhou  se  ve  vodě  potopi‑
la,  po  naplnění  se  vytáhla  nad 
studnu. Ještě v polovině 20. sto‑
letí byly rumpály k vidění v č. p. 
23  a  54.  Později  byly  rumpály 
ve  všech  staveních  nahrazeny 
ručními  pístovými  pumpami. 
Velkým  pokrokem  bylo  čerpání 
vody  sáním  čerpadly  poháněný‑
mi  elektromotory.  Pak  už  bylo 
dostupné  rozvést  vodu  po  celém 
domě podle potřeby. Ruční pum‑
py  zůstaly  na  dvorech  a  zahra‑
dách jen pro vzpomínky.

Až v roce 1992 se začalo s pří‑
pravami  pro  zavedení  obecního 
vodovodu  z  káranského  řadu  do 
naší  obce.  Od  řehtání  úředního 
šimla až do prvního otočení vodo‑
vodního  kohoutku  uběhlo  15  let. 
Jenom pro srovnání: Jenštejnský 
hrad byl vystavěn pouze za 10 let. 
Plánované  vedení  vody  z  přečer‑
pávací  stanice  nad  Podolankou 
bylo  dlouhé  400  metrů  na  okraj 
vesnice.  Veškerá  dokumentace 
byla všemi orgány schválena.

Změnou  majitele  Pražské  vo‑
dárenské  společnosti  musel  být 
změněn  původní  projekt.  Voda 
z Káraného musela jít rovnou do 
rozvodny  v  Praze,  odtud  zpět  do 
Vinoře a pak teprve do Jenštejna. 
Vedení  se  tak  rázem  prodloužilo 
na  3,5 km  a  finančně  se  značně 
celé dílo prodražilo.

Patnáctileté  handrkování 
s vodou se ukázalo dost katastro‑
fální.  Dlouhodobým  používáním 
umělých  hnojiv  a  vypouštěním 
odpadních vod do špatných septi‑
ků byla voda v některých soukro‑
mých  studnách  kontaminovaná. 
Vybudováním obecního vodovodu 
tento  problém  užívání  vody  pro 
běžný  život  odpadl.  Avšak  voda 
ve studních a hlavně v rybnících 

není  stále  dobrá  a  pro  spotřebu 
nepoužitelná.

Do  doby  15  let  budování  vo‑
dovodu  spadá  i  stavba  čističky 
odpadních  vod  a  s  tím  současně 
vybudování kanalizace v obci. Ve 
výběrovém  řízení  k  těmto  stav‑
bám  uspěla  firma  MAO  Kladno. 
Ukázalo  se,  že  vybraná  firma 
s  nejlevnější  nabídkou  není  žád‑
ná výhra. Firma pracovala velice 
nekvalitně  a  nezodpovědně.  Ně‑
které vstupní skruže do kanaliza‑
ce  byly  skládané  z  rozlámaných 
částí.  Některé  úseky  již  hotové 
kanalizace  měly  opačný  spád. 
Nejvíce problémů bylo odkrytých 
v ulici Na Stráni, která se musela 
rozkopávat 4 krát. Jenom peníze 
na stavbu naskakovaly.

Velkým  přínosem  do  života 
obce  je  zavedení  zemního  ply‑
nu. V roce 1997 se v obci objevili 
agenti Raiffeisenbank, kteří nabí‑
zeli zavedení plynu do konce roku 
2010 s  tím,  že  každý  zájemce 
bude muset zaplatit předem. Celá 
obec  rychle  o  takovou  nabídku 
ztratila  zájem.  Platit  předem  za 
nevykonanou práci je podezřelé.

Až v roce 2002 se v obci obje‑
vili  agenti  Pražské  plynárenské 
a Středočeské plynárenské a pře‑
svědčovali obyvatele o svých vý‑
hodách.  Obě  společnosti  již  pra‑
covaly na vedení zemního plynu. 
Rychleji  postupovala  Pražská 
plynárenská s vedením od Vino‑
ře.  Trasu  měla  rozdělenou  na  4 
úseky. Na každý úsek nastoupila 
samostatná parta a práce postu‑
povala  nevídaně  rychle.  Součas‑
ně  bylo  určeno  umístění  všech 
domovních přípojek. Další parta 
na  vyznačených  místech  stavě‑
la  cihlové  domečky  pro  dodané 
plynoměry. Během jednoho a půl 
měsíce  byl  rozvod  plynu  hotový, 
výkopy  zasypané  a  terén  upra‑
vený.

Kolaudace  a  natlakování  ply‑
nu  byly  vrcholem  akce.  Občané 
platili  jenom  vybudování  domeč‑
ků. OÚ přidal všem novým nastá‑
vajícím odběratelům 1 000 Kč na 
zakoupení skříněk na plynoměry. 
Zavedení plynu od plynoměru do 
domu už si musel zaplatit každý 
sám. To byl hlavní důvod, proč si 
někteří  majitelé  domů  nenechali 
plyn zavést. Jsme však svědky, že 
časem  většina  pochopila  výhody 
používání  plynu,  čistotu  nejen 
doma,  ale  hlavně  čisté  životní 
prostředí.  Ustupují  od  vytápění 
pevnými  palivy,  i  když  je  provoz 
dražší.

Václav Kovanda, kronikář

Nově digitalizované obecní kroniky z let 1922–1954 a 1975–2015 najdete na kroniky.jenstejn.cz
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slovo starosty
Pravidelná zpráva starosty o činnosti úřadu v posledních měsících

Minulé  číslo  Jenštejnského 
občasníku  vyšlo  v  prosinci  2015 
a od té doby se toho zase spoustu 
událo.

Mnohé  věci  rozebereme  v  sa‑
mostatných článcích, a proto zde 
budu  co  nejstručnější.  Nechci 
také  psát  o  „bordelářích“  a  ne‑
platičích  za  svoz  směsného  ko‑
munálního  odpadu  a  výjimečně 
toto  téma  přenechám  klidnějším 
povahám.

Na úvod bych rád zdůraznil, že 
finanční  audit  hospodaření  obce 
za rok 2015 dopadl na výbornou. 
Auditoři neshledali naprosto žád‑
ná  pochybení,  nedostatky  v  hos‑
podaření a dokonce nevydali ani 
žádná doporučení, prostě děláme 
všechno tak, jak máme. Není tedy 
třeba  věci  příliš  komplikovat, 
když se dají zvládnout i selským 
rozumem bez nutnosti  sáhodlou‑
hých výčtů paragrafů.

Dokončujeme  zadání  územ‑
ní  studie  pro  oblast  areálu  JZD 
a blíží se vyhotovení územní stu‑
die  pro  oblast  dostavby  areálu 
Nového  Jenštejna.  Pokračovat 
budeme  jednáními  nad  pláno‑
vací  smlouvu  s  developerem  pro 
oblast  zbytku  „kytary“  (od  ulice 
Kovářská  směrem  k  Dehtárům) 
a  především  vyjednáváním  nad 
podmínkami,  za  kterých  obec 
takovouto  smlouvu  podepíše. 
Zkapacitnění ČOV je jedna z ne‑
zbytných podmínek, nikoliv však 
jediná.  Samozřejmě  chceme,  aby 
obec  Jenštejn  na  nové  výstavbě, 

kterou schválili minulí zastupite‑
lé v územním plánu, něco „vydě‑
lala“. Záměrně to slovo píši v uvo‑
zovkách. Další výstavba znamená 
pro obec vytváření nových potřeb, 
infrastruktury,  služeb,  nákladů, 
ale i příjmů z nových občanů s tr‑
valým  pobytem  v  obci.  Nikoliv 
z přespávačů.

Vypracovali jsme a zastupitel‑
stvo schválilo kvalitní rozpočtový 
výhled  s  analýzou  financí  obce 
Jenštejn do budoucích let. Pomů‑
že  nám  to  plánovat  nejen  naše 
příjmy,  ale  i  investice  do  infra‑
struktury, která zde chybí. Nalez‑
nete jej na webu obce.

Vyřešili  jsme  docházku  letoš‑
ních  prvňáčků  do  okolních  škol. 
Díky  smlouvě,  kterou  jsem  do‑
jednal  s Brandýsem nad Labem, 
a otevření třetí třídy v Satalicích. 
Ale  za  cenu  dalších  nákladů  za 
tyto  žáky  z  obecního  rozpočtu. 
Platí  však,  že  všech  cca  42  po‑
tenciálních  letošních  prvňáčků 
z Dehtár a Jenštejna mělo  šanci 
být přijato do jedné ze smluvních 
škol  nebo  do Vinoře  (ti,  kteří  již 
tam  měli  sourozence).  Vzhledem 
k  tomu,  že  kapacity  okolních  ZŠ 
jsou vyčerpány, pokračujeme dále 
v projektu svazkové školy. Osobně 
jsem se, mimo jiných aktivit kvůli 
zajištění  budoucí  školní  docház‑
ky  našich  dětí,  setkal  s  hejtma‑
nem středočeského kraje Peterou 
a ministryní školství Valachovou. 
Věřím,  že  dostaneme  dotaci  na 
svazkovou  školu  ve  výši  90 mil. 

Kč, a to v brzké době.
Jenštejn  také  bojuje  za  své 

občany  u  soudu.  Žaloba  na  Ak‑
tualizaci  zásad  územního  rozvo‑
je  Prahy  a  proti  současné  trase 
pražského okruhu, který by vedl 
přes naše území, několik desítek 
či  stovek  metrů  od  Domova  se‑
niorů a ulice Na Stráni, byla za‑
mítnuta  130stránkovým  rozsud‑
kem. Mnohé se v minulých letech 
(např. 2013) promeškalo a 8 praž‑
ských městských částí a 4 středo‑
české  obce  (Jenštejn,  Přezletice, 
Podolanka,  Radonice)  dál  bojují 
podáním kasační stížnosti k Nej‑
vyššímu správnímu soudu v Brně 
i stížností obcí k evropské komisi.

Jsme  zařazeni  do  programu 
„Záchrana“ Ministerstva kultury 
a  prozatím  obdržíme  na  letošek 
dalších  700 000 Kč  na  opravy 
hradu.  Štenýřové  lešení,  mimo‑
chodem  všemi  odborníky  velmi 
oceňovaný způsob stavby, se prá‑
vě  dokončuje  a  poté  nastoupí 
památkáři  a  nakonec  konečně 
samotní  restaurátoři.  Stavební 
dřevo  hrazené  z  dotací  zřejmě 
poté použijeme na výstavbu stage 
a hlediště na obecní louce.

Je objednáno a do konce dub‑
na  bude  instalováno  nové,  velké 
a  krásné  dětské  hřiště  pod  hra‑
dem,  určené  pro  větší  děti,  ale 
i s několika prvky pro ty menší.

Byla  vybrána  firma,  která 
bude  zajišťovat  většinu  zahrad‑
nických  prací  a  v  zimně  uklí‑
zet  sníh  vlastní  technikou  a  za 

menší  náklady,  než  to  zvládáme 
sami.  Naše  paní  zahradnice  do‑
stane  trochu  jiné  úkoly.  Budeme 
se snažit založit v obci už na jaře 
kvetoucí  plochy  a  udržovat  naši 
vesnici veselejší a kvetoucí.

Na ulici Hradní  jsme zdarma 
zapůjčili  radar  se  statistickým 
modulem,  který  bude  několik 
týdnů  sledovat  místní  provoz. 
Poté  vyhodnotíme,  zda  se  v  bu‑
doucnu vydáme cestou preventiv‑
ních  měření  rychlosti  projíždějí‑
cích vozidel na několika místech 
v Jenštejně a Dehtárech. Ale vše 
je o penězích.

Podařilo  se  digitalizovat  a  ši‑
roké  veřejnosti  tak  zpřístupnit 
všechny jenštejnské kroniky. Na‑
leznete  je  na kroniky.jenstejn.cz. 
A je to velmi zajímavé čtení!

Je hotový projekt rekonstrukce 
veřejného  osvětlení  v  Dehtárech 
a Starém Jenštejně, projekt zatep‑
lení  obecního  úřadu  a  pracuje  se 
na dokumentaci ke stavbě školy.

A teď obecně ke službám obce: 
rozšířili  jsme  úřední  hodiny  tak, 
aby  ještě  víc  z  vás  mohlo  vyři‑
zovat  své  záležitosti  mimo  svoji 
pracovní dobu. Od února úředně 
ověřujeme podpisy a kopie listin. 
Také  obecní  INFO  SMS  zprávy 
využívá  více  obyvatel  a  obecní 
FCB stránka již má přes 360 uži‑
vatelů a stala se tak nejvyužíva‑
nějším zdrojem rychlých informa‑
cí občanům Jenštejna.

Přeji krásné jaro!
Norbert Hlaváček, starosta

Vizualizace nových herních prvků pro hřiště pod hradem
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Jenštejn  stojí  před  důležitým 
rozhodnutím,  jestli  a  popřípadě 
jak  se  bude  snažit  zajistit  školní 
vzdělávání svých dětí. Cestou, pro 
kterou  se  většina  zastupitelstva 
rozhodla, je svazková škola v Pře‑
zleticích. Pojďme se stručně a bez 
emocí podívat na to, proč jsme se 
tak rozhodli.

Nechceme být pasivní
Mohli  jsme  jako  obec  nedělat 

nic,  rodiče  uklidňovat  sliby  „Do‑
ložky  nejvyšších  výhod“  ve  škole 
v  Satalicích  a  spoléhat  na  to,  že 
jenštejnští  a  dehtárští  rodiče  si 
nějak poradí. Nebo nechat rozhod‑
nutí o umístění dětí na krajském 
úřadu. Každé asi skončí v jiné ško‑
le  a  jinak  vzdálené  od  Jenštejna, 
ale co… Starostou jsem nebyl zvo‑
len proto, abych pasivně čekal na 
to,  co  přijde,  ale  proto,  abych  ak‑
tivně věci řešil. A školy jsem začal 
řešit už více než před rokem. Pro 
nadcházející rok s pomocí starosty 
města Brandýs nad Labem – Sta‑
rá Boleslav a nakonec  i  s pomocí 
starostky Satalic.

Peníze
Opozice emotivně popisuje vý‑

hody školy v Jenštejně. Ano, někte‑
ří bychom určitě chtěli školu a co 
nejblíž,  stejně  jako  školku,  kam 
se dostanou i naše tříleté děti, ně‑
kteří  více  autobusů,  jiní  ordinaci 
lékaře nebo kulturní dům. Při vší 
úctě k rodičům – a s láskou k dě‑
tem (sám mám dvě, necelé 2 roky 
a 5 let), Jenštejn není jen o malých 
dětech. Máme tu spoustu seniorů, 
lidí v produktivním věku s již do‑
spělými dětmi, náctiletou mládež. 
Ti  všichni  mají  také  své  potřeby 
a oprávněné požadavky. Ty budou 
realizovány o to obtížněji, o co víc 
nás bude stát škola. Plnohodnotná 
škola o 18 třídách se vším vybave‑
ním a zázemím stojí cca 170–180 
milionů bez pozemku. Investice se 
dá rozdělit do dvou etap. Někteří 
zastupitelé chtějí školu v Jenštej‑
ně, protože prý na 2/5 školy v Pře‑
zleticích  naše  obec  nemá  peníze. 
Ale stavět školu sami přímo v Jen‑
štejně, na to máme? Podle mě ne. 

Ne bez toho, aniž bychom zastavili 
další investiční akce a zvelebování 
naší vesnice. Zhruba 15–20 milio‑
nů spoluúčasti na svazkové škole 
bude  obec  schopná  ufinancovat. 
Mimo  jiné  snížením  budoucích 
výdajů za žáky umístěné v „cizích 
školách“ a příjmy svazku „na ka‑
ždého žáka“ ze státního rozpočtu. 
Přesnější  sumu  spoluúčasti  obce 
budeme znát po dokončení projek‑
tové  dokumentace  a  výběrového 
řízení na dodavatele.

Pozemek
Nabídka  Přezletic  je  velkory‑

sá v  tom, že do projektu vloží po‑
zemek  (nebo  dají  na  99  let  právo 
stavby) o tak velké rozloze, že se na 
ní do budoucna v případě potřeby 
vejde i škola o 4 x 9 třídách. Stej‑
ně  tak zainvestuje blízké náměstí 
a přístupové komunikace. Jenštejn 
žádný  pozemek  na  školu  nevlast‑
ní, nikdo zde  takový pozemek ne‑
prodává.  Obec  o  nějakém  pozem‑
ku  může  jednat  s  developerem 
v Novém Jenštejně, ale o to méně 
pak z něj může dostat při jednání 
o  dalších  platbách  za  dokončené 
domy a tím méně bude mít peněz, 
které  může  využít  například  na 
financování  spoluúčasti  obce  na 
stavbě  společné  svazkové  školy, 
ale  i  jiných  potřebných  projektů. 
V  budoucnu  možná  darovaný  po‑
zemek může sloužit i mnoha jiným 
účelům a potřebám. Jenštejn totiž 
nepotřebuje pouze školu.

Dotace
Ekonomicky  zvládnutelné 

pro  všechny  tři  zúčastněné  obce 
svazkové školy (Jenštejn, Přezle‑
tice, Podolanka) je stavět školu se 
státní  dotací.  Podobné  projekty 
jsou aktuálně státem podporová‑
ny. Myslíte, že stát přidělí dotace 
třem školním projektům pár kilo‑
metrů od sebe, kdyby se Jenštejn, 
Podolanka  a  Přezletice  pustily 
do  stavby  vlastní  školy?  Projekt 
svazkové školy je zdaleka největ‑
ším  projektem,  který  schválila 
Rada  Středočeského  kraje,  alo‑
kace  je  zde 90 mil. Kč a  stalo  se 
tak právě proto, že školu chceme 

stavět společně.

Developer
S novým developerem bohužel 

musíme jako obec začít  jednat od 
čistého  stolu.  Za  dosavadní  vý‑
stavbu  už  nedostaneme  nic.  Při‑
jde  někomu  dalšímu  kromě  naší 
opozice  reálné,  že  nám  developer 
postaví školu za 120 mil. Kč hned 
na  začátku  svých  investic?  Když 
chtějí údajně stavět po cca 50 do‑
mech  8–15  let.?  Nebo  že  nám  dá 
pozemek o velikosti několika hek‑
tarů a k tomu ještě spoustu peněz 
na splátku dluhu za školu? Mě ne. 
A mimochodem, i ministryně škol‑
ství Kateřina Valachová prohlási‑
la  na  našem  společném  jednání, 
že představa, že developer zaplatí 
celou  školu  je překonaná. Reálné 
ale  je  dohodnout  prostřednictvím 
plánovací smlouvy platby v určité 
výši za každý zkolaudovaný dům, 
a  s  těmito penězi pak může obec 
naložit podle svého uvážení – splá‑
cet  rozumný  dluh  za  svazkovou 
školu nebo je investovat do dalších 
rozvojových projektů v obci.

Společný postup
Tři  obce  jsou  vždy  silnější  než 

jedna – ať už v jednání se státem, 
krajem a dalšími institucemi. Bude 
jedna obec efektivnější v získávání 
dotací nebo je lepší spojit síly 3 ves‑
nic, třech potenciálních voličských 
elektorátů?  Společně  se  dá  také 
lépe plánovat další  rozvoj  a počty 
míst a tříd v jednotlivých ročnících.

Náklady
Ne všichni vědí, že nemáme  ‑li 

svoji školu, neznamená to pro nás 
méně výdajů z obecního rozpočtu. 
Právě naopak! Každá obec, která 
má  na  svém  území  školu  (nebo 
každý  svazek  obcí  resp.  svazko‑
vá škola), dostává do rozpočtu na 
každého  žáka  cca  8 500 Kč/rok. 
U nás je situaci nyní zcela opačná. 
Na naše školáky nejenže nic nedo‑
stáváme ze státního rozpočtu, ale 
naopak platíme nemalé prostřed‑
ky okolním školám za to, že přijí‑
mají naše děti.

V současné době tedy:

a) Nedostáváme od státu ročně 
zhruba 8 500 Kč /rok/žáka do roz‑
počtu.

b)  Vydáváme  ročně  z  rozpoč‑
tu  na  žáka  cca  7 500 Kč/  rok  na 
platby  okolním  školám  (Brandýs, 
Satalice).

c) Rozdíl je 16 000 Kč ročně na 
žáka,  které  nemáme,  protože  je 
nedostaneme  respektive  „vydá‑
me“.

Počet  školou  povinných  dětí 
z Jenštejna stále roste, už nyní je 
to přibližně 200  žáků. To  zname‑
ná,  že  pokud  budeme  mít  svaz‑
kovou  školu,  do  rozpočtu  svazku 
za  ně  přibude  cca  1 700 000 Kč/
rok  a  také  to,  že  pokud  bychom 
za  všechny  tyto  žáky  měli  platit 
nějaké  cizí  škole  stálo  by  nás  to 
cca 1 500 000 Kč/rok

Závěrem
Svazková škola pro mě zname‑

ná zajištění školského obvodu pro 
místní děti,  což  je povinností obce 
ze zákona, rozumné zadlužení, kte‑
ré  obec  zvládne  financovat,  „lepší 
karty“  v  jednání  s  developerem 
o  tom,  co  nám  poskytne  za  další 
výstavbu  a  pozvolný  a  plánovaný 
rozvoj  Jenštejna.  Škola  v  Jenštej‑
ně  pro  mě  naopak  znamená  pře‑
devším  nutnost  masivní  a  rychlé 
výstavby  nových  domů,  změnu 
územního  plánu  a  zastavění  celé 
oblasti  mezi  Jenštejnem  a  Rado‑
nicemi  (druhý  developer),  protože 
obec  bude  nucená  nejen  získat  co 
nejrychleji co nejvíc peněz z develo‑
perské výstavby, ale také co nejvíc 
domů,  aby  ve  výhledu  mnoha  let 
dopředu  byla  škola  stále  zaplně‑
ná. Možná je právě toto ten pravý 
důvod,  proč  nás  někteří  opoziční 
zastupitelé  tlačí  do  stavby  školy 
v Jenštejně. Aby se uměle vytvořila 
situace, kdy přijde další developer 
vlastnící  tisíce  metrů  čtverečných 
polí,  které  nemá  v  územním  plá‑
nu jako stavební pozemky a „spasí 
nás“  finanční  injekcí  výměnou  za 
změnu územního plánu a rozšíření 
Jenštejna  někam  k  5 000  obyva‑
tel… Opravdu to chceme?

Norbert Hlaváček, starosta

o svazkové škole a školách bez emocí
Projekt svazkové školy v Přezleticích z pohledu starosty obce

Zápisy do škol pro rok 2016/2017
Umístění našich prvňáčků do okolních škol

V letošním roce šlo z Jenštej‑
na k zápisu na školní rok 2016/17 
asi 42 dětí. To je pravděpodobně 
nejvíce v historii Jenštejna. Obci 
se podařilo zajistit místa v bran‑
dýské ZŠ Palachova, několik dětí 
se vešlo do ZŠ Vinoř a ZŠ Sata‑
lice. Vzhledem  k  velkému  počtu 

dětí  ze  Satalic  a  Radonic  bude 
dokonce  poněkud  nečekaně  ote‑
vřena  v  Satalicích  třetí  první 
třída. Satalice už požádaly o jed‑
nání s Radonicemi a Jenštejnem 
o dělení nákladů na její otevření. 
V  příštím  roce  bude  snad  dětí 
o  něco  méně,  ale  velmi  pravdě‑

podobně  skončí  nebo  se  změní 
stávající  smlouvy  o  umisťování 
žáků  do  okolních  škol  a  další 
vývoj  bude  ovlivněn  i  další  vý‑
stavbou v lokalitě Nový Jenštejn 
a vedle bytovek.

Jiří Hulík, zastupitel

Škola z Jenštejna 
k 17. 3. 2016

ZŠ Palachova 17–19

ZŠ Satalice 8–10

ZŠ Vinoř 5‑6

ZŠ Dřevčice 0‑1
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ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč) Plán Skutečnost

Třída 1 1 Daňové příjmy 10 888 11 394

Třída 2 2 Nedaňové příjmy 830 1 768

Třída 3 3 Kapitálové příjmy 0 0

Třída 4 4 Přijaté dotace 330 2 737

Třída 8 8 Financování 0 0

CELKEM 12 048 15 894

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč) Plán Skutečnost

Skupina 1 1 Zemědělství a lesní hos‑
podářství

0 0

Skupina 2 2 Průmyslová  a  ostatní 
odvětví hospodářství

650 2 972

Skupina 3 3 Služby pro obyvatelstvo 4 796 5 688

Skupina 4 4 Sociální  věci  a  politika 
zaměstnanosti

130 76

Skupina 5 5 Obrana,  bezpečnost 
a právní ochrana

750 766

Skupina 6 6 Všeobecná  veřejná 
správa a služby

4 761 4 346

Skupina 8 8 Financování 960 879

CELKEM 12 048 14 727

•  V  únoru  proběhla  údržba 
vzrostlých stromů  ve  starém 
Jenštejně  i  v  Dehtárech.  Od‑
borná firma provedla během tří 
dnů  bezpečnostní  řezy  celkem 
na  29  stromech  v  nejvíce  frek‑
ventovaných  částech  obce.  Při 
prořezu  bylo  bohužel  zjištěno, 
že  čtyři  topoly  u  obecní  louky 
jsou  napadeny  dřevokaznými 
houbami po nevhodném zásahu 
z  předešlých  let.  Přestože  tyto 
stromy  dlouhá  léta  doplňují 
zdejší  prostředí,  bude  potřeba 
v horizontu cca dvou let stromy 
pokácet  a  nahradit  je  novými. 
Vysoké  riziko  vylomení  větví 
vyrůstajících  z  torza  kmene 
hrozí při  silném větru  či  zátěži 
sněhem  u  všech  čtyřech  topo‑
lů.  Samotné  kácení  však  bude 
muset být podloženo znaleckým 
posudkem,  tak  jako  tomu  bylo 
v loňském roce v případě kácení 
topolů  blíže  k  dětskému  hřišti. 
Také  jedna  z  bříz  bělokorých 
na  návsi  je  napadena  hnilobou 
a její stav se velmi pravděpodob‑
ně bude nadále zhoršovat. Prio‑
ritou obce není stromy kácet, ale 
zajistit  jejich  odbornou  údržbu, 
které po mnoho let nebyla věno‑
vána  dostatečná  pozornost.  Ve 
zbývajících částech obce se pro‑

řezy stromů také zrealizují.
•  Dle  doporučení  Agentury 
ochrany  přírody  a  krajiny  byl 
proveden  detailnější  průzkum 
koruny,  včetně  tomografického 
vyšetření vitality památné-
ho stromu  (topol  kanadský), 
který  roste  na  břehu  Dehtár‑
ského  rybníka.  Na  výslednou 
zprávu  stále  čekáme.  Předpo‑
kládáme, že kácení nutné nebu‑
de, budou však muset být prove‑
deny  bezpečnostní  řezy  většího 
rozsahu.
• V loňském roce jsme zažádali 
o grant z programu Zdravé stro‑
my  pro  zítřek  na  památnou 
lípu  v  Jenštejně.  Bohužel  lípa 
není  mezi  stromy  vybranými 
k bezplatnému ošetření. Získali 
jsme alespoň odborné hodnocení 
stávajícího stavu a návrh vhod‑
ného ošetření, které bude spočí‑
vat v instalaci dynamické vazby 
a  redukčního  řezu  v  rozsahu 
10 %. Zásah je naléhavý, doporu‑
čen cca 1 x za pět  let. Památné 
stromy  se  také  dočkají  nového 
označení.  Stávající  nevyhovuje 
platné vyhlášce.

•  Zábory veřejných pro-
stranství  jsou  řešeny  Obecně 
závaznou  vyhláškou  2/2015. 
Připomínáme  povinnost  nahlá‑

šení  záboru  na  obecním  úřadě 
a  zaplacení  příslušného  po‑
platku.  Tato  povinnost  se  týká 
i krátkodobého umístění napří‑
klad  kontejneru  na  suť  apod. 
I tento poplatek je možné hradit 
platební kartou.
•  Nově  byly  umístněny  dva 
nové odpadkové koše  v  blíz‑
kosti  rybníka  pod  hradem. 
Zařídili  jsme  rovněž  výměnu 
starých  košů  na  autobusových 
zastávkách  v  Radonické  ulici 
a to včetně celých označníků za‑
stávek, které byly ve velmi špat‑
ném stavu. Celkovým vzhledem 
těchto zastávek se také zabývá‑
me.  Instalace  nových  zastávek 
je  finančně  náročná  a  obáváme 
se, že vzhledem k vandalismu se 
budou brzy podobat současným.
•  Rádi  bychom  využili  dotač‑
ního  programu  na  snižování 
energetické náročnosti ve-
řejných budov.  Abychom  na‑
plnili  požadované  úspory,  bude 
nutné  kromě  výměny  oken 
a  venkovních  dveří  také  zatep‑
lení  obvodového  pláště  budovy 
Obecního úřadu v Jenštejně. Byl 
zpracován odpovídající posudek 
a projekt. Po obdržení stavební‑
ho povolení může být žádost po‑
dána. V případě obdržení dotace 

však  k  samotné  realizaci  dojde 
až v letech budoucích s ohledem 
na  ostatní  projekty  a  finance 
obce.
• Dokončení výstavby chod-
níku kolem Domova seniorů se 
prodloužilo vzhledem k nevhod‑
ným  klimatickým  podmínkám. 
Především k dokončení vodorov‑
ného  dopravního  značení  (pře‑
chody)  je  potřeba  dlouhodobě 
suchý  povrch  vozovky.  Původní 
zábradlí  s  lavičkou na zastávce 
bylo nainstalováno zpět.
•  Od  února  nově  provádíme 
ověřování podpisů a vidima-
ci dokumentů  a  to  v  prodlou‑
žených  úředních  hodinách  uve‑
dených v kontaktech na úvodní 
straně tohoto občasníku.
•  Vedle  bytovek  byly  zaháje‑
ny  přípravy  dlouho  plánované 
stavby dvaceti řadových ro-
dinných domů. Výstavba bude 
probíhat  v  souladu  s  plánovací 
smlouvou.
• V březnu byla dokončena stav‑
ba lešení kolem hradní věže. 
Podrobnosti o celé plánované re‑
konstrukci najdete v příštím vy‑
dání  Jenštejnského  občasníku. 
Hrad bude během rekonstrukce 
přístupný veřejnosti.

Pavlína Antošová, Jana Minxová, Jiří Hulík

obecní slouPeK

výsledek hospodaření v roce 2015
Loňský rok skončil pro obec přebytkem

Hospodaření obce v roce 2015 
bylo  plánované  jako  vyrovna‑
né.  Skutečnost  však  vypadá  tak, 
že  hospodaření  obce  ke  konci 
roku  2015  skončilo  s  přebytkem 
ve  výši  1 167 tis.  Kč.  Stav  účtu 
k 31/12 2014, kdy byl 10 111 tis. Kč 
byl navýšen k 31/12 2015 na část‑
ku 11 254 tis. Kč. Obec tedy ušet‑
řila 1 143 tis. Kč.

I  při  takto  přebytkovém  pl‑
nění rozpočtu se podařilo zahájit 
dvě  významné  investiční  akce. 
Jednou z nich je oprava hradu, do 
které  se  v  roce  2015  investovalo 
1 466 tis.  Kč,  z  toho  obec  obdrže‑
la  dotaci  100 tis.  Kč  na  opravu 
vstupní  brány  a  973 tis.  Kč  na 
opravu  hradní  věže.  Investiční 
akce  oprava  hradní  věže,  byla 
zařazena do fondu Obnovy archi‑
tektonického dědictví, ze kterého 
budou  každoročně  uvolňovány 
finanční  prostředky  na  dokonče‑
ní kompletní opravy hradní věže. 
Do stavby chodníku do Vinoře se 
investovalo 1 618 tis. Kč. Spolufi‑
nancování této inveatiční akce ze 
strany obce bylo 337 tis. Kč.

Obec  Jenštejn  osadila  hřiště 
v  Novém  Jenštejně  a  Dehtárech 
herními prvky v ceně 290 tis. Kč 
a  nakoupila  stany  a  pivní  sety 

v ceně 148 tis. Kč. Do čističky se 
pořídila  nová  čerpadla  a  dmy‑
chadla  za  492 tis.  Kč.  Územní 
plánování,  konkrétně  úprava 
územního  plánu  a  vypracování 
územních  studií  na  Nový  Jen‑
štejn a areál bývalého JZD stálo 
v  roce  2015 239 tis.  Kč  a  územní 
studie  se  budou  dofinancovávat 
ještě v roce 2016.

Z  dalších  provozních  nákladů 
zde uvedu náklaky na zastupitel‑
svo ve výši 918 tis. Kč a náklady 
na činnost místní správy byly ve 
výši  2 617 tis.  Kč.  Neinvestiční 
příspěvek  na  provoz  školky  byl 
v  roce  2015 800 tis.  Kč  a  úhrada 
neinvestičních  nákladů  žákům, 
navštěvující  Satalickou  školu  či‑
nila 329 tis. Kč.

Závěrem  budu  z  drobných 
investic  jmenovat  finanční  pro‑
středky  na  nákup  vybavení 
hasičů  ve  výši  109 tis.  Kč  (elek‑
trocentrála,  zabezpečovací  za‑
řízení  a  člun)  dále  investici  do 
zvelebení vybavení úřadu ve výši 
53 tis.  Kč  (stůl  a  bezpečnostní 
dveře, drobné úpravy). Obec také 
koupila  3  nové  lavičky  za  cenu 
18 tis. Kč a nový vánoční řetěz za 
31 tis. Kč.

Jana Ivanišová, místostarostka
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Aktuální informace o činnosti výborů
Redakce oslovila předsedy výborů s otázkou čím se jejich výbor zabýval nebo bude zabývat

Finanční výbor
Úkolem  finančního  výboru 

zastupitelstva obce je dle zákona 
o  obcích  zejména  kontrola  hos‑
podaření  s majetkem a finanční‑
mi  prostředky  obce  a  dále  další 
úkoly, kterými ho pověří zastupi‑
telstvo obce. Běžná kontrola hos‑
podaření  obce  včetně  například 
pravidelného auditu pak probíhá 
podle zákona o finanční kontrole, 
zákona o rozpočtových pravidlech 
územních  rozpočtů  a  podle  dal‑
ších obecných předpisů.

Finanční  výbor  se  v  loňském 
roce  sešel  celkem  třikrát.  Na 
svých jednáních se zabýval zejmé‑
na  výsledkem  hospodaření  obce 
a  mateřské  školy  za  rok  2014, 
průběžnými výsledky hospodaření 
v  roce  2015  a  návrhem  rozpočtů 
pro  rok  2016.  Osobně  předpoklá‑
dám, že  se výbor  letos opět  sejde 
třikrát nebo čtyřikrát podle potře‑
by a samozřejmě i podle úkolů da‑
ných výboru zastupitelstvem.

V  obci  probíhá,  připravuje  se 
nebo se uvažuje o několika inves‑
tičních akcích. Jedná se o chodník 
u Domova seniorů, opravu hradu, 
vodovod  a  kanalizaci  v  Dehtá‑
rech,  rekonstrukci  veřejného 
osvětlení  nebo  projekt  svazkové 
školy.  Ne  u  všech  plánovaných 
akcí  je  v  současné  době  možné 
přesně  stanovit  předpokládané 
nároky na rozpočet obce. Finanč‑
ní výbor je nicméně připraven se 
na přípravě a kontrole finančních 
aspektů těchto projektů podílet.

Jiří Hulík, předseda finančního výboru

Kontrolní výbor
Činnost  kontrolního  výboru 

je vymezena třemi okruhy úkolů: 
kontroluje plnění usnesení zastu‑
pitelstva  obce  a  rady  obce,  je   ‑li 
zřízena;  kontroluje  dodržování 
právních  předpisů  ostatními  vý‑
bory a obecním úřadem na úseku 
samostatné působnosti; plní další 
kontrolní  úkoly,  jimiž  jej  pověři‑
lo  zastupitelstvo  obce.  Současně 
nekontroluje  hospodaření  s  ma‑
jetkem  a  finančními  prostředky 
obce, které je svěřeno finančnímu 
výboru.

V minulém roce se výbor sešel 
na  čtyřech  jednáních.  Probra‑
li  jsme  obecně ‑správní  agendy 
a  majetkovou  agendu  obce,  a  to 
pouze  na  úseku  samostatné  pů‑
sobnosti.  Zápisy  jsou  k  dispozici 
na webu obce.

V letošním roce se předpoklá‑
dají  čtyři  jednání  tohoto  výboru, 
v  každém  čtvrtletí  jedno.  Podle 
rozvrhu,  který  jsme  si  schválili 
na  prvním  zasedání  v  minulém 
roce, budou našimi dalšími téma‑

ty kontrolní činnosti:
‑ zastupitelstvo (plnění usnesení),
‑ veřejné služby,
‑ finanční kontrola,
‑ pracovně ‑právní vztahy a
‑ nastavení a provádění kontroly 
MŠ příspěvkové organizace.

Kontrolní  výbor  nemá  žádné 
nesplněné  resty  v  podobě  nespl‑
něného usnesení zastupitelstva.

Osobně  mě  mrzí,  že  činnost 
kontrolního  výboru  není  vnímá‑
na  jako  upozorňování  na  rizika 
a nesprávné postupy, které mohou 
poškodit  obec  jako  takovou,  pří‑
padně  jako  konstruktivní  návrhy 
na  zlepšení  činnosti  obce  a  její 
větší  transparentnosti  navenek. 
Kontrolní výbor není od toho, aby 
chválil, ale jako rizikové oddělení 
v bance, revizní orgány ve společ‑
nostech či osoby, které mají prová‑
dět kontrolu v rámci systému říze‑
ní  jakosti  (ISO),  má  upozorňovat 
na  neshody  tak,  aby  bylo  možné 
přijmout  nápravná  a  preventivní 
opatření v době, kdy  ještě nezpů‑
sobí  škodu.  Jinak  vůbec  nemusí 
být. Jelikož jsme ale všichni zastu‑
pitelé slibovali, že nám jde o zájem 
obce, tedy nikoliv o náš vlastní zá‑
jem,  pak  uspokojení  našeho  ega, 
pocit neomylnosti či osobní image 
a popularita musí jít stranou. Pad‑
ni komu padni, ať je to v tomto či 
jakémkoliv jiném volebním období 
a bez ohledu na to, kdo obec vede.

Petr Dovolil, předseda kontrolního výboru

Komunitní výbor
Při posledním zasedání komu‑

nitního výboru jsme dospěli k do‑
poručení  uspořádat  v  roce  2016 
tyto akce:

Březen  –  Výtvarná  akade‑
mie  –  Trpaslík,  obec  Jenštejn. 
Třetí  březnovou  sobotu  proběhla 
výtvarná  akademie  s  akademic‑
kým  malířem  Predragem  Dja‑
kovicem  zaměřená  tématicky  na 
smysl a poselství velikonoc. Děti 
v Trpaslíku vytvářely velikonoční 
výzdobu.  (facebook.com/Jenstejn‑
skyTrpaslik)

Duben – Noc s Andersenem – 
Trpaslík.  Ve  spolupráci  s  naší 
knihovnicí  paní  Jiráskovou  chce 
Trpaslík  uspořádat  každoroční 
večerní předčítání knih s názvem 
noc s Andersenem. Akce probíhá 
na mnoha místech po celé repub‑
lice.  (facebook.com/Jenstejnsky‑
Trpaslik)

Duben  –  Ukliďme  Česko  – 
Zuzka Dvořáková, obec Jenštejn. 
Druhý  ročník  společného  úkli‑
du  veřejných  prostranství,  cest 
a  cestiček  pro  ty,  kterým  není 
jejich  okolí  lhostejné  a  dobrovol‑

ně uklízí po ostatních. (facebook.
com/Jenstejn)

Duben  –  Pálení  čarodějnic  – 
SDH  Jenštejn,  obec  Jenštejn. 
V posledním dubnovém dni bude 
probíhat pod záštitou našich dob‑
rovolných  hasičů  tradiční  pálení 
čarodějnic. (facebook.com/JSDHO 
Jenstejn)

Květen – Otevření nového dět‑
ského  hřiště  pod  hradem  –  obec 
Jenštejn.  Oficiální  otevření  no‑
vého dětského hřiště s doprovod‑
ným  programem.  (facebook.com/
Jenstejn)

Květen – Trpaslíkův den – Tr‑
paslík.  (facebook.com/Jenstejn‑
skyTrpaslik)

Květen  –  Jenštejnská  Pětka 
Insportline – Renata Hlaváčková, 
obec  Jenštejn.  Květnovou  sobotu 
proběhne  již  třetí  ročník  běhu 
Jenštejnská  pětka,  o  který  je 
rok od roku čím dál větší zájem. 
Nemalá  částka  na  rozpočet  této 
již  tradiční  sportovně  –  kulturní 
akce (130 000 Kč) bude plně hra‑
zena sponzory. (www.jenstejnska‑
petka.cz,  facebook.com/jenstejn‑
skapetka)

Červen – Memoriál Vladimíra 
Neumana  –  SDH  Jenštejn,  obec 
Jenštejn.  Tradiční  hasičská  sou‑
těž  družstev  na  památku  Vladi‑
míra  Neumana.  (facebook.com/
JSDHO Jenstejn)

Červen  –  Jenštejnské  slav‑
nosti – Jana Ivanišová, obec Jen‑
štejn.  V  červnu  má  proběhnou 
pravděpodobně  největší  kulturní 
akce,  což  Jenštejnské  slavnosti 
bezesporu  jsou,  avšak  je  to  také 
akce  nejdražší  (150 000 Kč).  Ni‑
kde není pravidlem, že tyto slav‑
nosti mají být upořádány každým 
rokem. Komunitní výbor doporu‑
čuje v letošním roce tuto akci vy‑
nechat  a  uvedenou  částku  pone‑
chat  na  vybudování  pevné  stage 
(pronajmutí  stojí  30  000 Kč)  ze 
dřeva  po  rekonstrukci  místního 
hradu, které je již zaplaceno a je 
v  majetku  obce.  (facebook.com/
Jenstejn)

Červen  –  Večerní  vystoupení 
na hradě.

Červen  –  Malířská  akademie 
Predraga  Djakovice  –  obec  Jen‑
štejn. (facebook.com/Jenstejn)

Červenec a srpen – Malé letní 
kino pod hradem – Norbert Hla‑
váček,  obec  Jenštejn.  O  prázdni‑
nách budeme promítat na obecní 
louce  pod  hradem  o  sobotních 
pozdních  večerech  výběr  z  filmů 
pro děti  i pro dospělé.  (facebook.
com/Jenstejn)

Srpen – Summer párty – Petr 
Cikaník,  Team  Overhand.  Vel‑
ké  letní  akce  s  názvem  Summer 

párty. V  pořadí  třetí  ročník  plné 
zábavy  pro  malé  i  velké,  která 
nestojí obec z rozpočtu vůbec nic. 
(facebook.com/TeamOverhand)

Srpen – Loučení s prázdnina‑
mi  –  Klára  Ivanišová,  obec  Jen‑
štejn. Další zaběhlá akce pro děti 
(facebook.com/Jenstejn)

Říjen  –  Divadelní  představe‑
ní pro děti – Trpaslík.  (facebook.
com/JenstejnskyTrpaslik)

Listopad  –  Drakiáda  –  Nor‑
bert  Hlaváček,  obec  Jenštejn. 
(facebook.com/Jenstejn)

Listopad – Strašidelná stezka, 
lampionový průvod a ohňostroj – 
Trpaslík,  obec  Jenštejn.  (face‑
book.com/Jenstejn)

Prosinec   –  Rozsvícení  vánoč‑
ního stromečku – Norbert Hlavá‑
ček, obec Jenštejn. (facebook.com/
Jenstejn)

Roman Pokorný, předseda komunitního 

výboru

Osadní výbor
V  polovině  února  se  sešel 

osadní výbor Dehtáry, na kterém 
se  hovořilo  především  o  chysta‑
ném  projektu  vodovodu  a  kana‑
lizace,  ke  které  se  chce  připojit 
naprostá  většina  místních  oby‑
vatel,  což  potvrdili  i  na  veřejně 
svolané schůzce. V rámci diskuse 
byl přítomnými navržen text ote‑
vřeného  dopisu,  který  je  adreso‑
ván  zastupitelům  Hodnoty  pro 
Jenštejn J. Habartové, G. Spurné 
a P. Dovolilovi:

„Osadní  výbor  Dehtáry,  za‑
stoupený  předsedou  Markem 
Vackem a členy Alešem Moudrým 
a  Miroslavou  Hrdinovou,  vyzý‑
vá  zastupitele  J.  Habartovou,  G. 
Spurnou a P. Dovolila, aby zane‑
chali politických obstrukcí a blo‑
kování  vybudování  inženýrských 
sítí  v  Dehtárech.  Po  desetiletích 
čekání  a  neúspěšných  žádostí 
o dotace má obec jedinečnou šanci 
postavit tuto infrastrukturu z do‑
tací ještě v roce 2016. Je to první 
a zároveň asi poslední šance, jak 
zajistit tuto infrastrukturu s tak 
velkým přispěním dotací.

Naprostá  většina  obyvatel 
Dehtár  se  chce  připojit  k  plá‑
nované  vodohospodářské  infra‑
struktuře  –  vodovodu  a  kanali‑
zaci  v Dehtárech. Důkazem byla 
účast  na  schůzce  se  starostou 
obce  6.  února  2016.  Schůzky 
se  účastnilo  přes  50  obyvatel 
Dehtár,  kteří  zastupovali  skoro 
všechny  majitele  dotčených  ne‑
movitostí.  Všichni  zúčastnění 
souhlasili s obcí navrhovanou va‑
riantou a jsou připraveni uhradit 
si  i  veřejnou  část  přípojek.  Toto 
jsou rozhodnuti stvrdit podpisem 
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zastupitelstva obce
příslušné smlouvy s obcí.

Žádáme  proto  výše  zmíněné 
zastupitele, aby zapomněli na po‑
litickou  příslušnost  a  místo  toho 
byli  nápomocni  této  pro  Dehtá‑
ry  zásadní  investici,  zajišťující 
nejzákladnější  potřeby,  tj.  pít 
pitnou  vodu  a  likvidovat  splaš‑
kové  vody.  Pevně  doufáme  v  to, 
že nikdo z Vás oslovených nechce 
nést  osobní  zodpovědnost  za  to, 
že  se díky  jeho politickým ambi‑
cím  a  nesmyslným  obstrukcím 
plánovaná  akce  neuskutečnila. 
Uvědomte  si  prosím,  že  svým 
jednáním  můžete  uškodit  všem 
občanům Dehtár.“

Dále se osadní výbor shodl na 
tom, že další výhodou stavby VaK 
bude vybudování nového povrchu 
komunikace  v  Dehtárech  a  mož‑
né  zpevnění  a  opravy  obecních 
účelových komunikací, které mo‑
hou být provedeny z recyklátu ze 
stávající vozovky.

Osadní  výbor  se  rovněž  usne‑
sl,  že  by  bylo  vhodné  řešit  spolu 
s  výkopy  a  pracemi  na  obecním 
vodovodu  a  kanalizaci  v  Dehtá‑
rech  i  rekonstrukci  veřejného 
osvětlení,  které  často  nefunguje, 
a to už několik let a situace se ne‑

ustále zhoršuje. Osadní výbor na‑
vrhuje, aby veřejné osvětlení bylo 
rekonstruováno v době, kdy budou 
probíhat  výkopové  práce  na  VaK 
a předpokládá úspory v realizaci.

Marek Vacek, předseda osadního výboru

Rozvojový výbor
Současná  podoba  rozvojového 

výboru  se  podobá  spíše  stavební 
komisi.  Sestava  stavebních  inže‑
nýrů, architektky a geodetky tvo‑
ří  dobrý  poradní  orgán  pro  obec 
i pro zastupitele.

Obec  prochází  obdobím  vel‑
kého  rozvoje  ve  všech  směrech. 
Ať  už  jsou  to  rekonstrukce  nebo 
nové stavby. Jsou to zcela zásadní 
projekty:  kanalizace  a  vodovod, 
škola,  rekonstrukce  hradu,  re‑
konstrukce  veřejného  osvětlení, 
revize  stávající  kanalizace  a  ře‑
šení  problémů  s  ČOV,  výstavba 
chodníku, obnova dětských hřišť, 
zateplení  úřadu,  výstavba  hasi‑
čárny  a  nástroje  plánování  roz‑
voje  jako  jsou  územní  studie  na 
dostavbu nového Jenštejna a stu‑
die  pro  území  areálu  JZD.  Není 
tedy  v  zájmu  vedení  obce,  aby 
rozvojový výbor vymýšlel „projek‑
ty“ do šuplíku. Jednotliví členové 

se účastní realizace „skutečných“ 
projektů,  na  kterých  jsou  příno‑
sem svojí profesí i znalostmi dané 
věci  z  minulosti.  Za  sebe  musím 
napsat,  že  jsem  velmi  ráda  sou‑
částí rozvoje obce.

Ráda  bych  zde  zmínila  akci 
„Revizi  kanalizace  a  čistírny  od‑
padních  vod“.  Revizi  zpracoval 
Ing. Jouda, který jednal se správ‑
cem sítě a probíral se dostupnými 
podklady.  Shrnul  ve  své  zprávě 
možnosti nové kanalizace, navrh‑
nul  řešení  krizových  míst  kana‑
lizace  stávající  a  řešení  čistírny. 
Výsledkem byla shoda odborníků, 
zastupitelů i investora, že je potře‑
ba současnou čistírnu přebudovat 
a  nikoliv  stavět  jinou.  Mnohem 
lépe  začala  fungovat  spolupráce 
se správcem kanalizace, a to díky 
novému majiteli VaK. Lidé z VaK 
navštěvují  naši  ČOV  několikrát 
týdně.  Starosta  dostává  hlášení 
o  závadách  a  špatném  fungová‑
ní  čistírny.  Tyto  skutečnosti  byly 
dříve VaK spíše popírány. Hlášení 
jsou důležitým podkladem pro bu‑
doucí řešení. Obec musí mít jasno, 
co je optimální a co bude při nové 
výstavbě prosazovat.

Velmi  zajímavá  jsou  jednání 

s  architekty  nad  územními  stu‑
diemi. Studii na dostavbu nového 
Jenštejna  zpracovává  arch.Tittl. 
Studie  obsahuje  zajímavý  návrh 
veřejného  prostranství  a  zele‑
ného  pásu  napříč  zastavitelnou 
plochou,  které  je  posunuto  blíže 
ke stávající zástavbě. Studie bude 
hotová v prvním pololetí 2016.

Zadání  druhé  územní  studie 
(na  areál  JZD)  dostal  za  úkol 
rozvojový  výbor.  Po  dohodě  se 
starostou  zpracoval  zadání  arch. 
Starčevič. Výsledek byl velmi pře‑
kvapující.  Obsahoval  čtyři  různé 
pracovní  návrhy  členění  území 
a  knihy  dostupných  podkladů, 
které  si  pan  architekt  zajišťoval 
například i v archivu obce. Všich‑
ni doufáme, že při zpracování stu‑
die dojde k dohodě mezi vlastníky 
pozemků a využijí tohoto nástroje 
ve svůj prospěch.

Řada drobných úkolů, kterými 
se  členové  výboru  zabývají,  není 
pro mnohé ani zajímavá. Ale dů‑
ležité  je,  aby  naše  činnost  byla 
přínosem pro obec.

A tak přeju naší vesnici, ať se 
jí daří dál, tak jako teď!

Zuzana Dvořáková, předseda rozvojového 

výboru

bojkot snK Hodnota Jenštejn?
Pohled na věc očima „opozičních“ zastupitelů

Na  zasedáních  zastupitelstva, 
na schůzkách a  jinde slýcháváme, 
jak  je  Hodnota  pro  Jenštejn  proti 
projektům v Jenštejně a že z toho 
děláme  parlament  apod.  Dokonce 
jsme  si  přečetli  v  otevřeném  do‑
pise Osadního výboru Dehtáry, že 
bojkotujeme projekt Vodovod a ka‑
nalizace  v  Dehtárech  a  abychom 
svých  nesmyslných  obstrukcí  za‑
nechali. Bylo nám vytčeno, že jsme 
nikoho za nic nepochválili a že jen 
kritizujeme. Ruku na srdce, nejsme 
tady od toho, abychom se plácali po 
ramenou, ale abychom hájili zájmy 
obce  a  nepřijímali  na  zastupitel‑
stvech usnesení, která by nás moh‑
la do budoucna hodně mrzet.

Za politický bojkot považujeme, 
když někdo napíše p. Dr. Rathovi, 
tehdejšímu  hejtmanovi  Středočes‑
kého kraje, anonym, aby nepřidělil 
obci  dotace  na  MŠ  Jenštejn. Ten‑
to  anonym  z  počátku  roku  2012 
i s naším komentářem najdete na 
našich webových stránkách.

Vodovod a kanalizace Dehtáry
Nikdy  jsme  nebyli  proti  zave‑

dení vodovodu a kanalizace v obci. 
Vždy jsme byli pro, když se žádali 
dotace  z  různých  fondů,  když  se 
připravoval  projekt,  apod.  Petr 

Dovolil  dokonce  sám  aktivně  na 
projektu spolupracoval a snažil se 
dotáhnout  Dehtáry  do  21.  století, 
kde  lidé  budou  mít  pitnou  vodu 
a kanalizaci.

S  čím  jsme  nesouhlasili, 
bylo  usnesení  zastupitelstva 
z  1.  2.  2016  týkající  se  vyhlášení 
zadávacího řízení na dodavatele za 
cca  15 mil.  Kč,  které  nebylo  zcela 
v souladu se zákonem. Upozornili 
jsme  na  jednoznačně  věcně  ne‑
správný  obsah  části  usnesení  na 
jednání  a  místo  diskuse  se  ukon‑
čila  další  rozprava  hlasováním 
(poprvé  v  historii  zastupitelstva) 
a schválilo se usnesení, které kdy‑
by skončilo na ÚOHS, zcela reálně 
by obci hrozila pokuta či významné 
zdržení  v  zadávacím  řízení.  A  to 
nehovoříme o následcích ve vztahu 
k případné dotaci. Ostatně na pro‑
jektu rybníka Jenštejn k odebrání 
dotace ve výši kolem 2 mil. Kč už 
v roce 2008 z důvodu špatného vý‑
běrového řízení došlo. Proto se také 
toto usnesení na dalším zastupitel‑
stvu dne 8. 3. 2016 muselo opravit, 
a to v návaznosti na náš zveřejně‑
ný článek; více na našich webových 
stránkách či našem Facebooku.

Když  je  něco  špatně  tak  ten, 
který  na  to  upozorní,  rozhodně 

nic  nebojkotuje,  a  ještě  hloupější 
je mu nasazovat  „psí hlavu“. Nej‑
lepší možnost přesvědčit se o výše 
uvedeném je prohlédnout si video‑
záznamy z obou zasedání zastupi‑
telstva.

Škola Přezletice
Řešení  kapacit  základní  školy 

pro  jenštejnské  a  dehtárské  děti 
si  představujeme  úplně  jinak. 
Představujeme  si  ji  tak,  že  každá 
obec ve svazku vlastní  část  školy: 
např. prvních 5 tříd v jedné obci + 
zázemí, dalších 5 tříd v další obci; 
další  stupně  by  se  realizovaly  až 
po 4–5 letech. Toto pojetí svazkové 
školy, že celá bude stát v Přezleti‑
cích  a  pro nás  to  bude  škola  spá‑
dová, je za nás pro Jenštejn a pro 
všechny jeho obyvatele nevýhodné. 
Bohužel s ohledem na náš prostor 
pro tento článek uvádíme srovnání 
výhod a nevýhod pouze na našich 
webových stránkách a Facebooku.

Za nejlepší variantu v současné 
době  považujeme  vybudovat  po‑
stupně pro budoucí město Jenštejn 
s 3,5  tisíci  obyvateli  školu vlastní 
(předpoklad  ve  4  etapách),  tj.  ne‑
dělit  se  o  kapacitu  s  Podolankou 
a Přezleticemi, kde má být růst po‑
pulace dle demografické studie do 

roku  2025  čtyřikrát  rychlejší  než 
v  Jenštejně  (cca  1 000  nových  by‑
tových jednotek). Tato varianta by 
byla  také  méně  finančně  riziková 
s ohledem na sdružené financová‑
ní s Přezleticemi a Podolankou, ve 
kterém bude každá obec „finančně 
ručit za další obce“. Spoléhat se, že 
příště budou Podolanka a Přezleti‑
ce ochotni přispět na školu v Jen‑
štejně  je  bláhová;  všechny  obce 
budou  dostatečně  zadluženy  na 
několik let dopředu.

V  obci Radonice  také přišli  na 
Nerudovský  problém  „Kam  s  dět‑
mi do ZŠ“ a do měsíce mají odbor‑
níky vypracovanou vstupní studii, 
přičemž  Hodnota  se  v  Jenštejně 
marně  dožaduje  alespoň  záměru 
projektu  už  více  než  rok.  Chtěli 
jsme  záměr  či  studii  proveditel‑
nosti svazkové školy a samostatné 
školy  v  Jenštejně,  abychom mohli 
objektivně porovnat, co je pro obec 
výhodnější, jaké budou nutné akti‑
vity, atd. Bylo nám řečeno, že na to 
není ani čas ani peníze. Bez kvalit‑
ních informací se však nelze o ta‑
kových  investicích odpovědně roz‑
hodovat. Vidíme, že v Radonicích to 
jde, proč ne u nás?

Gabriela Spurná, Jana Habartová, Petr Dovolil 

- zastupitelé
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Archeologové v Jenštejně
V našem katastru se nacházejí bohatá historická naleziště

Jenštejn  leží uprostřed sídelní 
oblasti, která byla hustě obydlena 
už  od  pravěku. V  rámci  katastru 
obce  je  několik  míst,  která  jsou 
archeologicky  obzvláště  boha‑
tá.  Dobrý  začátek  pro  orientaci 
v  místní  archeologii  lze  nalézt 
v expozici hradu Jenštejn – ve věži 
je  část  výstavy  věnovaná  historii 
hradu a výsledkům archeologické‑
ho výzkumu a ve strážním domku 
u  brány  se  návštěvníci  dozvědí 
spoustu  zajímavých  informací 
o historii obce i o pravěkém osíd‑
lení katastru.

Historicky  byla  pro  archeolo‑
gy  v  Jenštejně  nejznámější  asi 
čtyři  místa.  V  první  řadě  to  byl 
samozřejmě  hrad,  dalším  pak 
bývalý  „Rosendorfův  písečník  za 
cukrovarem“,  který  se  nacházel 
poblíž  „Cukrovarského  rybníka“ 
na  naučné  stezce  u  Vinořského 
potoka.  Z  této  pískovny  pochází 
nálezy  tzv.  řivnáčské  kerami‑
ky  z  období  středního  eneolitu 
(3350  –  2900/2800  př.  n.  l.)  a  ob‑
jev  pozdně  halštatského  sídliště 
(doba halštatská na českém území 
končí kolem roku 370/350 př. n. l). 
Ještě mnohem více objevů pochá‑
zelo  z  lokality  „Na  Vartu“  jindy 
označované  jako  „Lom  p.  Čer‑
máka  za  mlýnem  při  východním 
konci vsi“. Z tohoto místa pochází 
řada  nálezů  keramiky  ze  všech 
období  pravěku,  ale  též  hrobů 
(např.  z  kultury  Lengyelské  (při‑
bližně 4400–4300 př. n. l.) z konce 
neolitu a na ni navazující kultury 
Jordanovské,  i  z  doby  raně  bron‑
zové  –  z  Únětické  kultury).  Pra‑

věké  hroby  byly  objeveny  také 
na místě označovaném jako „pole 
západně od obce“ – snad se jedná 
o dnešní pole s pomístním názvem 
„Na  Břízkách“,  kde  se  našly  jak 
kostrové pohřby lukostřelců z kul‑
tury zvoncovitých pohárů (2500 – 
2300/2200 př. n.  l.),  tak  i  z nava‑
zujícího  období  raně  bronzového, 
datované do Únětické kultury.

V  současnosti  je  asi  odborné 
veřejnosti  nejznámějším  místem 
plocha  nad  soutokem Vinořského 
a Radonického potoka, kde se na‑
chází  domov  důchodců.  Zde  bylo 
v roce 1984 objeveno sídliště s ně‑
kolika obytnými fázemi. Nejstarší 
nálezy pocházely z období časného 
eneolitu (před 3700 př. n. l.), na zá‑
kladě kterých byl popsán  typ ke‑
ramiky – tzv. „typ Jenštejn“ nebo 
také „jenštejnská skupina“. Sídli‑
ště  bylo  osídleno  podruhé  v  době 
rané  doby  bronzové  a  to  na  při‑
bližně 100–150  let  v pozdní době 
halštatské  (někdy  mezi  lety  600‑
350/370 př. n. l.). Doba halštatská 
se také označuje  jako starší doba 
železná. Jedná se o dosud největ‑
ší  halštatské  zemědělské  sídliště 
v  regionu. Sídliště  se  skládalo  ze 
4–5  současně  stojících  usedlostí. 
Průměrnou  usedlost  o  ploše  asi 
30  metrů  tvořila  jedna  zahloube‑
ná větší stavba, 2–3 zásobní jámy, 
několik dalších  jam, kůlová  stav‑
ba  nebo  výrobní  objekt  (např.  je 
doložena  výroba  železa,  textilu 
a  keramiky).  Ze  zajímavých  ná‑
lezů lze jmenovat loďkovitou spo‑
nu  z  objektu 29, která má přímé 
analogie  v  rakouském  Hallstatu 

(tj. v místě, po kterém je celé obdo‑
bí pojmenováno). Z dalších nálezů 
by  to  byly  např.  zlomek  kroužku 
ze  žlutého  skla  nebo  nástroj  na 
zdobení  keramiky  „rádélkovým 
motivem“  nebo  „motivem  ozube‑
ného  kolečka“.  Tento  nástroj  má 
ledvinovitý  tvar,  je  z  keramiky 
a po jeho obvodu jsou vytvarovány 
vruby, kterými se do nádob vytvá‑
řely ornamenty.

V loňském létě jsme spolu s ko‑
legyní Katarínou Čulákovou z Ar‑
cheologického ústavu AVČR v Pra‑
ze uskutečnily první  fázi  sondáží 
ve dvou místech těsně napojených 
na pískovcové útvary, která se liší 
od typů lokalit, z nichž pochází ná‑
lezy  z  katastru  Jenštejna.  Nutno 
říci,  že  první  fáze  sondáží  nepři‑
nesla  kýžený  výsledek.  Zaměřily 
jsme  se  na  oblast  mezi  jeskyní 
a  Radonickým  potokem  a  na  vr‑
cholovou partii pískovcového suku 

V Americe. U Radonického potoka 
jsme  použily  techniku  klasických 
metrových sond, ze kterých se po 
mechanických vrstvách vybírá ob‑
sah a prosívá se. Ze sondáží jsme 
získaly  keramické  střepy  z  růz‑
ných období pravěku až novověku, 
které odpovídají tomu, co je arche‑
ologicky známé o osídlení katast‑
ru.  Zajímavější  výsledek  přinesla 
síť  vrtů  prováděných  ruční  son‑
dýrkou na Americe. Část blíže obci 
je  porušená  povrchovou  těžbou 
písku,  tu  jsme pominuly, soustře‑
dily jsme se na část směrem k Vi‑
noři. Ukázalo se, že svrchní vrstva 
je čistá spraš a pod ní pískovec, nic 
nenasvědčovalo dokladům o sídel‑
ní  vrstvě.  Je  možné,  že  značné 
množství  spraše oderodovalo  tak, 
jak  je  tomu  ve  Vinořské  oboře. 
Dalším  krokem  bude  provedení 
fosfátové analýzy, a kdyby i ta vy‑
šla  negativní  –  tj.  ukázalo  by  se, 
že půda neobsahuje žádné fosfáty, 
které ukazují na osídlení nebo jiné 
využívání  místa  –  znamenalo  by 
to, že poloha V Americe  je prázd‑
né místo uprostřed silně osídlené 
oblasti,  což  je  rozhodně  zvláštní 
a  otevírá  to  možnosti  pro  úvahy, 
proč  jinde  jsou  obdobné  polohy 
osídleny a o několik set metrů dál 
zůstávají prázdné.

 
Zdroje:

Archeologická  databáze  Čech, 
ARUP AVČR

Dreslerová,  D.  1995.  A  Late 
Hallstatt Settlement in Bohemia: 
Excavation in Jenštejn 1984 (with 
a  contribution  on  the  animal  bo‑
nes by Mark Beech). Praha.

Zápotocký,  M.  –  Dreslerová, 
D. 1996.  „Jenštejn.“ Eine neuent‑
deckte  frühäneolithische  Gruppe 
in Mittelböhmen, Památky arche‑
ologické 87, str. 5‑58.

Karolína Pauknerová - Centrum pro teoretic-

ká studia UK/AVČR

Odebírání materiálu po mechanických vrstvách a prosívání, u Radonického potoka, 2016 – vlevo Karolína Pauknerová

Zarážení ruční sondýrky, V Americe, 2016, vpravo Katarína Čuláková
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Lidské  oko  je  nejcitlivější  na 
zelenou  barvu,  která  je  v  příro‑
dě  zastoupena  nejvíce.  Údajně  to 
souvisí  s  evolucí,  protože  v  blíz‑
kosti zeleně byla vždy voda a s ní 
i potrava. Proto možná mají někte‑
ré  indiánské  kmeny  pro  zelenou 
barvu ve svém slovníku až dvěstě 
výrazů. Zelená má prý také přímý 
vliv na naše finanční vědomí – čím 
méně zelené je kolem nás, tím vět‑
ší máme pocit, že postrádáme pe‑
níze. V kriminalistice údajně zjis‑
tili, že pod světle zeleným světlem 
se jedinci přiznají dříve. Zelená je 
naše země – krajina, místo, kde ži‑
jeme a kde rádi trávíme svůj volný 
čas… zní úvodní slova vernisáže.

Který z těchto důvodů asi zave‑
dl Hanku Krčmovou a její kolegy‑
ně – malířky do krajiny a hlavně 
k nám, do Jenštejna? Na to  jsme 
se  zeptali  při  jejich  společné  vý‑
stavě, nazvané Zeměmalba, která 
se  konala  po  celý  únor  v  Galerii 
Amadeus  na  Praze  1,  a  kde  jste 
mohli vidět i obrazy Jenštejna.

„Krajina  nespěchá,  krajina 
je  a  my  do  ní  vstupujeme  jako 
skromní  pozorovatelé,  díváme  se, 
porovnáváme  barvy,  registrujeme 
vůně,  vstřebáváme  dojmy.  Místo, 
které malujeme, nám pak zůstane 
ve  vzpomínkách,  a  čas,  věnovaný 
krajinomalbě  zůstává  zazname‑
naný  naším  štětcem.  Je  to  tedy 
malba  země  –  krajiny  a  zároveň 
malba  ze ‑mě,  z  každého  z  nás,“ 
říká  Hanka  Krčmová,  malířka 
a autorka mnoha krásných obra‑
zů.

většinou nevyrážíte sama, ale 
s vašimi kolegyněmi, jak jste se 
daly dohromady?

„Vím, že v množství je síla (po‑
cházím totiž z „husitského“ kraje), 
a  tak  se  ráda  „sdružuji“.  Mám 
(‑e)  asi  ohromnou  kliku,  protože 
se  nás  (za  pomoci  DDM  Praha  9 
a  lektorky  Moniky  Sichrovské) 
„našlo“ několik žen, různého věku, 
ale se „shodnou krevní skupinou“, 
se  stejným  zájmem  o  malování. 
Již několik let se v zimě scházíme 
aspoň jednou – dvakrát do měsíce 
„uvnitř“, ale sotva to dovolí počasí, 
vyrážíme ven, do plenéru. Když se 
podaří najít termín na společné ví‑
kendové malování – ať už je to tře‑
ba jen ve dvou, či ve větší „partič‑
ce“, vyrážíme, s ohledem na naše 
bydliště,  většinou  do  okolí  Prahy 
8 a 9 – např. do Vinoře (tam mají 
moc pěknou řepku), Satalic (jejich 
obora  je  námětově  nevyčerpatel‑
ná), Kyjí…a taky – samozřejmě – 
Jenštejna.“
Jak jste se k malování dostala?

„Vzhledem k mé profesi (módní 

obrázky malebného Jenštejna
Co zavedlo výtvarnici Hanku Krčmovou malovat do našeho podhradí?

návrhářka)  jsem  kreslit  musela 
vždycky  (návrhy modelů, dekora‑
cí apod.). V současné době nemu‑
sím už tolik pracovat, a mám tak 
víc  času  na  radost.  Tou  je  nejen 
samotné malování, ale hlavně vý‑
lety za námětem do přírody. A ať 
už  z  toho  vznikne  obraz  či  niko‑
liv  –  vždy  je  to  skvěle  strávený 
čas.  Malování  je  pro  mě  výlet  do 
jiného, exotického světa, do světa 
barev, a vůní. A zároveň mne tento 
svět  také  dokáže  naplnit  klidem 
a  pohodou.  Je  to  nádherný  pocit, 
když  sedím  před  prázdným  plát‑
nem,  v  duchu  vidím  obraz,  který 
tam  ještě  není,  ale  už  vlastně  je, 
je  ve  mně,  v  mé  hlavě,  právě  ta 
vzpomínka,  okamžik,  chuť,  nála‑
da, krajina.“
co vás vedlo k tomu, abyste ma-
lovala v Jenštejně?

„Hledaly  jsme  nějakou  výraz‑
nou  stavbu  v  krajině  (hrad,  věž), 
takže  volba  padla  na  Jenštejn. 
Byl  sice  náhodným  objevem,  ale 
svou malebností a zvláštní atmo‑
sférou  mi  (a  nejen  mně)  doslova 
učaroval  –  takže  byť  to  byla  ná‑
vštěva  první,  určitě  ne  poslední. 
A doufám, že i když se zase třeba 
trefíme do nějaké Vaší akce (jako 

minule rybářům), setkáme se opět 
s laskavým pochopením a toleran‑
cí „domorodců“.
chystáte se výstavu uspořádat 
i v Jenštejně nebo někde poblíž?

„V únoru proběhla společná vý‑
stava v Galerii Amadeus v Praze 
1, v červnu bude výstava na Pro‑
seku,  já  budu  vystavovat  v  září 
v Táboře, ale bude  ‑li zájem, může 
být výstava i u Vás.“
Jaké malířské techniky používá-
te?

„Někdy  pravou,  někdy  levou 
ruku  :‑),  někdy,  v  uměleckém 
„zápalu“,  se  zdá,  že maluji  třeba 
i nosem…a podle špinavého oble‑
čení lze usuzovat i na lecjaké jiné 
partie… ale většinou řádně – ak‑
rylem  a  olejem.  Hlavně  se  sna‑
žím  o  zprostředkování  dojmů  – 
např. z krásné přírody.“
malujete pouze „na místě“ 
v přírodě, nebo lze na obraze 
pracovat i doma v ateliéru?

„Pokud jedu dál – třeba do již‑
ních Čech, většinou je to na něko‑
lik dnů, takže lze obraz i většinově 
dokončit  na  místě,  doma  už  jen 
dodělat  drobné  úpravy.  Taky  to 
souvisí s tím, že venku maluji jen 
malé obrázky (velké se prostě hůř 

přepravují – sice nevím, zda o tom 
přepravní řád MHD někde mluví, 
ale zkuste vzít rozměr 100x100cm 
nezaschlý obraz do metra – to asi 
těžko).  Pokud  maluji  v  satalické 
oboře,  můžu  se  pohodlně  několi‑
krát  na  místo  vrátit  –  dokud  mi 
třeba  podzimní  listí  nepřikryje 
sníh.“
co je pro vás při výběru kompo-
zice nejdůležitější?

„Jsem  „pocitová“,  chodím, 
chodím, a pak mne  to které mís‑
to  osloví,  zasvítí  slunce,  zavoní 
mech…a – např.  ‑ nemaluju ráda 
ve stínu. A někdy to prostě nejde – 
vloni v  létě, v Třeboni u rybníků, 
to, jak se tam chudáci kapři zoufa‑
le plácali u břehu, skoro na suchu, 
bylo tolik deprimující, že nešlo ani 
malovat.“
Které roční období malujete nej-
raději?

„Všechna  –  mimo  zimy  (ob‑
zvlášť,  když  tuhnu  nejen  já,  ale 
i ředidlo i barvy, o úsměvu ani ne‑
mluvím).“
co říká na váš koníček rodina?

„Zatím  –  pokud  je  doma  co 
jíst – nemá důvod ke stížnostem.“

Gabriela Spurná, zastupitelka

Berou? Berou! (Hana Krčmová / 2015)
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www.jenstejnskapetka.cz                  FCB: jenstejnska petka                  info@jenstejnskapetka.cz                  mob: 602413915

„Zveme vás na 3. ročník dne plného pohybu, pohody a zábavy pro děti , dospělé i celé rodiny.”

Všechny kategorie budou oceněny cenami

Jenštejn, obecní louka u hradu

J����������
�����
insportline 21.5.

Běhy
- 11:00 Mladší žáci (500 metrů)
- 11:45 Starší žáci (1 km)
- 12:30 Rodinný běh s kočárky, koloběžkami či - 

odrážedly kolem hradu
- 13:15 Běh se psy
- 14:00 Hlavní běh na 5 km

Doprovodný program
Bubenická show GROOVE ARMY
Kapela PÁDY 
Tipovací soutěž: “Za kolik to zaběne starosta?”
Skákací atrakce
Občerstvení

Startovné
Žákovské kategorie a rodinný běh předem 
ZDARMA a na místě za 50,- Kč.
Hlavní závod a běh se psy 50,-Kč při registraci 
předem, na místě za 100,- kč.

DALŠÍ INFORMACE A REGISTRACE
www.jenstejnskapetka.cz
facebook.com/jenstejnskapetka

GENERÁLNÍ PARTNER: 
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velikonoční malování
V RC Jenštejnský trpaslík proběhlo velikonoční malování s akademickým malířem Predragem Djakovicem

Velikonoční malování (J. Hulík / březen 2016)

VÝZVA
Vyzýváme naše spoluobčany a spoluhráče z minulé sezóny, kteří mají zájem o rekre-

ační volejbal na hřišti pod hradem, od května do září, nechť se přihlásí na emailu
zuzana.dvorakova@jenstejn.cz.

Sportu zdar, volejbalu zvlášť!
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Leden
V lednu jsme pro členy a příz‑

nivce našeho sdružení uspořádali 
vepřové hody ve formě pravé ves‑
nické zabíjačky. Týden nato se ko‑
nala valná hromada našeho sboru 
v restauraci Ala Bašta. Zhodnotili 
jsme  rok  2015  a  zároveň  před‑
stavili plán činnosti na rok 2016. 
Koncem ledna nám také dorazila 
repasovaná  stříkačka  pro  požár‑
ní sport. A i jenštejnské děti jistě 
ocenily, naši pomoc se zasněžová‑
ním kopečku v radonickém parku 
Amerika.

Únor
V  únoru  naše  jednotka  vyjíž‑

děla  v  nočních  hodinách  na  po‑
kyn  operačního  střediska  spolu 
s jednotkami HZS Stará Boleslav 
a JSDH Brandýs n/Labem k na‑
hlášenému  požáru  kamionu  do 
skladového  areálu  v  Radonicích. 
V  Jenštejně  proběhl  zásah  na 
ulici Vinořská poblíž Domova se‑
niorů. Odstraňovali jsme poláma‑
nou větev visící nad komunikací. 
Únor  je  také  tradičně  měsícem 

hasičské zábavy v Hostinci u Ca‑
fourků.  Poslední  únorový  víkend 
naše  jednotka  spolu  s  kolegy  ze 
Satalic  absolvovala  praktický 
výcvik  na  stanici  HZS  v  Satali‑
cích, kde nás profesionálové učili 
správné  postupy  při  zásahu  na 
hořící  objekt  a  na  závěr  nás  ne‑
chali rostříhat za pomocí hydrau‑
lického  vyprošťovacího  zařízení 
osobní automobil.

Březen
Březen  začal  soutěží  pro  děti 

ve vázání uzlů konanou v Muka‑
řově.  Naši  starší  žáci  ve  složení 
Michal  Půda,  Nikola  Chvojková, 
Denisa  Palová,  Adéla  Filecová 
a Anička  Pařízková  obsadili  pěk‑
né  18  místo.  Kluci  z  jednotky  ve 
svém volném čase opravili požár‑
ní  přívěs.  Začínáme  též  s  nácvi‑
kem požárního útoku dětí. Plochu 
k  nácviku  nám  nezištně  poskytl 
a  upravil  pro  naše  potřeby  na 
svém  pozemku  Standa  Neuman. 
Letošní  rok  se  nám  povedlo  ved‑
le mladších žáků složit i družstvo 
starších žáků.

Duben
V  dubnu  se  jednotka  bude 

účastnit  soutěže výjezdových  jed‑
notek  v  Praze  Letňanech,  kde  se 
soutěží  ve  zvládání  praktických 
zásahových  situací  jako  je  požár 
nebo  ošetření  zraněných osob při 
autonehodě. S nácvikem, kdy spo‑
lečně cvičíme, nám pomáhají kole‑
gové ze Satalic pod vedením jejich 
velitele  Tomáše  Maršála.  Tímto 
bych  mu  chtěl  zde  poděkovat. 
Dále  nás  čeká  první  dětská  sou‑
těž v požárním útoku v Čelákovi‑
cích,  která  nám  bohužel  koliduje 
se  školením  velitelů  a  strojníků 
na  stanici  HZS  Mladá  Boleslav. 
Pomáhat také budeme Obecnímu 
úřadu  při  organizaci  akce  Ukliď‑
me Česko.

Květen
V  květnu  se  naše  sdružení 

bude účastnit v kategoriích mlad‑
ší  žáci,  starší  žáci,  ženy  a  muži 
soutěže v požárním útoku ve Sta‑
ré Boleslavi. Spolupracovat bude‑
me při zabezpečení sportovní akce 
Jenštejnská pětka.

V  naší  školce  se  stále  děje 
spousta  věcí.  I  když  bylo  zimní 
období,  pomocí  hudebních  ná‑
strojů jsme se přenesli do teplých 
krajin Afriky. Přijelo za námi di‑
vadélko  s  představením  „Hudba 
kolem nás“ a z nás se stal velký 
orchestr.  Nezapomněli  jsme,  že 
naše  předškoláky  čekaly  zápisy 
do  škol.  Protože  jsme  jim  chtěli 
tento důležitý krok usnadnit, do‑
mluvili jsme se s paní učitelkami 
ZŠ Vinoř a šli jsme se podívat, jak 
to  v  první  třídě  vypadá.  Děti  si 
zkusily  školu  „nanečisto.“  Proto‑
že ve školce rádi cvičíme a soutě‑
žíme,  zúčastnili  jsme  se  zimních 

olympijských her v MŠ Přezletice. 
Vyhráli jsme všichni. Získali jsme 
diplom, zlatou medaili a sladkou 
odměnu.  Ve  školce  se  sešli  pirá‑
ti,  víly,  princezny,  tygři…protože 
jsme měli karneval, při kterém se 
každá maska představila a potom 
jsme  si  společně  zatancovali.  Že 
se blíží  jaro,  to nám přijel připo‑
menout Oskárek s představením 
„Jak  Oskárek  našel  petrklíč“. 
Abychom  my  přivolali  jaro,  tak 
si  děti  v  „Jarní  dílničce“  vyrobi‑
ly  společně  s  rodiči  dárek,  který 
si  odnesly  domů  a  vyzdobily  si 
s ním pokojíček.

Petra Holíková, ředitelka MŠ

mŠ JenŠTeJn

sdH Jenštejn v roce 2016
Plány činnosti našeho sdružení pro rok 2016

Oldřich  Janouch  je  nejstar‑
ším  členem  Sboru  dobrovolných 
hasičů Jenštejn. V současné době 
žije  v  místním  Domově  seniorů. 
Dobrovolným hasičem je už neu‑
věřitelných  70  let  a  je  držitelem 
titulu Zasloužilý hasič a celé řady 
dalších ocenění. Dlouhou dobu byl 
členem  pražského  SDH  Braník, 
kde  byl  i  10  let  starostou  sboru. 
S  hasiči  z  nejstaršího  pražského 
činného sboru je stále v kontaktu.

Jsem  rád,  že  můžeme  zpro‑
středkovat jeho krátký vzkaz na‑
šim čtenářům:

„Rád bych poděkoval jenštejn‑
ským  hasičům  v  čele  s  Markem 
Vackem  za  jejich  práci  a  obci  za 
to,  jak  svým  hasičům  pomáhá. 
Líbí se mi akce, jaké pořádají ha‑
siči z Jenštejna i okolí a jsem rád, 
že se jich účastní tolik lidí.“

Oldřich Janouch oslaví v dub‑
nu  87.  narozeniny.  Rád  bych 
mu  tedy  za  celou  redakci  popřál 
pevné  zdraví, hodně  štěstí  elánu 
a  radostí  života. Hasič  je  člověk, 
který  žije  na  světě  dvakrát,  pro 
sebe a pro druhé.

Jiří Hulík, zastupitel

70 let hasičem
V dubnu oslaví narozeniny nejstarší člen SDH Jenštejn

Červen
Červen  je  hlavně  ve  znamení 

pořádání  třetího  ročníku  memo‑
riálu našeho kamaráda Vladimíra 
Neumana,  který  dáváme  dohro‑
mady  již  od  začátku  roku. Týden 
poté pomáháme při Jenštejnských 
slavnostech. Mimo to máme v plá‑
nu  nácvik  jednotky  při  práci  na 
vodě  se  člunem,  který  je  nově  ve 
výbavě.  Pro  děti  se  bude  konat 
soutěž  v  Brandýse  n/Labem,  kde 
jsme v loňském roce obsadili dru‑
hé místo.

Červenec a Srpen
Je doba prázdnin, a proto plá‑

nujeme  s  těmi  staršími  dětmi 
malý vodácký výcvik a pro všech‑
ny  naše  děti  spaní  pod  stanem. 
Ke konci prázdnin se podílíme na 
akci Loučení s prázdninami.

Září
Tento  měsíc  probíhají  soutěže 

v Zápech a Brázdimi. V Letňanech 
pořádají  soutěž  pro  obsluhy  mo‑
torových pil tzv. Pila Cup, kam se 
určitě také jako loni přihlásíme.

Říjen
V říjnu  jezdíme pravidelně na 

noční soutěž do Dolínku.

Listopad
Asistence u lampionového prů‑

vodu. Prověřovací cvičení jednotky.

Prosinec
Tradičně  budeme  připravovat 

teplé nápoje u rozsvěcení vánoční‑
ho stromu na návsi a z utržených 
peněz  připravíme  Mikulášskou 
besídku pro naše mladé hasiče za 
účasti čerta a Mikuláše.

Plánů máme hodně a doufáme, 
že se nám jako vloni většina z nich 
podaří splnit.

Marek Vacek, velitel JSDHO Jenštejn

Mladí hasiči SDH Jenštejn (J. Musílek / březen 2016)
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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.

Obec Jenštejn
www.jenstejn.cz
9. 4. – Ukliďme Česko
30. 4. – Pálení čarodějnic
14. 5. – Otevření nového dětského 
hřiště pod hradem
21. 5. – Jenštejnská pětka
11. 6. – Memoriál Vladimíra Ne‑
umana
18. 6. – Jenštejnské slavnosti

RC Jenštejnský trpaslík
www.trpaslik.info
10. 4. – Bazárek
14. 5. – Trpaslíkův den
20.  5.  –  „Nástup  do  1.  třídy 
a  mladší  školní  věk“  (přednáška 
PhDr. Špaňhelové)

Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
21.  4.  (10:00)  –  Jak  Tonda  léčil 
rohatou  princeznu  (Obecní  dům 
Radonice)
30. 4. – Čarodějnice
14.  5.  (19:30)  –  Ivan  Hlas  trio 
(Obecní dům Radonice)
4. 6. (14:00) – Dětský den a večer 
rodičů (Rodinný park Amerika)
1. 7. – Vítání prázdnin – taneční 
zábava (Rodinný park Amerika)
28. 8. – RANGERS – Plavci  (Ro‑
dinný park Amerika)

Radonice – ZOOPark
www.zoopark ‑radonice.cz
1. 4. do 31. 10. 8:30 – 17:00

Vinoř
www.praha ‑vinor.cz
15.–16. 4. – Jarní bazárek
30. 4. – Čarodějnice
21. 5. – Vinořský vandráček

Vinoř – KVC Vincent
Program všech kroužků a kurzů, 
detaily  a  rozpisy  naleznete  na: 
www.praha ‑vinor.cz/kvc.htm
Po–Pá  (9–12)  –  Herna  pro  děti 
v doprovodu rodičů (MC Bublina 
v KVC Vincent)
So  (10–11:45)  –  Storytellingové 
dílničky

Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv ‑dvur.cz
5. 4. (20:00) – Sicario (kino)
8. 4. (20:30) – Lucie revival (kon‑
cert)
12.  4.  (20:00)  –  Ztraceni  v  Mni‑
chově (kino)

19.  4.  (20:00)  –  Taxi  Teherán 
(kino)
26. 4. (20:00) – Amerika (kino)
30. 4. (15:00) – Čarodějnice
3. 5. (20:00) – Steve Jobs (kino)
10. 5. (20:00) – Room (kino)

Vinoř – Restaurace u Černínů
www.ucerninu.cz
12.  4.  (15:00)  –  Ztraceni  v  Mni‑
chově (kino)
17. 4.  (15:00) – koncert a beseda 
s orchestrem Šarbilach
30. 4. (15:00) – Čarodějnice

Kbely
www.praha19.cz
1.–2.  4.  (17–9)  –  Noc  s Anderse‑
nem (družina ZŠ)
3. 4. (13–15) – HERVIS FOR BI‑
KES – Cyklo závod v  letňansko‑
‑kbelském pahorku
9.  4.  (10–11)  –  Jarní  bazárek 
dětského  oblečení  (Lidový  dům 
Kbely)
30.  4.  (13–24)  –  Pálení  čaroděj‑
nic ve kbelském parku (centrální 
park)
15.  5.  (13–15)  –  KNAUF  PAHO‑
REK  –  cyklo  závod  v  letňansko‑
‑kbelském pahorku
4. 6. (11–20) – Den dětí (centrální 
park)

Dřevčice
www.drevcice.cz
28. 5. – Májová zábava pod širým 
nebem

Zeleneč
www.zelenec.cz
19. 5. (10:00) – 113. ročník silnič‑
ního závodu „Eleven půlmaraton 
Praha – Brandýs“ (fotbalové hři‑
ště)

Brandýs nad Labem – Knihov-
na Eduarda Petišky
www.knihovna.brandysnl.cz
6. 4. (18:30) – Císař a král Karel 
(dějiny města – přednáška)
14. 5. (uzávěrka) – Literární sou‑
těž „ Jak jsme si hráli“ (výročí na‑
rození Eduarda Petišky)

Brandýs nad Labem – Kino
kinobrandys.cz

Brandýs n. Labem – Matýsek
www.brandyskymatysek.cz
7.  4.  (16:30)  –  Zdravá  stravy  – 
chutně,  zdravě,  nápaditě  (před‑
náška)
14.  4.  (16:30)  –  Maminky  s  mi‑
minky – kojení, problémy s ním, 
odstavení dětí (přednáška)
18.  4.  (10:30)  –  Zdravý  úsměv 
(přednáška)
19.  4.  (18:30)  –  TOP  –  látkové 
plenky  a  naučme  se  přebalovat 

(přednáška)
10. 4. (15:00) – Závody kočárků
21. 4. (16:00) – Rozvojové hračky 
a hry (přednáška)
25. 4.  (20:00) – Senzorické kobe‑
rečky (tvoření pro maminky)
26. 4.  (19:00) – Mozkocvična  live 
(seminář)
28. 4. (16:30) – O Rumcajsovi (po‑
hádka)
14. 5. (13:00) – Dětský běh
15. 5. (15:30 – 17:30) – Bazar dět‑
ského oblečení a sportovního vy‑
bavení (Sportcentrum Brandýs)

Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz/1355‑
zamecky ‑areal ‑ctenice
12.  4.  (14:00)  –  Literární  kavár‑
na ‑ Marie Woodhamsová a Kluci 
v akci
27. 4. (19:00) – Lena Belkina, me‑
zzosoprán & Olena Kushpler, kla‑
vír (koncert)
10.  5.  (14:00)  –  Literární  kavár‑
na ‑ Zdenka Procházková a Ivan 
Kraus
14.–15. 5. – Květinový jarmark
11. 6. (19–01) – Pražská muzejní 
noc
14. 6. (14:00) – Literární kavárna 
‑ Marie Woodhamsová a její host
24. 4. – 30. 10. – VEČERNÍČEK 
slaví 50  let  (výstava s doprovod‑
ným programem)
15.  5.  –  Květinová  dílna  víly 
Amálky
11. 6. – Noční pohádková stezka
17. 9. – Koulelo se jablíčko

Divadlo Horní Počernice
www.divadlopocernice.cz
2. 4. (15:00) – O Ježibabákovi
7. 4 (19:30) – Žebrácká opera
8. 4. (19:30) – Caveman
9. 4. (15:00) – Třetí sudba
12.  4.  (19:30)  – V  Paříži  bych  tě 
nečekala, tatínku
16. 4. (19:30) – Královny
17. 4. (15:00) – Princ Bajaja
19. 4. (19:30) – Hvězdné manýry
22. 4. (18:00) – Král zlodějů
23.  4.  (15:00)  –  O  perníkovém 
dědkovi
24. 4. (15:00) – Zpátky do Afriky
26. 4. (19:30) – Božský řízek
28.  4.  (19:30)  –  Milena  má  pro‑
blém
9. 5. (19:30) – Ani za milion!
13. 5. (16:00) – Popelka
22. 5. (19:30) – Božská Sarah
10. 6. (19:30) – Hrdý Budžes

Horní Počernice – Chvalský 
zámek
www.chvalskyzamek.cz
16. 1. – 15. 5. (9–17) – Ateliér Ji‑
řího Trnky
16.–17. 4.  (10–17) – Výstava psů 
plemene sheltie na nádvoří

23.  4.  –  Pohádková  sobota  na 
zámku s pravou čarodějnicí a svě‑
tem J. Trnky
24.  4.  –  Pohádková  neděle  na 
zámku  s  vílou  Ohnivkou  a  svě‑
tem J. Trnky
14.  5.  –  Pohádková  sobota  na 
zámku  s  Popelkou  a  světem  J. 
Trnky
15.  5.  –  Pohádková  neděle  na 
zámku  se  skřítkem  Matýskem 
a světem J. Trnky
19.  6.  –  Svatojánský  bál  prince‑
zen,  rytířů  a  princů  na  nádvoří 
Chvalského zámku
25.  6.  –  28.  8.  (9–17)  –  Merkur 
na  Chvalském  zámku  (Merkur 
a kreativní dílna pro děti)

Šestajovice – Svíčkárna RO-
DAS
www.rodas.cz
Prohlídky  knoflíkárny  probíhají 
od ledna do června každou sobotu 
a neděli ve 12 a v 15 hodin.
Mýdlárna je pro veřejnost otevře‑
na celoročně každou sobotu a ne‑
děli od 10–18 hodin.
Čokoládovna je pro veřejnost ote‑
vřena  celoročně  každou  sobotu 
a neděli od 10–18 hodin.
Prohlídky  perníkové  chaloup‑
ky  probíhají  od  ledna  do  června 
každou  sobotu  a  neděli  ve  12 
a v 15 hodin.
Výrobní  dílny  svíčkárny  pro  ve‑
řejnost  jsou  otevřeny  každý  den 
od 14‑18 hodin, v sobotu a v nedě‑
li od 10–18 hodin.

Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz
3. 4. (16:00) – Cirkusácká pohád‑
ka (divadlo pro děti)
4. 4.  (9:00 a 10:30) – Cirkusácká 
pohádka (divadlo pro děti)
4. 4. (20:00) – Dánská dívka (kino)
6. 4. (20:00) – Já, Olga Hepnarová 
(kino)
7. 4. (19:30) – Vědomá práce s tě‑
lem (přednáška)
10.  4.  (16:00)  –  Kung  Fu  Panda 
(kino)
11. 4. (20:00) – Saulův syn (kino)
13. 4. (20:00) – Teorie tygra (kino)
14. 4. (19:30) – Blues Jam Session 
(koncert)
18. 4.  (20:00) – Rodinka Beliero‑
vých (kino)
20. 4. (20:00) – Jak básníci čekají 
na zázrak (kino)
21. 4.  (19:30) – Život ve vesmíru 
(přednáška)
24.  4.  (16:00)  –  Kniha  džunglí 
(kino)
25.  4.  (20:00)  –  Nikdy  nejsme 
sami (kino)
27. 4. (20:00) – Spotlight (kino)
29.  4.  (20:00)  –  Tonya  Graves 
(koncert)

Kam za kulturou
Přehled kulturních akcí v našem regionu
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inzerceZavedená soukromá MŠ
HORNÍ POČERNICE

Šanovská 1579/13

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
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N Sejdeme se na návsi v devět, 
občerstvení po akci  

zajištěno. 
. . . 
. . . 

sobota 


