Jenštejnský
občasník

„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés
Úvodní slovo

Konečně to vypadá, že
venku začíná to pravé sluneč‑
né léto. Už jste přemýšleli, co
budete v těch horkých letních
dnech dělat?
Léto bývá plné dobrodruž‑
ství, výletů a zábavy. Na zahra‑
dách se konají grilovací party,
chodíme po vesnici bosky, sbí‑
ráme bronz, aby nám ho v září
všichni záviděli nebo pořádá‑
me zmrzlinové maratony.
Spousta z vás má už určitě
na tyto prázdniny naplánova‑
nou nějakou dovolenou, ať už
v zahraničí nebo v Čechách.
Ale co se zbytkem těch nád‑
herných dní bez povinností?
V tomto prázdninovém čísle
vám přinášíme trasy, kam vy‑
razit na kole v okolí Jenštejna,
ať už s dětmi nebo bez nich.
Zmapovali jsme možnosti kou‑
pání pro ty, kteří chtějí vyrazit
k vodě.
Nechybí ani pozvánky na
kulturní a sportovní akce
v Jenštejně. Tou nejbližší jsou
tradiční Jenštejnské slavnosti,
které jsou oblíbené v širokém
okolí. Nejen děti se už těší na
Summer party, na které se mo‑
hou vyřádit na vodní skluzav‑
ce. Méně příjemnou záležitostí,
ale jen pocitově, protože končí
čas lenošení a nastává čas
příprav a starostí, je Loučení
s prázdninami, kterou si uží‑
vají děti i rodiče.
Akcí a možností je mnoho,
tak přejeme všem léto, jak má
být a ať nám počasí přeje.
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Ministři slíbili 150 milionů
Pomoc státu k zajištění školní docházky dostala konkrétnější obrysy

A. Babiš, K. Valachová a N. Hlaváček v Jenštejně (J. Hulík / duben 2016)

Mimořádnou návštěvu dostal
Jenštejn na konci dubna, kdy na
úřad přijel vicepremiér a ministr
financí Andrej Babiš a ministry‑
ně školství Kateřina Valachová.
Navázali tak na naše předchozí
jednání, která intenzivně vedeme
s Ministerstvem školství, financí
i Středočeským krajem v rám‑
ci skupiny obcí v prstenci kolem
Prahy, kterým chybí dohromady
asi 140 tříd. Stejně jako Jenštejn
měla řada těchto obcí smlouvu
o školském obvodu s některou čás‑

tí Prahy, ty jsou ale v posledních
letech hromadně vypovídány. Pra‑
ha zrušila během poslední dekády
zhruba 15 škol a řeší kapacitu
školských zařízení jen s ohledem
na svůj demografický rozvoj, nepo‑
čítá s tím, že by její školy měly při‑
jímat žáky z okresů Praha‑východ
a Praha‑západ.
Ministryně i hejtman Středo‑
českého kraje už dříve vyjádřili
pochopení se situací, ve které se
obce ocitly, a zdůraznili, že situaci
hodlají „řešit“, přičemž vyjádřili

Gabriela Švancarová

podporu projektu svazkové školy.
Po návštěvě Andreje Babiše do‑
stala tato pomoc konkrétnější ob‑
rysy. Z jeho úst jasně zaznělo, že
na projekt Svazkové školy Přezle‑
tice, Podolanka, Jenštejn o dvou
etapách (2x9 tříd), tělocvičně a jí‑
delně poskytne stát svazku dotaci
150 mil. Kč při 10% spoluúčasti
obcí. A. Babiš společně s ministry‑
ní školství vyjádřil jasnou podporu
projektům svazkových škol pro je‑
jich efektivitu, menší nákladnost
a udržitelnost a naopak se dosti
pokračování na straně 3

KONTAKTY
Norbert Hlaváček, starosta
+420 606 656 639
starosta@jenstejn.cz

P. Antošová +420 607 091 159
P. Rachová +420 286 851 985
J. Minxová +420 286 851 985
info@jenstejn.cz

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

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

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

Knihovna
Čt 17:00–19:00

Obecní policie
+420 724 111 222

MŠ Jenštejn
www.msjenstejn.cz

www.jenstejn.cz – obec
facebook.com/jenstejn – Facebook
Spolky
www.trpaslik.info
www.skjenstejn.wz.cz
www.sdhjenstejn.cz
Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
facebook.com/jenstejnskyobcasnik
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Slovo starosty
Pravidelná zpráva starosty o činnosti úřadu v posledních měsících

Dětské hřiště pod hradem (J. Hulík / květen 2016)

Dnes je 25. 5. a tedy i uzávěr‑
ka Jenštejnského občasníku, kte‑
rý držíte v rukou. Teď tedy krátce
k tomu, co se událo a co náš čeká.
Bylo dokončeno unikátní šte‑
nýřové lešení sloužící k opra‑
vě hradu, které je na rozdíl od
kovového
lešení
uznatelnou
položkou dotace, a tak obec sto‑
jí jen spoluúčast a ušetří nám
cca 1 000 000 Kč. Nyní probíhá
archeologický průzkum a poté za‑
čnou pracovat restaurátoři. Vše
se podařilo zařídit tak, že hrad je
přístupný i veřejnosti.
Nový chodník z dotace SFDI
k Domovu Seniorů je zkolaudo‑
ván, na zastávkách přibyly nové
stojany a koše a samotné zastáv‑
ky na Radonické se dočkají také
jistého zkulturnění. Nové dětské
hřiště pod hradem už stojí a je
hojně využíváno dětmi, hlavně
lanovka se stala velkým trhákem.
Bylo dokončeno výběrové ří‑
zení na dodavatele stavby vodo‑

vodu a kanalizace v Dehtárech,
které vyhrálo sdružení Zepris
‑Stavokomplet. Obě firmy mají
velmi bohaté zkušenosti se stav‑
bami této infrastruktury. Ode‑
vzdali jsme již také všechny pod‑
klady Ministerstvu zemědělství,
od kterého dostaneme cca 50 %
uznatelných nákladů na vybudo‑
vání VaK jako dotaci, a podařilo
se mi také dohodnout ještě do‑
datečnou dotaci 2 000 000 Kč se
Středočeským krajem.
Intenzivně také pracujeme na
územním rozhodnutí a poté sta‑
vebním povolení pro stavbu svaz‑
kové školy, na kterou nám mini‑
str financí a ministryně školství
na návštěvě v Jenštejně slíbili
150 mil. Kč.
Snažíme se také vyřešit hasi‑
čárnu a snad se povede, že majitel
současných prostor je opraví tak,
aby naši hasiči měli důstojné zá‑
zemí a klubovnu, kde v zimě ne‑
zamrzá voda v cisternách a kde

lze rozumně a dlouhodobě fungo‑
vat delší dobu bez nutnosti stavět
novou hasičárnu za obecní peníze.
Ale Jenštejn nedělají jen
„velké“ stavby a investiční pro‑
jekty, ale i drobnosti. Soustav‑
ným tlakem se podařilo vybrat
na poplatcích za odpad zdaleka
nejvíc za poslední roky, chybí už
jen několik domů, které odpad
nehradí, povětšinou bohužel ci‑
zinci. Díky zapůjčenému radaru
na Hradní a statistikám z něj
(na webu obce) se podařilo do‑
mluvit s PČR, že OP Radonice
bude moci měřit na více místech
v Jenštejně.
Troufám si také říci, že veřejné
plochy v obci vypadají zase o něco
lépe. Firma, která na zakázku
(a za méně než byl plat jednoho
obecního zaměstnance, který ode‑
šel do důchodu) tyto služby zajiš‑
ťuje, se činí. Vysazujeme také na
různá místa v Jenštejně více ze‑
leně, především té kvetoucí, když
teď má naše zahradnice více času
se o ni starat. Na exponovaných
místech v obci přibyly také od‑
padkové koše.
Radost dělají i maličkosti jako
nová jenštejnská „knihobudka“
na návsi. Tradičního pálení ča‑
rodějnic se účastnily stovky lidí
a myslím, že se to velmi povedlo,
bylo milé se na jaře sejít se sou‑
sedy.
Akce Ukliďme Česko byla stej‑
ně úspěšná jako minulý rok, těší
mne, že se našlo dost lidí, kterým
není lhostejný nepořádek kolem

nás. Trpaslíkův den pro děti při‑
lákal spoustu malých Jenštejňá‑
ků. Na třetí ročník Jenštejnské
pětky se povedlo získat přes
300 000 Kč v podobě finančních
a věcných darů či služeb, a tak
jsme mohli nejen rozdat ceny za
cca 150 000 Kč, ale i celou tuto
akci zaplatit z peněz sponzorů
a ještě nám v obecní kase zbylo
50 000 Kč. V červnu a o prázdni‑
nách nás čekají Jenštejnské slav‑
nosti, malé letní kino, Summer
party, výtvarná akademie Pedji
Djakovice, Loučení s prázdnina‑
mi a pár dalších akcí. Ostatně
o obecních akcích a těch, kteří je
pomáhají realizovat, je tu samo‑
statný článek. Každopádně všech‑
ny je najdete v kalendáři na webu
obce nebo na FCB Obec Jenštejn
dostatečně s předstihem, abyste
se mohli zúčastnit.
Obec v létě zřejmě čeká stav‑
ba vodovodu a kanalizace v Deh‑
tárech a rekonstrukce veřejného
osvětlení, na které se mi snad
podaří získat alespoň 1 mil. Kč
ze Středočeského kraje. Doufám,
že se podaří prosadit rekonstruk‑
ce osvětlení nejen v Dehtárech,
ale i v části „Starého Jenštejna“,
zejména na Radonické, na návsi
a historické osvětlení v uličkách
kolem hradu. Revizní zpráva sou‑
časného osvětlení je dosti hrozivá.
Přeji tedy alespoň vám všem,
abyste si letní čas a prázdniny
užili a odpočinuli si. Uvidíme se
třeba na Summer party!
Norbert Hlaváček, starosta

O zájmu o místo, kde žijeme
Úvaha na téma dobrovolnictví v obci Jenštejn
Dobrovolníkem
nazýváme
toho, kdo věnuje něco dobrovolně
jiným. Může jít o peníze, věci, čas
nebo úsilí, za které nežádá žád‑
nou finanční náhradu. Důvody
k dobrovolnictví bývají různé,
většinou je to potřeba pomáhat
druhým, měnit své okolí k lepší‑
mu, podílet se na něčem, co má
smysl, vytvořit něco, co by jinak
nevzniklo. Dobrovolník slouží
ostatním, a tak aktivně zlepšu‑
je i svůj vlastní život, bere jej do
svých rukou. Často to o něm oko‑
lí ani netuší nebo si jeho práci či
úsilí neuvědomuje.
Mnoho lidí automaticky před‑
pokládá, nebo nad tím ani neu‑
važuje, že věci se jaksi dějí sami
od sebe. Že tady s námi žije kou‑
zelný pan Někdo. Někdo zaplatí
desítky kulturních a společen‑
ských akcí v Jenštejně, Někdo
je zajistí, Někdo postaví stany,

Někdo vymyslí a naplánuje pro‑
gram, Někdo stráví celý den za‑
jištěním celého průběhu anebo
den předtím stavbou celého zá‑
zemí a den potom jeho úklidem,
Někdo obětuje celý víkend s ro‑
dinou proto, abychom se mohli
všichni bavit…
Pan Někdo má však mnoho
tváří a všechno jsou to konkrét‑
ní lidé, kterým nejen že není lho‑
stejné, kde žijí, ale mají zájem
pomáhat. Jsou to lidé sdružení
ve spolcích, v SDH Jenštejn, jed‑
notce hasičů, Trpaslíku, Team
Overhead, redakci Jenštejnské‑
ho občasníku, jednotlivci jako
Klára Zemanová, Renata Hla‑
váčková, Zuzka Dvořáková, naši
kronikáři pan a paní Kovandovi,
Lukáš Kubr, Predrag Djakovic,
Libor Mádl, Michal Brož… Pa‑
tří sem také sponzoři a dárci,
kteří umožní finančními a věc‑

nými dary konání některých
společensko‑kulturních
akcí
v Jenštejně nebo darují něco
mateřské školce. Omlouvám
se, že zde nevyjmenuji všechna
jména.
Bez těchto často bezejmen‑
ných a nepříliš známých ně‑
kolika desítek lidí by rozpočet
na těch téměř 20 akcí, které
v Jenštejně pořádáme, nebyl
cca 250 000 Kč, ale spíše v mili‑
onech. Nebo by se spousta věcí,
které jsou dále vyjmenované,
nekonala, nebyla vyfocena, za‑
znamenána…
Výtvarná akademie Predraga
Djakovice, noc s Hansem Chris‑
tianem Andersenem, Ukliďme
Česko, pálení čarodějnic, ote‑
vření nového dětského hřiště,
Trpaslíkův den, Jenštejnská pět‑
ka Insportline, malý dětský den,
Memoriál Vladimíra Neumana,

Jenštejnské slavnosti, malé letní
kino, večerní vystoupení na hra‑
dě, malířská akademie Predraga
Djakovice, Summer party, Lou‑
čení s prázdninami, divadelní
představení pro děti, drakiáda,
strašidelná stezka, lampiónový
průvod a ohňostroj, rozsvícení
vánočního stromečku…
Netroufám si hodnotit, zda
v naší vesnici o cca 1 300 obyva‑
telích máme větší či menší pro‑
cento dobrovolníků a lidí, kteří
opravdu chtějí pomáhat a tvořit,
než v jiných podobně velkých
vesnicích. O čem jsem ale pře‑
svědčen, je to, že máme takovou
skupinu lidí, která dokáže neu‑
stále a dlouhodobě zkvalitňovat
život v naší obci, dělat jej pestřej‑
ším a z Jenštejna vytvářet místo,
kde se dobře žije.
Díky vám. Jste miliónoví!
Norbert Hlaváček, starosta
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Ministři slíbili 150 milionů
Pomoc státu k zajištění školní docházky dostala konkrétnější obrysy
pokračování ze strany 1

negativně vyslovili k projektům
malých lokálních škol a k tomu,
že by každá vesnice měla mít au‑
tomaticky svou školu. Ostatně, na
jednání jsme pozvali i starostu
Radonic, kterého oba zástupci vlá‑
dy vyzvali, aby se spíše inspiroval
v projektu svazkové školy, než se
pouštěl do stavby školy vlastní.
Podobně malá školská zařízení to‑
tiž nebudou v nejbližší době mezi
prioritami při rozdělování stát‑
ních dotací.
Rozumím tomu, že spousta ro‑
dičů by raději viděla školu přímo
v Jenštejně, ale také vím, co reálné
je a co není. Pokud bychom snad
chtěli uskutečnit projekt prvních
dvou etap svazkové školy v Jen‑
štejně, prostě není kde. Jenštejn
nevlastní a v brzké době ani nebu‑
de vlastnit žádný vhodný pozemek
pro stavbu školy, pokud nechce pro‑
padnout neřízené developerské vý‑
stavbě na polích mezi Jenštejnem
a Radonicemi. Pozor, nejednalo by
se o v územním plánu od roku 2006
dávno schválenou dostavbu Nové‑
ho Jenštejna, ale o zásadní rozšíře‑
ní takovéto výstavby na okolní pole
až k Radonicím (museli bychom
měnit územní plán kvůli společ‑
nosti, která tato pole vlastní). Vý‑
stavba školy (ostatně jako kteráko‑
li jiná investice) je otázkou peněz.
Někteří zdánlivě logicky tvrdí, že
by školu měl zaplatit developer. Ale
stačí trochu počítat. Od develope‑
ra, který chystá výstavbu na svém
pozemku vedle školky, bychom
mohli očekávat 70 000 Kč (nebo
ekvivalent této částky v pozemcích
a investicích) za každý postavený
dům. Je to částka více než nadstan‑

A. Babiš, K. Valachová, N. Hlaváček, T. Říha, J. Macourek, M. Dragounová a další v Jenštejně (J. Hulík / duben 2016)

dardní, zvláště když mají již dávno
tyto parcely schválené minulými
zastupiteli v územním plánu jako
stavební. Dostatečně velký poze‑
mek pro stavbu školy (pomineme‑li
fakt, že tady takový pozemek není)
by vyšel na cca 10 milionů korun.
Výstavba školy (na kterou, jak
víme od ministrů školství a financí
těžko dostaneme dotaci, pokud by
byla jen pro Jenštejn) o 9 třídách
s jídelnou a tělocvičnou by přišla
na dalších zhruba 120 milionů
korun. Abychom tedy tuto částku
dostali, museli bychom develope‑
rovi nejprve povolit výstavbu 1 857
domů. A to by byly peníze vynalo‑
žené pouze na školu – na nic další‑
ho: sportoviště, zázemí pro spolky,
volnočasové plochy, služby, atd.
Chcete v budoucnu stát v dlouhých
šňůrách aut mířících kamkoliv
z Jenštejna podobně jako v obcích,
kde takovouto developerskou vý‑
stavbu dopustili? Nebo si myslíte,
že dostaneme desítky miliónů na

školu a spíše stovky miliónů na
nové silnice a obchvaty přes spous‑
ty soukromých pozemků a mířících
neznámo kam? Stojí nám to za ško‑
lu v Jenštejně?
Ve svazku panuje jasná doho‑
da, že pokud budeme do budoucna
školu dále rozšiřovat a Jenštejn již
bude mít vhodné pozemky a bude
zajištěno financování, které neo‑
hrozí další rozvoj ani jedné z obcí,
pak jsme na řadě my. Totéž platí
pro případné rozšíření školky, kte‑
ré by probíhalo u nás, pokud bu‑
deme chtít.
Nyní ovšem bohužel řešíme ne‑
činnost a krátkozrakost let minu‑
lých, kdy se asi nikdo v obci neza‑
jímal o to, co bude za pár let, kam
budou naše děti chodit do školy
a kdo nám je přijme. Nebo nedo‑
kázal nic domluvit, s nikým se do‑
hodnout, nic získat. Již před 5 lety
bylo jasné, jaký minimální počet
dětí ročně budeme muset umístit
v okolních školách a kolik nás to

bude stát (ano, platíme za ně a do
rozpočtu za tyto děti, na rozdíl od
společné školy, nic nedostáváme).
Proč to dříve nikdo neřešil? Proč
už dávno ti, kteří volají po škole
v Jenštejně, dříve ve vedení obce či
v zastupitelstvu, nedokázali najít
způsob, jak problém vyřešit? Proč
nám nadělili do nového volebního
období jen problémy, na jejichž vy‑
řešení měli minimálně 4 roky?
Letošní a příští rok jsou kritic‑
ké. Letos se sice podařilo umístit
na nadcházející školní rok cca 41
prvňáčků, ale asi jen já vím, ko‑
lik úsilí, proseb a jednání k tomu
bylo potřeba. Abychom už v roce
2018 konečně postavili a dostavi‑
li školu a na dlouhá léta vyřešili
problém Jenštejna, nemáme dnes
jinou a lepší variantu, pokud ne‑
chceme pokračovat v rozstrkávání
jenštejnských a dehtárských dětí
všude možně, a to mnohem dál,
než v Přezleticích.
Norbert Hlaváček, starosta

Obecní sloupek
• Dětská hřiště v Jenštejně
i v Dehtárech prošla povinnou
kontrolou. Všechna posuzovaná
zařízení vyhovují a nic nebrání
jejich provozu. Dodržujte prosím
provozní řád, který je umístěn
na každém hřišti a také na webu
obce. Chceme přece, aby nám vy‑
držela co nejdéle. V Dehtárech
se opravy dočkala i poškozená
vstupní branka a na dětské hři‑
ště pod hradem přibyla ještě od‑
razová konstrukce pro lanovku.
• Rybaření v Jenštejně podlé‑
há pravidlům, která schválilo
zastupitelstvo obce. Povolení
k rybolovu vydává obecní úřad
oproti podpisu schválených pra‑
videl rybaření. Povolenka je pro
občany s trvalým pobytem v Jen‑
štejně zcela zdarma. Jedná se

pouze o to, abychom zachovali
rybník co nejrybnatější a bráni‑
li hromadným nájezdům cizích
rybářů, kteří byli schopni v mi‑
nulém roce v jeden den odlovit 8
trofejních kaprů a odvést je pryč.
Celé znění pravidel pro rybaření
je uvedeno na webu obce.
• Vítání občánků jako každo‑
ročně plánujeme na podzim. Více
informací obdržíte v příštím vy‑
dání občasníku a v aktualitách
na webu obce.
• I v naší obci je zajištěn převoz
zatoulaných psů do útulku, se
kterým má obec smlouvu. Snaží‑
me se však odchytu předcházet
například tím, že vedeme se‑
znamy všech jenštejnských psů.
Při platbě poplatků si pozna‑
menáváme rasy psů a následně

majitele nalezeného pejska vyti‑
pováváme. Věříme, že tím před‑
cházíme investici, kterou musí
majitel tuláka uhradit psímu
útulku.
• Více zeleně v obci chceme
postupně na pěkných místech
v Jenštejně a Dehtárech, přede‑
vším více kvetoucích ploch, po‑
případě květináčů. Začali jsme
nákupem několika květináčů
k zastávkám v Jenštejně a Deh‑
tárech, dále chceme vysázet také
květiny kolem nového chodníku
k Domovou seniorů.
• Kromě FCB profilu Obec Jen‑
štejn, můžete sledovat i FCB
profil Obecní policie Radonice.
• Od ledna nově provádíme ověřování podpisů a vidimaci

dokumentů, a to v prodlouže‑
ných úředních hodinách uve‑
dených v kontaktech na úvodní
straně občasníku. S tím je také
spojena služba ověřování v teré‑
nu, kterou rovněž provádí kance‑
lář obce, pokud je k tomu závaž‑
ný důvod, tedy imobilita osoby,
jejíž podpis má být legalizován.
• Památný strom v Dehtárech – od městského úřadu
v Brandýse nad Labem jsme do‑
stali povolení k provedení zdra‑
votního řezu památného topolu
kanadského v nezbytně nutné
míře. Odborná firma odstranila
větve se sníženou vitalitou a vět‑
ve napadené chorobami a škůdci,
u kterých hrozilo zlomení.
Pavlína Antošová, Pavla Rachová, Jana
Minxová
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O štěstí, aneb pozor na hoaxy
Zastupitelé mají rozhodovat o obci, ale ne všichni to dělají
Štěstí není nahodilý pocit,
nýbrž výsledek rozumně vede‑
ného dobrého života. Pocit štěstí
nezískáme tím, že uvěříme ma‑
nipulacím s naší pověrčivostí, ale
tím, že budeme trpělivě, pečlivě
a odpovědně pracovat, zvažovat
a rozhodovat se. Že budeme spolé‑
hat na své schopnosti, rozvíjet je,
snažit se opatřovat si informace
z více zdrojů, nikoliv jen takové,
které rádi slyšíme, protože nám
usnadní rozhodování, nekladou si
nároky na náš rozum a schopnost

či vůli opatřit jich více. Většina
z nás rozhoduje sama za sebe, za
rodinu, někteří za svou firmu nebo
podřízené. Devět lidí v Jenštejně
pak může rozhodovat o tom, kam
bude naše obec směřovat. Slovo
„může“ je na místě, protože ne
všichni z nás to dělají. Pokud se
největší křiklouni snaží přesvěd‑
čit lidi kolem sebe o tom, jak roz‑
hoduje zbylých 6 lidí špatně, ne‑
měli by začít tím, že se budou na
samotném rozhodování podílet?
Že budou zastupovat své voliče

tam, kde se rozhoduje? Posílání
e‑mailů přikazujících rozposlat je
dalším deseti lidem (tvz. hoaxů),
jinak přijdete o štěstí, používají
velmi často hackeři k šíření růz‑
ných virů a trojských koňů. Nebo
také ti, kteří nedokáží oslovit
více lidí svými myšlenkami, prací
a schopnostmi a raději sází právě
na hoaxy. Nejnižší účast na hla‑
sováních zastupitelstva ze všech
zastupitelů Jenštejna mají tito 3
„zastupitelé“: Gabriela Spurná –
66,67 %, Petr Dovolil – 62,78 %

a Jana Habartová – 60,21%.
Všichni z nich se neúčastnili 1/3
hlasování zastupitelstva nebo
ještě větší části. A mimochodem
dva z nich se neúčastnili ani toho
hlasování, kvůli kterému apelují
na vaši pověrčivost… Na závěr
jen citát:
Demagog je člověk, který hlá‑
sá věci, o nichž ví, že nejsou prav‑
da, a to lidem, o nichž ví, že jsou
hlupáci. “
— H. L. Mencken
Norbert Hlaváček, starosta

Územní studie Nový Jenštejn
Na jednání zastupitelstva byl prezentován návrh územní studie pro lokalitu Nový Jenštejn
Územní plán Jenštejna vy‑
žaduje ve vybraných lokalitách
zpracování územní studie jako
podkladu pro rozhodování o umís‑
tění staveb. Jednou s takových
lokalit je i nezastavěná část No‑
vého Jenštejna. Územní studii
pořizuje v přenesené působnosti
Odbor územního rozvoje a památ‑
kové péče Městského úřadu Bran‑
dýs nad Labem – Stará Boleslav.
Územní studie ani její zadání se
ze zákona nemusí projednávat
s veřejností, obcí ani dalšími úřa‑
dy a orgány. Bývá však obvyklé,
že je návrh takové studie prezen‑
tován veřejnosti a taková pre‑
zentace proběhla na dubnovém
zasedání zastupitelstva za účasti
pořizovatele i zpracovatele studie.
Zpracovatelem územní studie je
společnost Unit architekti, která

se nedávno stala vítězem mezi‑
národní architektonické soutěže
na urbanistickou studii centra
Brna. Škoda jen, že si na zastupi‑
telstvo nenašlo cestu více občanů
a jednání se nezúčastnily ani dvě
zastupitelky za SNK Hodnota pro
Jenštejn. Po prezentaci a následné
diskusi zastupitelstvo vzalo návrh
studie na vědomí a pověřilo sta‑
rostu, aby ji poskytl pořizovateli.
Architektka Matějková z Odboru
územního rozvoje během debaty
vyzvala přítomné, aby své případ‑
né připomínky ke studii směřovali
na ni. Podle informací z městské‑
ho úřadu do uzávěrky Občasníku
žádná taková připomínka nedora‑
zila.
Úvodní – analytická – část
studie obsahuje základní SWOT
analýzu řešeného území, kapacit‑

ní varianty zastavitelnosti a s tím
související demografický odhad.
Druhá část popisuje základní kon‑
cepci navrhovaného urbanistické‑
ho řešení v návaznosti na okolí
Nového Jenštejna. Jde o doporu‑
čení na nové využití prostranství
na hranici původní a nové zástav‑
by a dále o posun plánovaného
nového náměstíčka blíž stávající
zástavbě. Součástí návrhu je i ze‑
lený pás prostupující celou šířkou
zastavitelného území. V této části
je zmíněna i potřeba dopravní ob‑
služnosti Nového Jenštejna z jihu
jako alternativy k dnes faktic‑
ky jedinému přístupu po Hrad‑
ní. Studie současně doporučuje
z územního plánu vyjmout „naši“
část obchvatu Radonic a Jenštej‑
na, která nemá návaznosti v sou‑
sedních katastrech, neřeší pro‑

blematiku dopravní obslužnosti
Nového Jenštejna a blokuje nové
využití okolí dětského hřiště.
V další části je pak tento návrh
zpracován podrobněji. Najdeme
zde návrh prostorové regulace,
detaily urbanistické studie a po‑
pis řešení technické a dopravní
infrastruktury. Studie doporuču‑
je dvě změny územního plánu.
První z nich je možnost výstavby
občanské vybavenosti v prostoru
proti dětskému hřišti. Cílem je vy‑
tvořit nové ústřední prostranství
spojující obě části obce. Součástí
takového řešení by musela být
i reorganizace vedení vysokého
napětí. Druhou změnou je změna
stávající navržené uliční sítě v již‑
ní části území v důsledku posunu
plánovaného náměstíčka. Pokud
by se podařilo realizovat novou
občanskou vybavenost v centrální
části u dětského hřiště, tak by bylo
možné změnit současné plochy ur‑
čené pouze pro občanskou vyba‑
venost na jižním okraji na plochy
smíšené. Takto je již dnes defino‑
vána velká většina ploch pro bu‑
doucí výstavbu a takové plochy
dovolují flexibilněji kombinovat
stavby pro bydlení se stavbami
občanské vybavenosti. Závěrečná
část studie obsahuje doporučení
obci pro vyhodnocování staveb‑
ních záměrů v území s ohledem
na další fungování a rozvoj obce.
Návrh studie najdete na webu
obce a finální verze schválená
pořizovatelem by tam měla být
v průběhu června. Další rozvoj
Nového Jenštejna je kromě územ‑
ního plánu a územní studie závis‑
lý na mnoha dalších faktorech.
Předně jsou to plány a záměry
majitelů dotčených pozemků, je‑
jich vůle respektovat potřeby obce
a v neposlední řadě schopnost
obce prosadit své zájmy například
do budoucích plánovacích smluv.

Výkres širších vztahů (územní studie pro lokalitu Nový Jenštejn)

Jiří Hulík, zastupitel
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Pokrok nebo úpadek?
Propojení dvou částí jednoho sídla očima Karla IV.
Jenštejn je vesnice s histo‑
rickou pamětí. Široko daleko
ve vesnickém prostředí kolem
Prahy není tak významná a vi‑
ditelná připomínka minulosti
jako v naší obci. Historie hradu
Jenštejn sahá do dob Karla IV.
(a ještě dále), jehož 700. naroze‑
ní jsme si v květnu připomněli
a jehož jméno je spojeno i s nej‑
známější
postavou
historie
Jenštejna, Janem z Jenštejna,
třetím pražským arcibiskupem
a nejvyšším zemským kanclé‑
řem Václava IV.
Proč ale vlastně na Karla IV.
vzpomínáme s takovou úctou
a nazýváme ho dokonce „otcem
vlasti“? Protože myslel na své
Čechy a umnou politikou vy‑
tvořil z Prahy moderní pozdně
středoevropské sídlo, které se
během několika desetiletí stalo
jedním z vážených a atraktiv‑
ních středověkých center. Měl
možnost vybudovat podobné
centrum kdekoliv jinde nebo
jednoduše na rozvoj rezignovat
a orientovat se na „chléb a hry“
pro poddané. To on však neudě‑
lal.
Karel IV. byl na svoji dobu
velice vzdělaný, odvážný a měl
intuici, která mu v některých
situacích i zachránila život.
Byl na svoji dobu komplexní
a výjimečnou osobností. A vý‑
sledek jeho počínání v Praze
vidíme dodnes: Svatovítská
katedrála jako monumentální
symbol křesťanského ducha,

Karlova univerzita jako první
vzdělanostní centrum na sever
od Alp a na východ od Paříže,
Karlův most jako nezbytná do‑
pravní komunikace pro rozvoj
Prahy na obou březích Vltavy
a Nové Město jako vizionářský
plán pro brzy svou velikostí
třetí největší město co do rozlo‑
hy opevněného území po Římě
a Konstantinopoli: pevné plány
ulic se třemi propojenými ná‑
městími, jasné umístění kos‑
telů a klášterů, s univerzitou,
jakož i chrámem a hradem na
opačném břehu Vltavy. Během
7 let vyrostlo v Novém Městě
na 650 domů.
Karel IV. věděl, co je pro
Prahu zásadní: vyřešit kritické
problémy dopravy, propojit dvě
části jednoho sídla, znásobit so‑
ciální a kulturní kapitál založe‑
ním univerzity a křesťanského
duchovního centra (katedrála),
jakož i vytvořením na svou dobu
progresivních pravidel územní‑
ho rozvoje stanovující meze pro
expanzivní a komerční zájmy
pražského měšťanstva.
A proč o tomto tématu píše‑
me? Protože i Jenštejn si nechal
vytvořit svoji vizi budoucnosti
v jedné ze svých tří částí – v No‑
vém Jenštejně. Dne 19. 4. 2016
byla na mimořádném jednání
zastupitelstva obce tato vize
projednána ve formě Územní
studie Nový Jenštejn. Souhlas
s jeho projednáním, vzetím na
vědomí a pověřením starosty

obce k tomu, aby ji poskytnul
pořizovateli (orgánu územního
plánování v Brandýse nad La‑
bem – Staré Boleslavi) k ofici‑
álnímu použití, tj. k registraci
jako platný územně‑ plánovací
podklad,
vyslovili
Norbert
Hlaváček, Ing. Jana Ivanišo‑
vá, Ing. Zuzana Dvořáková,
Ing. Jiří Hulík, Roman Pokorný
a Marek Vacek.
Jelikož máme limitovaný
prostor pro vyjádření svých
názorů v Jenštejnském občas‑
níku, nemůžeme zde svůj názor
v celém rozsahu prezentovat.
Doporučujeme, abyste si Územ‑
ní studii Nový Jenštejn pečli‑
vě přečetli a sami se zeptali,
jak tato studie řeší problémy
sociálního kapitálu v Novém
Jenštejně i obci jako takové
(základní školy, mateřské školy,
volnočasové herní plochy atd.),
dopravy a veřejného prostran‑
ství, tj. věcí, které se dotýkají
zájmů každého obyčejného oby‑
vatele Jenštejna. Návrh Územ‑
ní studie Nový Jenštejn byl zve‑
řejněn na webových stránkách
obce v pátek 8. dubna 2016.
Za nás pociťujeme obrovské
zklamání nad obsahem, a to ze‑
jména v nabízeném respektive
nenabízeném řešení problémů
veřejného občanského vybave‑
ní a zároveň vyjadřujeme velké
obavy, že pokud by se v této po‑
době návrhy dle územní studie
převedly do závazného územ‑
ního plánu Jenštejna, vznik‑

ne z oblasti Nového Jenštejna
opravdu sociálně patologické
prostředí s 2 až 2,5 tis. obyva‑
tel, kde nebude:
1. škola,
2. další kapacity mateřské ško‑
ly,
3. bude obtížně realizováno dal‑
ší veřejné občanské vybave‑
ní,
4. dostatečné volnočasové pro‑
story pro děti i dospělé,
5. efektivně řešena doprava
(silniční i pěší) a
6. bude ještě více rodinných
domů, případně bytů.
Místní části Nového Jen‑
štejna (výhledově cca 2–2,5 tis.
obyvatel), Starého Jenštejna
(cca 500–600 obyvatel) a Deh‑
tár (cca 500 obyvatel po reali‑
zaci stavebních záměrů umož‑
něných výstavbou vodovodu
a kanalizace v Dehtárech) bu‑
dou do budoucna tvořit město
(hranice 3000 obyvatel), ale
svým „osekaným“ životním pro‑
storem v Novém Jenštejně, jak
je ukázáno v podrobnostech
v našem článku na webu www.
hodnotajenstejn.cz, se stanou
satelitem a noclehárnou, měs‑
tem „poslední kategorie“.
Jakou vizi by pro Nový Jen‑
štejn načrtl Karel IV.? Jaký
osud by vtiskl do Jenštejna?
Petr Dovolil, Jana Habartová, Gabriela
Švancarová, zastupitelé

Dvě nová jména
V zastupitelstvu došlo ke dvěma změnám

Blanka Křížová

31. 5. 2016 opustila zastupitel‑
stvo Jana Ivanišová. Jako první
náhradnice z volební kandidátky
Sdružení pro zodpovědnou bu‑
doucnost se tak stala zastupi‑
telkou Blanka Křížová, kterou v
Jenštejně znají i jako Blanku Be‑
níškovou. Pokud bychom zastupi‑
telstvo dělili podle místa bydliště,

tak jsou v něm opět po delší době
zástupci „starého“ i „nového“ Jen‑
štejna a Dehtár.
Blanka Křížová vystudovala
andragogiku na Univerzitě Jana
Amose Komenského, několik let
pracovala jako účetní v jenštejn‑
ském Domově seniorů a řadu let
se věnuje hasičskému sportu.
Blanka je členkou finančního vý‑
boru zastupitelstva.
Procedury spojené s touto změ‑
nou projednalo zastupitelstvo až
po uzávěrce Občasníku 9. 6. 2016.

Plocha Z6 v současné době určená v územním plánu Jenštejna pro občanské vybavení

Další nové jméno v zastupitel‑
stvu má zcela jiný důvod. Gabriela
Spurná se v dubnu vdala a tak ji
v zastupitelstvu a v redakci Jen‑
štejnského občasníku najdete jako
Gabrielu Švancarovou. Tuto změ‑
nu zastupitelstvo, předpokládám,
projednávat nebude :-)
Jiří Hulík, zastupitel

Plocha Z6 dle návrhu územní studie – dominantně plochy pro výstavbu dalších rodinných domů
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Česky se učím od dětí ve školce
Rozhovor s Calebem Lindsey, který již druhým rokem bydlí v jenštejnském podhradí
Jaké jsou podle vás rozdíly ve
výchově dětí?

Malý Caleb na Papui-Nové Guinei

škole, a navíc se svou tchýní, ale
bylo to skvělé. Miluji výuku před‑
školních dětí, protože jsou tak
ochotné se učit velmi rychle! Ne‑
ustále se smějeme nedokonalým
slovům, která děti říkají. Tento
týden například dívka ochutna‑
la oběd, vzhlédla ke mně a řekla:
„it’s disgusting“ („Je to nechutné“,
pozn. redakce) s absolutně doko‑
nalým přízvukem. Děti si také
myslí, že jsem k popukání a já
si myslím, že jsou také legrační.
Máme tento rok ve školce 4 děti
z Jenštejna a je zábavné vidět je
a potkávat i mimo školku.
Caleb Lindsey a děti z Mravenečka

Odkud pocházíte a jaká byla
Vaše cesta až do Jenštejna?

Jsem rodilý Američan, v Jen‑
štejně bydlím již druhým rokem
se svou ženou Sárou a dcerou
Agátou. Doufám, že mi bude nadá‑
le umožněno tu bydlet po nedáv‑
ném hokejovém zápase mezi USA
a Českem :). Já se vlastně nepova‑
žuji za typického Američana a má
osobní cesta do Jenštejna byla
možná trochu neobvyklá.
Narodil jsem se totiž v džun‑
glích Papuy‑Nové Guineji a žil
tam se svými rodiči, misionáři, po
dobu prvních 15 let svého života.
Bydleli jsme v tradiční bambu‑
sové chatrči s doškovou střechou
v malé osadě s 200 obyvateli s ná‑
zvem Siawi tribe. Vyrůstal jsem
v každodenním kontaktu s řekou,
hrál baseball na přistávací ploše,

kterou postavil můj táta, a jedl
jsem ananasy z našeho ananaso‑
vého stromu.
Jak jsem se dostal do Čech je
opravdu dlouhý příběh, ale mohu
říci, že jsem se zamiloval do země,
když jsem ji poprvé navštívil
a chtěl zde zůstat. Jsem teď že‑
natý s úžasnou českou dívkou,
Sárou, a jsem mimořádně rád, že
zde, v Jenštejně, mohu žít.
Jste učitelem v soukromé školce
Mraveneček v Satalicích. Jak se
Vám s českými dětmi pracuje?

Po návratu do Čech jsem spolu
se svou tchýní a Petrou Dostál‑
kovou, která je také z Jenštejna,
pomáhal při otevření soukromé
česko‑anglické školky v Sata‑
licích. Nebyl jsem jist, jak budu
fungovat jako učitel v mateřské

Jaké máte skutečné vzdělání
a jak jste se dostal k učitelování
v mateřské škole?

Nikdy by mě nenapadlo, že
budu učitelem v mateřské ško‑
le, ale mám tuto práci rád. Vy‑
studoval jsem magisterský titul
v oboru teologie, která je, zdá se,
k vyučování v mateřské škole ne‑
potřebná :). Pracoval jsem jeden
rok v mateřské škole Little Gate
v Praze 10 – Benicích a také jsem
již dříve pracoval pro neziskovou
organizaci a účastnil se pořádání
anglických táborů a anglických
klubů na Černém Mostě. Během
posledních 5 let jsem vyučoval an‑
gličtinu české studenty na všech
jazykových úrovních a dokonce
jsem vyučoval na univerzitě Kar‑
lově v rodném jazyce Papuy‑Nové
Guiney, který se jmenuje Tok Pi‑
sin.

Vždycky se tomu musím smát
a myslím, že Česko je dobrou rov‑
nováhou mezi Amerikou a Papuou
‑Novou Guineou. Myslím, že to vy‑
chází z příběhů o výchově dětí. Češi
nejsou tolik přirození jako rodilí
obyvatelé z Nové Guineje, ale ne‑
jsou tak upjatí jako v Americe. Líbí
se mi, že české děti v osmi letech
samy jezdí autobusem a metrem
a mohou volně pobíhat mezi domy
a v lese. Vždy jsem byl frustrovaný
z toho, že Amerika má všude ploty
a všechno je tak pro děti strukturo‑
vané a organizované.
Dalším legračním rozdílem
mezi Českem a Amerikou je to,
jak oblékáme naše děti. V Ame‑
rice jsme přesvědčeni, že čers‑
tvý vzduch je pro dítě dobrý, ale
v Česku se zdá, že děti mají na
sobě spoustu oblečení po celý rok,
i když se mi zdá, že je teplo.
Jedna věc se mi tu líbí, jak rodi‑
ny žijí blíže k sobě, že je pravidlem
jezdit na dlouhé návštěvy k babič‑
kám alespoň jednou za měsíc. Líbí
se mi pevné rodinné vztahy.
Jak hodnotíte ze svého pohledu
komunitní život v naší obci?

Myslím, že zde máme bohatý
komunitní život, a že v Jenštejně
žije skvělá komunita lidí.
Jaké máte koníčky a čím se zabýváte ve svém volném čase?

Rád se stýkám s lidmi při gri‑
lování. Mám rád fotbal a mé ob‑
líbené týmy jsou Arsenal a Bohe‑
mians 1905.
Jak se Vám v Jenštejně líbí a co
Vám naopak schází?

Jenštejn je úžasné místo blízko
Prahy, nicméně do Prahy jezdit
nemusím, když nechci. Jenštejn‑
ský hrad a rybníky jsou impo‑
zantní a má dcera vždy usne při
procházce v lese, za což jsem velmi
vděčný :). Rád bych, aby byl v Jen‑
štejně malý obchůdek, občas jsem
totiž příliš líný jít pro zmrzlinu
pěšky až do Radonic.
Učíte se česky?

Ano, česky se učím a děti v ma‑
teřské škole jsou pro mne veliká
pomoc. Prosím mluvte na mne čes‑
ky, protože má žena mne nepustí
do Ameriky, dokud se nenaučím
pořádně česky.
Jak Vám chutná naše kuchyně?

Miluji českou kuchyni. Zejmé‑
na guláš od naší babičky z Mladé
Boleslavi!
Evžen Dub

červen 2016
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Jak se žije sousedům v Utrechtu
Tereza Jiroutková bydlí s rodinou dočasně v Nizozemsku
Jak bys popsala Utrecht? Co je
pro něj typické nebo zajímavé?

Na konci srpna to budou dva
roky, co se naše rodina přestěho‑
vala do Utrechtu. Utrecht je se
svými 300 000 obyvateli čtvrtým
největším městem Nizozemska.
Jedná se o velmi staré univerzit‑
ní město. Dominantu tvoří nej‑
větší kostelní věž v celé zemi (112
metrů). V centru města se nachá‑
zí typické vysoké cihlové domy,
síť kanálů s výletními loďkami
a množství restaurací a kaváren.
Na rozdíl od Amsterdamu je to tu
poklidné a z mého pohledu i da‑
leko přátelštější. Kvůli nižším
daním se sem přestěhovalo hodně
mezinárodních firem, takže spo‑
lečnost je díky tomu pestřejší.
Kolik máte kol a je to tam
opravdu takový fenomén, jak
to vidíme od nás?

Kola máme tři (každý jed‑
no) a denně najedeme mezi 10
a 20 km. Bez nich se tu ani moc
existovat nedá. Vlastnictví auta
je tu poměrně drahé a městská
hromadná doprava je vcelku kom‑
plikovaná. Kolo tu mají všichni,
a pokud má někdo problém s po‑
hybem, pořizuje si skútr nebo růz‑
ná vozítka. Docela mě překvapila
„kvalita“ kol, na kterých tu lidé
jezdí. Jedná se o zrezivělé exem‑
pláře, bez ruční brzdy a s igelitkou
na sedačce. Vzhledem k tomu, jak
často se tu kola kradou, nechtějí
lidé investovat do příliš drahých
modelů. Myslím, že u nás (a teď
nemluvím jen o Jenštejně, ale
o celé ČR) nejsou problém ani tak
kopce, jako spíš řidiči, kteří na
cyklisty nejsou zvyklí a jsou jimi
iritováni už z principu.
V Utrechtu jsi s rodinou už skoro dva roky. Lze si za takovou
dobu na život v něm zvyknout?
Je něco, co tě tam stále překvapuje a co za tu dobu naopak zevšednělo?

Myslím, že za ty dva roky jsme
se docela usadili. Cizincům se tu
může žít velice pohodlně. Prav‑
dou ale je, že součástí holandské
komunity jsme se nestali. Všich‑
ni naši kamarádi jsou cizinci.
Holanďané jsou na první pohled
velice přátelští, dostat se k nim
blíže je skoro nemožné. Právě
chování lidí mě tu překvapuje ne‑
ustále. Nizozemci byli po staletí
velice dobrými obchodníky a to se
hodně promítlo do jejich charak‑
teru. Šetření je tu národní sport
a oni v něm opravdu hrají první
ligu. Třeba namátkou – minulý
týden jsem viděla jednoho pána,

jak se po „běžkařském“ způsobu
vysmrkal do křoví, aby si vzápětí
vyžehleným látkovým kapesní‑
kem jen osušil nosní dírky, ho‑
landská rodina se nerozpakuje
vybalit v restauraci vlastní jídlo,
dýško se tu nedává a můj kama‑
rád se dostal do sporu s kolegyní,
že jí vyhodil použitý čajový pytlík
(což se vyřešilo opláchnutím zmí‑
něného pytlíku). Na druhou stra‑
nu Nizozemec vždycky přiskočí
s pomocí, když jde opravdu do
tuhého. V případě nehody na kole
se všichni seběhnou a opravdu
aktivně pomáhají. To je fajn. Co
se týče toho zevšednění, tak nic
takového si neuvědomuji. Užívám
si tu, co tu jde. Je to krásná země.
A třeba takové obyčejné ježdění
na kole na trh do centra považuji
pořád za něco mimořádného.
Jaký je v Utrechtu komunitní
život? Jaké máte nové sousedy
a známé?

Všichni naši známí jsou rodi‑
če Honzíkových spolužáků z me‑
zinárodní školy. Je to poměrně
přirozené, protože všichni jsme
tu bez rodin a kamarádů. Navíc,
jak už jsem řekla, holandská spo‑
lečnost není úplně hrr do navazo‑
vání nových přátelství. Takže trá‑
víme volné chvíle ve společnosti
Portugalců, Američanů, Britů,
Španělů, Brazilců, Číňanů atd…
Našli jsme tu i jednu českou rodi‑
nu, se kterou si rozumíme. Spous‑
tu komunitních akcí pořádá ško‑
la. Jinak jsou tu běžné pouliční
koncerty, sportovní akce a průvo‑
dy v době svátku (Svatý Martin,
Mikuláš, Den krále), kterých se
účastní všichni bez ohledu na ná‑
rodnost nebo vyznání.
Jak bys popsala fungování veřejných služeb v Utrechtu?

Tohle byl pro mě kulturní
šok. Hodně jsem si život na „zá‑
padě“ v tomto ohledu idealizo‑
vala. Jako učitelka si všímám
věcí, které by u nás nešly. Asi tak
před půl rokem se děti začaly po
nátlaku rodičů přezouvat. Do té
doby totiž běhaly po třídě v ho‑
línkách, ze kterých padalo bláto
a jedli oběd usazení na zabláce‑
ném koberci. Na školní výlet se
sháněli dobrovolníci, kteří by
vlastními auty dovezli děti na
místo určení (bez autosedaček,
které prý v případě, že se jed‑
ná o školní akci, nejsou nutné).
Ohledně zdravotnictví mám sbír‑
ku kuriózních historek (některé
bohužel i z vlastní zkušenosti).
Již od porodu se tu jedná o pří‑
rodní výběr, ve stylu přežije ten

Tereza, Pavel a Honzík Jiroutkovi v Utrechtu

nejsilnější. S léky se tu opravdu
šetří. Myslím, že většina Čechů
ani neví, jak se v tomhle ohledu
máme dobře.
Veřejná doprava je sice kom‑
plikovaná v tom, že se na místo
určení dostanete s mnoha pře‑
stupy, co je ale výborné, je jejich
systém. Koupíte si kartu, kte‑
rou nabíjíte a můžete ji použít
na všechny autobusy, tramvaje
a vlaky po celém Nizozemsku.
Zajímají se lidé v Utrechtu co
a proč se v jejich městě děje?

Určitě ano. Pravidelně dostá‑
váme Utrechtské noviny a dokon‑
ce jsme byli i přizvaní k některým
volbám. Holanďané jsou hodně
přímí a v případě, že se jim něco
nezdá, nejdou pro kritiku daleko.
Co v Utrechtu mají a u nás to
chybí?

Utrecht je velké město a tak
by nebylo fér ho srovnávat s Jen‑
štejnem. Pokud to vztáhnu obec‑
něji na Nizozemsko a Českou
republiku, tak bych řekla, že nám
chybí tolerance a sebevědomí.
Můj dojem je, že si zbytečně často
stěžujeme na věci, které nema‑
jí takovou prioritu, a naopak si
necháváme líbit to, co bychom si
rozhodně nechat líbit neměli.
V  čem by se naopak mohl
Utrecht inspirovat u nás?

Určitě by se mohli inspirovat
ve výchově dětí. Typická holand‑

ská výchova je hodně o volnosti,
bohužel na úkor ostatních. Ro‑
diče dětem neříkají, aby zdravi‑
ly, prosily, děkovaly, na hřišti je
nezastaví, když někomu berou
hračky nebo předbíhají ve frontě.
Myslím, že to je jeden z hlavních
důvodů, proč bychom tu nechtěli
žít déle. Náš syn si téměř z každé
návštěvy ZOO nebo parku odnáší
nějakou křivdu.
No a další věc je jídlo. Místní
žijí o chlebu posypaném Hagel‑
slagem (čokoládovou posypkou).
Vrchol kulinářství jsou pak hra‑
nolky s majonézou, syrovou cibulí
a arašídovou omáčkou. Ne nadar‑
mo se to jmenuje Patatje Oorlog
(Válečné brambory).
Pokud to shrnu, pak v Utrech‑
tu se nám žije moc dobře. Náš
pobyt jsme od počátku brali jako
dočasný a tak si snažíme užít
každou chvíli. Hodně cestujeme
a baví nás, že je to tu jiné. Nemy‑
slíme, že lepší nebo horší, prostě
jiné.
Jiří Hulík, zastupitel

Utrecht

Velikost katastru: 92 km2
Počet obyvatel 2000: 233 tis.
Počet obyvatel 2014: 330 tis.
Rozpočet 2016: 1,4 mld. EUR
Starosta: Jan van Zanen
Web: www.utrecht.nl
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Kam na kole v okolí Jenštejna
Tipy na cyklo výlety s dětmi i bez
Nelze si nevšimnout, že obyva‑
telé Jenštejna rádi sportují. Ať už
jsou malí, velcí, statnější či tencí.
Vidíme je běhat, jezdit na kole, na
kolečkových bruslích, na penny
boardech, skákat na zahradních
trampolínách atd. O víkendech
rádi vyrážejí všichni jako rodina,
proto jsme se rozhodli přinést pár
tipů na výlety na kolech ať už
s dětmi nebo bez.
1. Dětská trasa – výuková
Bohužel pro trénování jízdy
dětí na kole není v okolí Jenštej‑
na moc možností za předpokladu,
že chceme trénovat mimo veřejné
komunikace.
Popis trasy: Z návsi v Jenštej‑
ně vyrazíme po cyklostezce 0034
přes Nový Jenštejn na Zápskou
silnici, odbočíme vpravo a po cy‑
klostezce 241 jedeme do Radonic,
za Zookoutkem (1) vpravo do uli‑
ce Na Vartě a pak dále Prchalo‑
vou na náves v Radonicích.
Po chodníku následně do uli‑
ce Růžičkova. Zde míjíme místní
hospodu (2) bez zahrádky, nic‑
méně lze si vzít občerstvení na
lavičku do protilehlého parčíku.
Jedem dál do přírodního parku
Amerika (3). Cestu zpět do Jen‑
štejna lze absolvovat buď stejnou
cestou jako jsme přijeli nebo po‑
kračovat dál polní cestou zadem
do Jenštejna zpět na náves.

deme kolem hospody U Březi‑
nů do ulice s obytnou zónou, po
cca 100 m vlevo míjíme místní
dětské hřiště (2). Po této silnici
vyjedeme z Dřevčic až na konec
asfaltové silnice a dále mírně
vpravo po polní cestě zpět do
Jenštejna.
Délka trasy: 8,2 km
Typ trasy: Vhodná pro začínají‑
cí děti, trasa převážně rovinatá,
mírné stoupání je z Dřevčic, bo‑
hužel se nedá vyhnout cca 1 km
dlouhému úseku, který vede po
veřejné komunikaci
3. Dětská trasa – pokročilá
Popis trasy: Z návsi v Jenštejně
vyrazíme kolem hradu, jenštejn‑
ských rybníků a po cyklostezce
č. 0034 do Podolanky, dále pokra‑
čujeme pořád po cyklostezce 0034
do mírného stoupání a po polní
cestě do Přezletic a pořád se dál
držíme cyklostezky 0034 po polní
cestě do zámeckého parku ve Ctě‑
nicích.

Dětská trasa - výuková (1)

Délka trasy: 4,6 km
Typ trasy: Tato tresa je vhodná
k učení dětí jízdy na kole. Celá
cesta vede po komunikacích, na
kterých se nevyskytují vozidla,
nebo se jedná o pěší zóny. Pro uče‑
ní doporučuji zvolit zpět stejnou
cestu po asfaltu, to dětem lepé
frčí než po polních cestách.

2. Dětská trasa – jednoduchá
Popis trasy: Z návsi v Jenštej‑
ně vyrazíme po cyklostezce 0034
přes Nový Jenštejn na Zápskou
silnici, odbočíme vlevo a po cyk‑
lostezce 241 pokračujme po uza‑
vřené silnici až k silnici spojující
obce Dřevčice a Svémyslice. Od‑
bočíme vlevo na veřejnou komu‑
nikaci do Dřevčic.
V Dřevčících se dá odpoči‑
nout a občerstvit v restauraci
Dřevčický park (1), kde je za‑
hrádka i s malým pískovištěm.
Cesta zpět do Jenštejna vede od
restaruace kousek zpět a vpravo
k hlavní silnici z Brandýsa nad
Labem do Prahy, kterou přeje‑

Dětská trasa - jednoduchá (2)

červen 2016

Zde se dá občerstvit v místní
restauraci, zastavit se na dět‑
ském hřišti a zámeckém par‑
ku, případně okouknout místní
hřebčín. Cesta zpět vede kousek
zpátky po cyklostezce 0034 a dále
odbočíme vpravo na cyklostezku
KB‑VI kolem rybníka do Ctěnic‑
kého háje. K průjezdu tohoto háje
lze použít několik cest, nejjedno‑
dušší je se držet dál cyklostezky
KB‑VI, která vede hlavní cestou
skrz háj do Vinoře.
Za hájem se napojíme na cy‑
klostezku 0263, která odbočuje
po 50 m mimo hlavní silnici do
ulice Moravanská. Pro cestu zpět
do Jenštejna se odpojíme z cyk‑
lostezky, která odbočuje vpravo
do ulice Rašovská a vede dál co
centra Vinoře. My budeme pokra‑
čovat rovně ulicí Moravanská až
na konec, vpravo kolem parkovi‑
ště u firmy Strom k hlavní silnici
Mladoboleslavská, odbočíme vle‑
vo, najedeme na chodník, pokra‑
čujme souběžně s Mladoboleslav‑
skou po chodníku směrem ven
z Prahy.
Po cca 300 m odbočíme za
průmyslovým areálem vpravo do
ulice Štěpánovská a jedeme po
nepoužívané silnici ven z Vinoře
do Radonic, kde přijedeme k Ro‑
dinnému parku Amerika, (dětské
hřiště), odbočíme vlevo a po pol‑
ní cestě zadem dorazíme zpět do
Jenštejna.
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Délka trasy: 10,4 km
Typ trasy: Tato trasa už je vhod‑
né pro děti, které jsou mírně vy‑
ježděné, na trase je pouze jeden
mírný kopec z Podolanky, ale
z cca 70 % vede po polních a les‑
ních cestách a na nich je potřeba
už mít kolo pevně v rukách.

4. Dospělácká – krátká trasa,
která prověří techniku ovládání horského kola
Popis trasy: Z návsi v Jenštej‑
ně vyrazíme po cyklostezce 0034
přes Nový Jenštejn na Zápskou
silnici, kde odbočíme na cyklo‑
stezku 241 až do Satalic. Po pří‑
jezdu do Satalic budeme mít po
pravé straně Satalickou oboru,
do které vjedeme po cyklostezce
A263. V oboře se můžeme držet
cyklostezky A263. Pokračujeme
po lesní cestě a cyklostezce hájem
kolem rybníků až do Vinoře. Skrz
háj z cesty nikam neodbočujeme.
Po přejetí silnice Vinoř – Radoni‑
ce pokračujeme ulicí V Podskalí
po cyklostezce A263. Přijedeme
k vinořským rybníkům, kde se
z cyklostezky odpojíme a pokra‑
čujeme dál po červené turistické
značce až na hráz rybníka a dál
po červené podél Vinořského po‑
toka. Tento úsek je technicky
náročný a jede se po hraně ko‑
ryta potoka, kdo není zdatným

jezdcem na horském kole, dopo‑
ručuji nesjíždět z cyklostezky
a objet tento úsek skrz Vinoř.
Dále pokračujeme po červené na
jenštejnskou příjezdovou komu‑
nikaci Vinořská, sjedeme dolů
k rybníkům a kolem hradu zpět
na náves.
Délka trasy: 11,2 km
Typ trasy: Tato trasa je navr‑
žena pro cyklisty, kteří se chtějí
vyřádit na úzkých lesních pěši‑
nách. Jako alternativu lze zvolit
se zdatnějšími dětmi cestu, kde se
nesjíždí na červenou značku, ale
jede se po cyklostezce do Vinoře
a např. se napojí na popisovanou
dětskou trasu č. 3, kterou proje‑
dete v opačném směru.

5. Dospělácká trasa – nenáročná, zvládnou i větší děti
Popis trasy: Z návsi v Jenštej‑
ně vyrazíme po cyklostezce 0034
přes satelit Nový Jenštejn na
Zápskou silnici, vlevo se napojí‑
me na cyklostezku č. 241 a jede‑
me přes Zápy do Lázně Toušeň,
odpojíme se vpravo podél Labe
a držíme se cyklostezky č. 2 skrz
brandýské lesy do Staré Bolesla‑
vi a po hlavní silnici Maxe Šva‑
binského na most přes Labe do
Brandýsa nad Labem, kterým se
promotáme na výjezd na Starou
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Brázdim, kde se napojíme na cy‑
klostezku č. 8196, po které jedem
do Podolanky a po cyklostezce
č. 0034 zpět do Jenštejna.
Délka trasy: 27,4 km
Typ trasy: Tato trasa je nenároč‑
ná po rovinách, první část vede
po veřejných komunikacích, za
Labem se jede vysokými lesy za
Brandýsem nad Labem (je možno
zvolit i jinou cyklostezku, kterou
se projede touto částí víc), zpět
z Brandýsa se jede v kombinaci
silnice a polních cest. Na občers‑
tvení doporučuji zastavit ve Staré
Boleslavi v restauraci V pivovaře
(1), u které je velká zahrádka se
stojany na kola. Trasa je vhodná
i pro děti.

Tras by se dalo vymyslet
spousty nebo je různě kombino‑
vat. Popsané trasy jsou v bez‑
prostřední blízkosti Jenštejna,
kdybychom se chtěli vydat dál,
nestačilo by nám toto číslo. V dal‑
ších číslech se cyklotrasám mů‑
žeme věnovat i nadále. Máte‑li
tedy sami dobrý tip na cyklotrasu
a chtěli byste doporučit ostat‑
ním cyklistům, napište nám ji
na e‑mail: redakce@jenstejn.cz.
V některém dalším čísle můžeme
otisknout právě tu vaši.
Petr Gnan

Dospělácká trasa - nenáročná (5)
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Kam vyrazit za letním koupáním
Tipy na skvělé koupání v okolí Jenštejna
Pískovna Malvíny – Lázně
Toušeň
Pro velmi nenáročné se nabízí
Písník Malvíny, který leží mezi
Čelákovicemi a Lázněmi Toušeň.
Na levém břehu písníku je zákaz
koupání, břeh mají pronajatý ry‑
báři. Břehy jsou travnaté. Nena‑
leznete zde občerstvení ani soci‑
ální zázemí. K pískovně se nedá
dojet autem. Je zde neoficiální
nudistická pláž.

Proboštská jezera (turistika.cz)

Jak počasí samo napovídá,
bude léto a brzy prázdniny. Dlou‑
hodobé předpovědi zase napoví‑
dají, že bude horké léto. Tak mi
vám zase napovíme, u které vody
ho strávit.
Možností ke koupání je
v blízkém i vzdálenějším okolí
hodně. Někomu vyhovují měst‑
ské bazény, někdo má zase rád
přírodní koupaliště. Věříme, že
z našeho výčtu si vybere každý
to své.
Jezero Křenek v Polabí
Křenecké jezero vzniklo těž‑
bou písku. Po ukončení těžby se
jezero s průzračně čistou vodou
stalo postupně známou rekreační
oblastí Křenek‑Ovčáry. Jezero je
ze tří stran obklopeno poli a zby‑
tek lesem, přilehlé pláže jsou pís‑
čité. V sezóně je zde otevřen kemp
Kačer s restaurací a parkovištěm.
V areálu jezera je umístěn známý
klub vodního lyžování Water Ski
Club, který patří k nejlépe vyba‑
veným klubům vodního lyžování
v Evropě.
www.obeckrenek.cz/krenek_jeze‑
ro.htm
Proboštská jezera
Proboštská jezera jsou oblíbe‑
ným místem rybaření ale i pří‑
rodního koupání v těsné blízkosti
Staré Boleslavi. Jezera vznikly
po vytěžení štěrkopísku. Nejlep‑
ší koupání je na placené písečné
pláži v kempu.
Otevírací doba: květen–září.
Vstupné: 30/10 Kč
www.probostskajezera.com
Jezero Konětopy
Dříve zavřený a nedávno zno‑
vu zpřístupněný lom s krásnou
vodou na koupání a potápění.
Pískovna se nachází mezi obcemi
Konětopy a Dřísy. Najdete zde
travnatou i malou písčitou pláž.

Raritou je výskyt sladkovodních
medůz.
Otevírací doba: leden–prosinec:
pondělí–neděle 07:00–21:00.
Vstupné: 50 Kč, snížené 30 Kč
(děti do 6 let zdarma).
www.jezerokonetopy.eu
Koupaliště u jezera Lhota
Po ukončení těžby štěrkopís‑
ku vznikla v lese východně od
obce Lhota obrovská vodní plocha
s čistou a teplou vodou o vodní
ploše 25 ha a hloubce místy až
14 m. Jezero se stalo vyhlášeným
místem ke koupání s dobrou kva‑
litou vody, pěknými plážemi, bo‑
rovým lesem a nudistickou zónou.
Otevírací doba: květen–září:
pondělí–neděle 06:00–21:00.
Vstupné: 50/30 Kč
lhotajezero.cz
Koupaliště Mšeno
V obci Mšeno u Mělníka najde‑
te malé, více než 75 let staré, nyní
zrekonstruované lázně. Voda ze
skalního pramene vás zaručeně
příjemně zchladí i v tom nejpar‑
nějším létě.
Otevírací doba: červen: pondě‑
lí–pátek 14:00–19:00; sobota–ne‑
děle 10:00–19:00; červenec–sr‑
pen: pondělí–neděle 10:00–19:00.
Vstupné: 50/20 Kč
www.mestomseno.cz
Plovárna Jureček v Říčanech
Legendární
prvorepubliko‑
vá plovárna Jureček v Říčanech
u Prahy, kterou v minulosti na‑
vštěvoval mimo jiné herec Old‑
řich Nový, nabízí letní aktivity
pro dospělé i rodiny s dětmi a po
celý rok posezení v restauraci.
Otevírací doba: květen–září:
pondělí–neděle 08:00–22:00.
Vstupné: 40/20 Kč
Adresa: Ke Koupališti 231/11,
251 01 Říčany
www.jurecek‑ricany.cz

Pískovna Sadská
Jen 20 min jízdy z Prahy se
nachází velmi příjemné prostředí
pro rekreaci s průzračně čistou
vodou jako stvořené pro slunění
na písečných plážích či pro ležení
ve stínu borových lesů. Koupání
zde si oblíbily především rodiny
s dětmi. Je tu však i vyhrazená
pláž pro naturisty a volejbalové
hřiště.
Máchovo jezero
Máchovo jezero poskytuje na
svých čtyřech plážích v letních
měsících rekreaci spoustě ná‑
vštěvníků. Na hlavních plážích
v Doksech a ve Starých Splavech
jsou oblíbené tobogány a další
atrakce a možnosti občerstvení.
Vybrat si můžete z následující
nabídky: Hlavní pláž a pláž Klů‑
ček v Doksech; Aquapark Staré
Splavy; Pláž Pod Borným; Ven‑
kovní bazén v areálu Hotelu Port.
Koupaliště Kralupy nad Vltavou
Toto koupaliště nabízí kom‑
plex 3 bazénů: bazén – 50 m, ba‑
zén pro neplavce a brouzdaliště.
V roce 2010 prošlo koupaliště
kompletní rekonstrukcí, která vý‑
razně zlepšila komfort návštěv‑
níků. Koupaliště nabízí vyžití
pro celé rodiny, je zde k dispozici
skokanská věž, volejbal, plážový
volejbal, nohejbal, tenis, kuželky
a občerstvení.
Otevírací doba: červen–září,
pondělí–pátek 10:00–19:00, sobo‑
ta–neděle 10:00–20:00.
Vstupné: 90 Kč, snížené: 60 Kč
(ve všední dny od 15 hodin: 60 Kč,
děti 40 Kč).
Adresa: Ke Koupališti 600, Kra‑
lupy nad Vltavou
sportkralupy.cz/koupaliste
Koupaliště Ládví Praha
Areál koupaliště Ládví nabízí
velký bazén s pozvolným vstu‑
pem, brouzdaliště, kavárnu, pé‑
tanque a ping pong. Nevšedním
zážitkem je večerní koupání pod
hvězdami a kinobus se vstupem
zdarma ke konci srpna.

Otevírací doba: 9:00–19:00.
Vstupné: dospělí 140 Kč, studen‑
ti 120 Kč, děti 100 Kč.
Adresa: Štíbrova 1776/17, Praha
8 - Kobylisy
www.koupalisteladvi.cz
Koupaliště Stírka Praha
Koupaliště Stírka se nachází
v klidné lokalitě mezi rodinný‑
mi domy. Areál koupaliště zahr‑
nuje velký bazén s pozvolným
vstupem, dětský oválný bazén
s vodním hřibem a skluzavkou.
Návštěvníkům je k dispozici re‑
staurace se zahrádkou, stánek
s občerstvením a točenou zmrzli‑
nou a sportovní aktivity: volejbal,
aquazorbing, fotbálek, šipky, pé‑
tanque a kroket.
Otevírací doba: 9:00–20:00.
Vstupné: dospělí 140 Kč, studen‑
ti 120 Kč, děti 100 Kč.
Adresa: Pod Statky 14, Praha 8
- Kobylisy
www.koupaliste‑stirka.cz
Koupaliště Čakovice
Koupaliště Čakovice nabízí
dva bazény dlouhé 50 metrů. Prv‑
ní bazén je vhodný pro malé děti,
na kraji je to spíše brouzdaliště.
Do tohoto bazénu také vede tobo‑
gán (46 metrů). Druhý bazén je
vhodný pro plavce.
Otevírací doba: 9:00–19:00 (dle
počasí).
Vstupné: dospělí od 15let 80 Kč,
děti 50 Kč.
Adresa: Ke stadionu 837, Praha
9 – Čakovice
cakosport.eu
Koupaliště Klánovice
Tento areál je ideální k re‑
laxaci, k aktivnímu odpočinku
nebo k příjemnému posezení
pod slunečníky. Na koupališti
jsou k dispozici dva bazény s po‑
zvolným vstupem do vody, mo‑
derní sociální zařízení, převlé‑
kárny, bohaté občerstvení a dvě
zahrádky. Relaxovat můžete
u bazénu na lehátkách nebo na
rozlehlé travnaté pláži. Pro děti
jsou připravena dvě dětská hři‑
ště, trampolíny, houpací zvířát‑
ka, stůl na stolní tenis, minigolf
a pro sportovce hřiště na plážo‑
vý volejbal.
Otevírací doba: květen–září:
pondělí–pátek 10:00–19:00, sobo‑
ta–neděle 09:00–19:00.
Vstupné: dospělí 110 Kč, studen‑
ti 70 Kč, děti 60 Kč.
Adresa: V Jehličině 391, Praha
9 – Klánovice
www.koupalisteklanovice.cz
Gabriela Švancarová, zastupitelka
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Ohlédnutí za Jenštejnskou pětkou
Pod patronátem Petra Svěceného vyběhlo do závodů více než 200 startujících

Třetího ročníku Jenštejnské
pětky Insportline se účastnilo
přes 200 běžců, zábavný program
pro děti i pro dospělé navštívi‑
la spousta obyvatel z Jenštejna
i širokého okolí, přijeli se podívat
sponzoři, známé osobnosti nebo
třeba starostové a zastupitelé
okolních obcí.
O zábavu a hlasitou podporu
běžců se letos výborně postarali
bubeníci z Groove army. Děti se
mohly vydovádět na novém dět‑
ském hřišti, vyzkoušet skákací
hrad, zahrát si s klauny divadlo
nebo vytvořit ty největší bubliny.
Sportovcům pomáhali maséři ze
Studia Andrasa. Celou akci bylo
možné sledovat i z plošiny Sico. Po
závodu pak zahrála kapela Pády.
Ceny v hlavním běhu na 5 km
předával stejně jako minulý rok
hejtman Středočeského kraje Mi‑
loš Petera, rodinný běh ocenil náš
sporťák Petr Svěcený. Poděková‑
ní patří také patronovi Vojtěchu
Bernatskému, který ovšem kvůli
posunu termínu z 14. na 21. 5. ne‑
mohl přijít osobně, běžel totiž půl‑
maraton ve švédském Göteborgu.
Díky našim sponzorům jsme moh‑
li ocenit ve všech kategoriích vždy
první 3 místa žen i mužů, navíc
nejlepší tři Jenštejňačky a Jen‑
štejňáky a také výherce tipování
„Za kolik to zaběhne starosta“.
Závodu mladších žáků (do
10 let) na 500 m se účastnilo 40
dětí, za holky jej vyhrála Tereza
Kučerová (Atletika Neratovi‑
ce), nejlepší Jenštejňačkou byla
na třetím místě Ema Šidláková.
Za kluky vyhrál Jáchym Burian
(ŠSK Újezd nad Lesy), z Jenštejna
byl nejlepší Samuel Rodný.
Závodu starších žáků (1116 let) na 1000 m se účastnilo 26
dětí, mezi děvčaty doběhla nej‑

rychleji Eliška Podborská (SK ZŠ
Jeseniova), nejlepší Jenštejňačkou
byla Tereza Marková. Za kluky
byl nejrychlejší Vojtěch Matuš‑
ka (ŠAK Novoborská), na třetím
místě doběhl Jenštejňák Ondřej
Malina.
Rodinného běhu se účastnilo
21 rodin, vyhráli Kučerovi z Ne‑
ratovic. Nejrychlejší jenštejnskou
rodinou byli Sýkorovi. Deset běž‑
ců si zaběhlo závod se psy, vyhrál
Matyáš Langer se svým čtyřno‑
hým přítelem.
Hlavního závodu na 5 000 m
se účastnilo 79 běžců, mezi žena‑
mi byla nejlepší Petra Davídková
z Prahy 9 v čase 21:51.08 min.,
v mužích David Štros (USK Pra‑
ha) v čase 19:01.64 min. V katego‑
rii o nejlepší Jenštejňačku a Jen‑
štejňáka vyhráli Klára Růžičková
a Václav Douša. Klan Svěcených
obsadil druhé, respektive třetí
místo.
Čas, za který to uběhl starosta,
33:22.73 min. nejlépe odhadl ná‑
vštěvník z Neratovic.
Podrobné výsledky a spoustu
fotek naleznete na www.jenstejn‑
skapetka.cz.
Ráda bych poděkovala všem
sponzorům, kteří přispěli finanč‑
ními a věcnými dary, umožnili
nám uspořádat celou akci za je‑
jich peníze, věnovali obci svůj čas
a soutěžícím pěkné dary v hodnotě
přes 150 000 Kč. Poděkování patří
také všem dobrovolníkům, kteří
pomáhali s přípravou a organiza‑
cí, hasičům za stavění stanů a ce‑
lého zázemí, za perfektní catering
od nich i od Ala Bašta. Doufám, že
pomůžete i napřesrok!
A Bertíku, jestli to máš běžet
i příští rok, zhubni, nebo tě to za‑
bije!
Renata Hlaváčková

Starty závodů Jenštejnské pětky (J. Hulík / květen 2016)
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Řezání pilou i běh v masce
Jenštejnští hasiči pravidelně soutěží, starší žáci brali druhé místo
Premiérová účast naší jednot‑
ky na dubnové soutěži Letňan‑
ský železňák dopadla nad oče‑
kávání dobře. V silné konkurenci
sborů, které jsou většinou zařa‑
zeny v přísnějších kategoriích
pro výjezd, jsme skončili devátí
z třinácti. Celkovým vítězem se
stalo družstvo hasičů ze Všestar.
Disciplíny byly velmi nároč‑
né. Namátkou: slanění a správné
jištění ve výšce; autonehoda, při
které jedno auto hořelo a ve dru‑
hém byla zaklíněná osoba; řezá‑
ní motorovou pilou na přesnost;
odvětvování; rozebírání a sklá‑
dání pily na čas; zásah v hořícím
objektu v dýchací technice (tuto
disciplínu připravuje odborník
z filmových ateliérů, takže v bu‑
dově opravdu hoří a vybuchuje
pyrotechnika); orientace v bu‑
dově pouze pomocí hmatu se za‑
temněnou dýchací maskou.
Kráťa s Pavlem Činátlem bě‑
želi v dýchacích přístrojích do
třináctého poschodí panelového
domu o pohár starosty Letňan.
Účast v soutěži byla pro naši
obecní jednotku velmi prospěš‑
ná.
Mladí hasiči soutěžili v Čelá‑
kovicích v požárním útoku v ka‑
tegoriích mladší a starší žáci.
V ten stejný den se účastnili
velitelé družstev a strojníci pra‑
videlného školení na stanici HZS
v Mladé Boleslavi.
14. května se družstva žen,
mladších žáků a starších žáků
účastnila soutěže v Sudově Hlav‑
ně. 21. května jsme opět stavěli
stany a zajišťovali občerstvení
při sportovní akci Jenštejnská
pětka.
Ve stejný den jsme ještě
zvládli účast na hasičské soutě‑
ži ve Staré Boleslavi. Jenštejn

startoval ve všech kategoriích
a družstvo starších žáků si při‑
vezlo domů pohár za druhé místo,
mladší žáci byli pátí. V současné
době intenzivně trénujeme na
soutěž v Brandýse nad Labem,
a to již s novým materiálem, na
který nám poskytla peníze Na‑
dace Agrofert.
Sportovní družstva našich
hasičů dělají obci dobré jméno
a jsem rád, že máme plno ochot‑
ných lidí z řad rodičů nebo kluků
z jednotky, kteří nám pomáhají.
Tímto bych jim chtěl poděkovat,
protože bez nich by to nešlo.
Marek Vacek, zastupitel

Letňanský železňák (P. Maršálová / duben 2016)

Hasičská soutěž ve Staré Boleslavi (J. Musílek / květen 2016)
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Méně lidí, ale více práce
Jenštejn čistější díky akci Ukliďme Česko
Děkuji všem, kteří se zúčast‑
nili akce „Ukliďme Česko“, za
jejich skvělou práci. Nasbírali
dva kontejnery odpadu a vyčis‑
tili kus obecního lesního pozem‑
ku. Přesto, že účast na akci byla
menší než v loňském roce, objem
práce a odpadu byl stejný nebo
větší. Děkuji všem, kteří posta‑
vili na návsi stany a nakoupili
a připravili občerstvení. Bez nich
by byla tato akce jenom dřina

bez odměny. Nechci děkovat jed‑
notlivě, ale přece: Lukáši, děkuji
za tvoji práci a za traktor s val‑
níkem, protože jsme byli schopni
mít v sobotu hotovo a nemuseli
jsme najímat další síly, které by
zajistily svoz odpadu a roští až
v pracovních dnech.
Účast na této akci vyžaduje
kus odvahy a obětování. Odva‑
hu proto, že když vyrážíte sbírat
odpad, nevíte, co na vás čeká.

Ukliďme Česko 2016 - Jenštejn (J. Hulík / duben 2016)

A nejsou to žádné příjemné věci.
Musíte zatnout zuby a jít do
toho. A obětování proto, že kaž‑
dý z nás má doma spoustu práce,
ale ti kteří přišli, obětovali ener‑
gii a svůj čas pro zvelebení naší
přírody, našeho okolí, našich vy‑
cházkových a rekreačních míst.
Děkuji za účast i těm menším
a nejmenším. Je dobré vidět, jak
si děti dovedou udělat zábavu
z jakékoliv i těžké práce. Tyhle

děti jednou nebudou vozit odpad
za humna a nebudou lhostejní ke
svému okolí.
Akce se promítá i do našeho
soužití ve vesnici. Lidé se potkají
při společné práci. Spolupracují
a pomáhají si i ti, kteří se nezna‑
jí. A váží si za to jeden druhého.
A když se pak potkávají, zdraví
se srdečněji, s vědomím, že spolu
odvedli kus práce.
Zuzana Dvořáková, zastupitelka

Ukliďme Česko 2016 - Jenštejn (N. Hlaváček / duben 2016)

Kolik hodin za týden? Kolik hodin za měsíc?
Rozhovor s Trpaslíkem
Čau Trpaslíku, co chystáš pro
příští období?

Nic.
A proč už nic nechystáš?

Moje holky už nemůžou a je‑
jich děti také ne.
Proč už neděláš pravidelné programy?

Už jste přestali chodit.
A co kdybych si chtěl otevřít
v Trpaslíkovi kroužek? Nebo třeba uspořádat o víkendu akci?

Můžeš. Napiš mi na mail, rád
ti pomůžu. Akce bude probíhat ve
spolupráci s obcí.

Rád bych se s Vámi rozloučil.
Potřebuji si odpočinout. Holky
Spolek Jenštejn, který mě měl
na starost, rozpouští, ale já tady
pořád budu pro ty, kdo se mnou
chtějí něco podniknout. Jestli
chcete něco zorganizovat, napiš‑
te. Na posledním Trpaslíkově dni
jsem poznal spoustu nových dob‑
rovolníků, kteří mají chuť něco
dělat pro jenštejnské děti, ale po‑
kud se mi neozvete, nezorganizu‑
jeme spolu nic.
Rozhovor s Trpaslíkem vedly Anička, Bára,
Blanka, Denisa, Jitka, Lenka a Táňa

Trpaslíkova výzva
Kolik hodin za týden? Kolik hodin za měsíc…
…ti zabere akce pro jenštejnské děti, kterou nosíš už dlouho v hlavě?
Nebo tě teď napadla? Bez tvé aktivity a tvých nápadů už nemůžeme
akce Trpaslíka dále organizovat. Napiš na trapslik.eu@seznam.cz

Trpaslíkův den (J. Hulík / květen 2016)
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Summer party 2016 Jenštejnské slavnosti
Summer party opět první víkend v srpnu

Letos se potkáme v sobotu 18. června

Všechny srdečně zveme na
letošní Summer party, která se
bude konat v sobotu 6. 8.
Těšit se můžete jako vždy na
divokou řeku a jiné atrakce.

Od našeho ceněného pana kro‑
nikáře Kovandy jsem se dozvě‑
děla, že mezi lety 1978–1990 se
konalo 13 ročníků Jenštejnských
kulturních dnů, které se dají pova‑
žovat za předchůdce současných
Jenštejnských slavností. Na tuto
tradici bylo opět navázáno v roce
2008 a letos se můžeme těšit již
na devátý ročník nové éry těchto
slavností.
Letos se potkáme v sobotu
18. 6. ve 14:00 na hřišti pod hra‑
dem. Jenštejnské slavnosti ten‑
tokrát připomenou slavnou dobu
pana Jana z Jenštejna a louku
obsadí heraldický stan s dobovým
vybavením, na který budou dohlí‑
žet rytíři ve zbroji. Návštěvníci
se budou moci zblízka seznámit
s historickými bojovými zbraněmi
a relikviemi, kterými se bude pyš‑
nit výstava v heraldickém stanu.
Nadšenci do středověku dostanou
individuální výklad k jednotlivým
dobovým artefaktům. Nejodváž‑
nější účastníci slavností nechť se
již chystají k útoku katapultem na
repliku hradu nebo ke změření sil
v boji na kládě. Ti méně odvážní
se mohou s rytíři alespoň vyfo‑
tit. Umělecká agentura Rekruti

Přijďte si užít první srpnovou
sobotu v letním stylu.
Těšíme se na vás
Team Overhand a sportovci

Summer party 2015 (J. Hulík / srpen 2015)

MŠ JENŠTEJN
Jaro
Je jaro a ve školce stále něco
podnikáme. V dubnu jsme si udě‑
lali pěší výlet do ZOO Radonice,
kde jsme obdivovali zvířátka.
Do školky za námi přijelo diva‑
délko s představením „Umíme
třídit odpad?“ A protože v tomto
měsíci slavíme „Den Země“, také
jsme slavili. Na zahradě jsme
měli dravce, sledovali jejich let
a čím se živí a postarali jsme se
o keře a stromy, které na zahradě
máme. Ještě jsme navštívili ZUŠ
Čakovice, kde jsme poznávali
různé hudební nástroje a poslou‑
chali, jak hrají. V květnu jsme
měli „Jarní slavnost“, kde jsme
ukázali, co všechno jsme se ve
školce naučili. Při té příležitosti
jsme se rozloučili s předškoláky,
kteří odejdou do školy. A co nás
čeká v červnu? S Prima dnem

oslavíme „Den dětí“ a pojedeme
na celodenní výlet na zámek
Loučeň a navštívíme Staré Hra‑
dy. Přejeme všem rodičům a dě‑
tem krásné léto!
Zápis
Každý rok je zápis do mateř‑
ské školy jiný a nikdo předem
neví, jak vše dopadne. Neví‑
me, kolik zájemců přijde, jaké
bude jejich věkové složení, zda
splní kritéria pro přijetí. Zápis
pro školní rok 2016/17 proběhl
24. 3. 2016 v odpoledních hodi‑
nách v ředitelně mateřské školy.
Celkem bylo k zápisu přijato 44
žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání. Dle volné kapacity
školy bylo přijato 27 dětí. V sou‑
časné době je kapacita mateřské
školy naplněna.
Petra Holíková, ředitelka MŠ Jenštejn

nejprve vystoupí s představením
„Mám loď a hledám kapitána“
a v podvečerních hodinách sehraje
několik humorných šermířských
scének. Po setmění čeká návštěv‑
níky Jenštejnských slavností oh‑
ňová show nazvaná „Boj Sv. Mar‑
tina proti Gotfriedovi“.
Historický program doplní
loutkové divadlo s představením
„Jak si Jirka Zlatovlásku vzal“.
Rovněž nebude chybět už tradiční
vystoupení dětiček z jenštejnské
mateřské školky, Prima Zumba či
Karamelka. Program doplní kovář
s ukázkami svého řemesla, a po‑
kud rytíř Jan dá, bude k vidění
i drátenická dílna. Pro malé i vel‑
ké bude připravena cukrová vata
a popcorn, v jednání máme i stá‑
nek se staročeskými trdelníky.
Na úplný závěr k poslechu
a tanci zahrají kapely Pády a The
Fribbles. Nebudou chybět dobro‑
ty od hasičů, limonády, pivo, víno
a také nápoje pro zahřátí.
Doufejme, že nám počasí bude
přát a užijeme si programem nabi‑
tou historickou sobotu. Těšíme se
na Vaši účast! Přijďte se pobavit
a poklábosit se sousedy.
Jana Ivanišová
inzerce
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Kam za kulturou
Přehled kulturních akcí v našem regionu
Výčet akcí, termíny a kontak‑
ty jsou převzaty od dotázaných
obcí, pořadatelů a webových
stránek. Máte‑li vy sami jaký‑
koliv tip na další místa či akce,
o kterých bychom měli příště
informovat, obraťte se přímo na
naši redakci.
Obec Jenštejn
www.jenstejn.cz
11. 6. – Memoriál Vladimíra Ne‑
umana
18.–19. 6. – Jenštejnské slavnosti
30. 7. – Summer party
3. 9. – Loučení s prazdninami
RC Jenštejnský trpaslík
www.trpaslik.info
3. 8. – Exkurze na vojenské letiště
Kbely
Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
4. 6. (14:00) – Dětský den a večer
rodičů (Fotbalové hřiště a Rodin‑
ný park Amerika)
1. 7. – Vítání prázdnin – taneční
zábava (Rodinný park Amerika)
28. 8. (19:00) – RANGERS – Plav‑
ci (Rodinný park Amerika)

Vinoř – Restaurace u Černínů
www.ucerninu.cz
14. 6. (20:00) – Líza, liščí víla
(kino)
16. 6. (20:00) – Sto zvířat (kon‑
cert)
13. 8. (19:00) – Rocková pípa Ra‑
dia Beat (hudební akce)
11. 9. (9:00) – Sen zvířat (umisťo‑
vací výstava zvířat z útulků)
13. 9. (20:00) – V paprscích slunce
(kino)
17. 9. (20:00) – VINOřBRANÍ
a Cimbálová muzika Alexandra
Vrábela
18. 9. (16:00) – Poslední letní
mejdan (hudební akce)
20. 9. (20:00) – Boj (kino)
Kbely
www.praha19.cz
14. 6. (17:30) – Závěrečný koncert
dětí (Lidový dům Kbely)
22. a 23. 6. – Pasování prvňáčků
na čtenáře (ZŠ Kbely)
17. 9. (11–22) – Kbelské posvíce‑
ní – (centrální park)
27. 9. (17:00) – Den seniorů – Pav‑
lína Filipovská a Karel Štědrý
(Lidový dům Kbely)

Radonice – ZOOPark
www.zoopark‑radonice.cz
ZOOPark Radonice můžete na‑
vštívit:
Od 1. 4. do 31. 10. v čase 8:30 –
17:00

Dřevčice
www.drevcice.cz
1. 7. – Farmářská party u rybníka
Na konci srpna proběhne Posví‑
censká zábava v místní sokolov‑
ně, termín bude upřesněn na na‑
šich webových stránkách.

Vinoř
www.praha‑vinor.cz

Zeleneč
www.zelenec.cz

Vinoř – KVC Vincent
www.praha‑vinor.cz/kvc.htm
Po–Pá (9–12) – Herna pro děti
v doprovodu rodičů (MC Bublina
v KVC Vincent)
So (10–11:45) – Storytellingové
dílničky

Brandýs nad Labem – Knihovna Eduarda Petišky
www.knihovna.brandysnl.cz
O letošních prázdninách proběh‑
ne v naší knihovně plánovaná re‑
vize knihovního fondu, což ovlivní
i výpůjční dobu o letních prázdni‑
nách.
Knihovna v Brandýse (I. Olbrach‑
ta 36) bude uzavřena od 11. do

Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv‑dvur.cz

inzerce

22. července 2016.
Pobočka ve Staré Boleslavi (Na
Dolíku 53) bude uzavřena v době
od 4. do 22. července 2016.
Brandýs nad Labem – Kino
kinobrandys.cz
Brandýs n. Labem – Matýsek
www.brandyskymatysek.cz
13. 6. (10:30) – O zlobivém opičá‑
kovi, který se polepšil (čtení pro
děti)
13. 6. (19:00) – Nové nápady, pri‑
ma recepty… bez lepku (přednáš‑
ka)
23. 6. (16:00) – Vítání prázdnin –
(Riegrova 600)
Provoz o prázdninách:
Pondělí (9–12) – herna + cvičení
miminek
Středa (17:15) – cvičení pro tě‑
hotné
Středa (18:30) – kurzy předporod‑
ní přípravy
Čtvrtek (9–12) – herna + výtvar‑
ná dílna
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz/1355zamecky‑areal‑ctenice
24. 4. – 30. 10. – VEČERNÍČEK
slaví 50 let (výstava s doprovod‑
ným programem)
15. 5. – 31. 12. – Nádraží Praha
‑Těšnov – provoz obnoven (výsta‑
va)
14. 6. (14:00) – Literární kavárna
- Marie Woodhamsová a její host
28. 8. (14–17) – Dožínky
28. 8. (10–16) – Ctěnické dráto‑
vání
17. 9. – Koulelo se jablíčko
15. 10. – Čteme si pohádky bratří
Čapků
Řemesla v pořádku (stálá expo‑
zice)
Kámen v pravěku (stálá expozice)
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební
vývoj a obnova (stálá expozice)
Dějiny obce Vinoř / Od pravěku
do 20. Století (stálá expozice)
Divadlo Horní Počernice – Divadlo v přírodě
www.divadlopocernice.cz
17. 6. (21:00) – Sněhurka
17. 6. (21:00) – Sněhurka
18. 6. (17:00 a 21:00) – Sněhurka
19. 6. (17:00) – Sněhurka
23. 6. (21:00) – Sousedé jsou po‑
žehnání
24. 6. (21:00) – Sousedé jsou po‑
žehnání
25. 6. (21:00) – Rozmarné léto
26. 6. (17:00) – O klukovi co utekl
s cirkusem
26. 6. (21:00) – Rozmarné léto

Horní Počernice – Chvalský
zámek
www.chvalskyzamek.cz
19. 6. – Svatojánský bál prince‑
zen, rytířů a princů na nádvoří
Chvalského zámku
25. 6. – 28. 8. (9–17) – Merkur
není jen planeta (Merkur a krea‑
tivní dílna pro děti)
28. 6. – 27. 8. (9–17) – Salon vý‑
tvarníků Horních Počernic a okolí
17. 7. – Pohádková neděle na
zámku se Šípkovou Růženkou
a Merkurem
7. 8. – Pohádková neděle na zám‑
ku s Popelkou a Merkurem
27. 8. – Hradozámecká noc – ve‑
černí prohlídky s Meluzínkou či
skřítkem Matýskem
Šestajovice – Svíčkárna RODAS
www.rodas.cz
1. 7. (14–18) – horká čokoláda
zdarma pro děti, které přinesou
poslední vydání Jenštejnského
občasníku 
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
13. 6. (20:00) – Adelheid (kino)
14. 6. (19:00) – Přírodní krásy
i zapomenuté kouty Namibie
(přednáška)
15. 6. (20:00) – Maggie má plán
(kino)
17. 6. (20:00) – Quarter 21 (kon‑
cert)
19. 6. (16:00) – Alenka v říši divů:
za zrcadlem (kino pro děti)
20. 6. (20:00) – Musíme se sejít
(kino)
22. 6. (20:00) – Teorie tygra (kino)
25. 6. (15:00) – Hurá na prázdni‑
ny!!! (akce pro děti)
25. 6. (15:00) – Harmonie (kon‑
cert)
29. 6. (20:00) – Děda (kino)
30. 6. (16:00) – Hledá se Dory
(kino pro děti)
V červenci a srpnu jsou divadelní
prázdniny.
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