
Jenštejnský
občasn ík

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

Jenštejnský občasník už 
má za sebou šest let existence. 
Celkem dvacet čtyři pravidel-
ných čísel a k tomu dvě speci-
ální elektronická vydání k vý-
ročí 1968 a 1989. Ačkoliv má 
v názvu „občasník“, vychází 
doposud pravidelně čtyřikrát 
do roka. Rubriky a témata se 
v průběhu let několikrát po-
změnily a dnes má občasník 
svou ustálenou osnovu. Vždy 
jsme se snažili přicházet s ak-
tuálními informacemi z politic-
kých i společenských událostí 
v obci i okolí, a zároveň v kaž-
dém čísle mít i nějaké to autor-
ské téma navíc. V posledních 
dvou letech jsme se dokonce 
umístili na druhém místě v ce-
lostátní soutězi a předloni na 
třetím místě v soutěži regio-
nální. V dobrovolné redakci 
se doposud vystřídalo kolem 
deseti lidí a máme kolem další 
desítky pravidelných přispěva-
telů z řad zastupitelů i aktiv-
ních občanů v obci.

Jedna „velká“ změna ale 
čeká občasník v příštím roce. 
Šéfredaktorem se totiž koneč-
ně stane ten, kdo vlastně před 
šesti lety Jenštejnský občas-
ník i s jeho názvem vymyslel. 
Předávám tak od ledna šéfre-
daktorskou štafetu svému re-
dakčnímu kolegovi Martinovi 
Šidlákovi, a přeji jemu i celé 
jeho redakci hodně krásných 
příspěvků i v dalším roce. 
A stejně tak přeji všem čtená-
řům krásné Vánoce s šťastný 
nový rok 2017.

Evžen Dub, šéfredaktor

Úvodní slovo

Norbert Hlaváček, starosta
+420 606 656 639 
starosta@jenstejn.cz
Z. Dvořáková, místostarostka
zuzana.dvorakova@jenstejn.cz
Marek Vacek, místostarosta
marek.vacek@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.sdhjenstejn.cz

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

KonTAKTY

pokračování na straně 6

Barokní kapličky v okolí
Svatá cesta s kaplemi navazuje na tradici svatováclavských poutí z Prahy do Staré Boleslavi

Tak jako se naše obec pyšní 
jenštejnským hradem, okolní obce 
se zase, na rozdíl od nás, pyšní 
barokními kapličkami, které jsou 
součástí Svaté cesty, neboli Via 
Sancta. Svatá cesta vede kolem 
nás a určitě každý se již s něja-

kou z kapliček po cestě kolem 
Jenštejna setkal. Jedna z kaplí 
je dokonce součástí naučné stez-
ky Vinoř – Jenštejn. Velmi často 
se pojmy Svatováclavská cesta 
a Svatá cesta považují za totožné, 
ale není tomu tak. Svatováclavská 

Rokycanská kaple (J. Hulík / červen 2015)

cesta je pojmenována na památku 
přenesení ostatků svatého Václa-
va ze Staré Boleslavi na Pražský 
hrad a Svatá cesta vznikla o něko-
lik století později a sloužila pout-
níkům putujícím uctít starobole-
slavské Palladium.

Dle historických pramenů ta 
původní svatováclavská poutní 
cesta kopíruje starou zemskou 
stezku, kudy putoval kníže Vác-
lav ze svého pražského sídla do 
přemyslovského hradiště v Bo-
leslavi. Poté, co byl ve Staré Bo-
leslavi 28. září 935 kníže Václav 
zavražděn a jeho tělo v tomto kos-
tele dočasně uloženo, byl násled-
ně převezen do pražské rotundy 
sv. Víta severní cestou. V místě 
na starém Proseku, kde průvod 
s mrtvým knížetem odpočíval, byl 
později postaven kostel sv. Václava 
na přelomu 11. a 12. století, jako 
jeden z nejstarších kostelů v Pra-
ze. V roce 2003, po padesátiletém 
přerušení svatováclavských poutí, 
se Kolegiální kapitula ve Staré 
Boleslavi dohodla s Radnicí města 
Brandýs nad Labem - Stará Bo-
leslav o obnovení svatováclavské 
tradice.

Až o několik století později, 
kolem roku 1655, kdy se ve Staré 
Boleslavi trvale usídlil jezuitský 
řád podporující mariánský kult 
spojený s konáním poutí, došlo ke 
vzniku Svaté cesty (Via Sancta), 
která navazuje na tradici svato-
václavských poutí a vedla z Prahy 
do Staré Boleslavi ke kostelu Na-
nebevzetí Panny Marie, vysvěce-
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slovo starosty
Pravidelná zpráva o tom, co se dělo v obci od posledního vydání občasníku

Koukám, jak ten čas letí. Dnes 
je 18. 11. a kromě toho, že máme 
doma už druhý listopadový důvod 
k soukromé oslavě, je toho dost, 
o čem napsat v mém tradičním 
příspěvku vám, občanům.

28. října na Den české stát-
nosti jsme nejen položili květiny 
k památníkům v Dehtárech i Jen-
štejně, ale i popřáli k významné-
mu jubileu našemu dlouholetému 
kronikáři Václavu Kovandovi, kte-
rý oslavil 79. narozeniny. Děkuje-
me za desítky let práce a přejeme 
hodně zdraví, štěstí a pohody do 
dalších let.

Podzim a zima v Jenštejně
Konec léta sebou naštěstí ne-

přinesl konec obecních akcí a mož-
ností setkávání se sousedy. Před 
či těsně po uzávěrce tohoto vydá-
ní proběhla dětmi a rodiči hojně 
navštívená Drakiáda, Vítání ob-
čánků, 17. listopadu Lampiónový 
průvod s ohňostrojem a první ad-
ventní neděli tradiční Rozsvícení 
vánočního stromečku.

A v uvolněných a poté rekon-
struovaných prostorách v přízemí 
obecního úřadu po RC Trpaslík se 
také stále něco děje. Tvořivé dílny, 
přednášky, čtení pro děti, kroužek 
hasičských dětí, spolek ochotní-
ků atd. Jsem rád, že tyto prosto-
ry neleží ladem a neslouží jen 
k zasedáním zastupitelstva obce 
a dále budeme tyto aktivity, pokud 
budou nevýdělečné a v zájmu ob-
čanů obce, podporovat. Neváhejte 
k nám přijít s nápady! Do života 
naší komunity se také aktivně za-
pojila Školička snů, která na obec-
ních pozemcích provozuje dětský 
klub a nabízí rodičům alternativu 
tradiční MŠ. Pro jenštejnské děti 
platí i dohodnuté slevy z měsíč-
ních plateb, pokud budou mít ro-
diče zájem této alternativy využít.

Letem světem
Stavba vodovodu, kanalizace 

a kabeláže veřejného osvětle-
ní v Dehtárech běží zatím podle 
plánu, harmonogram prací je do-
držován a spějeme k dokončení 

Jenštejn je třetí nejkrásnější obcí v ČR
Hlasující vybírali celkem z 5 722 obcí v České republice

Kunratice, Mokré, Jenštejn. 
Takové je konečné pořadí soutěže 
o nejkrásnější obec Čech a Mora-
vy, kterou už osmým rokem po-
řádá portál CZ Region. Letošní 
ročník probíhal od 1. dubna do 
31. října a pro Jenštejn hlasovalo 
10 187 lidí.

Portál CZREGION.CZ – www.
czregion.cz je celostátním in-
formačním portálem. Kromě 
užitečných informací o Čechách 
a Moravě jsou zde umístěny 

prezentace měst a obcí doplně-
né fotografiemi, údaje o krajích 
Česka, turistické informace, pre-
zentace škol, fotogalerie atd… 
Portál je pravidelně aktualizo-
ván a doplňován o akce, aktuali-
ty a obecné informace z regionů. 
Hlasující vybírali celkem z 5 722 
obcí v České republice. Kategorii 
měst vyhrála Praha před Chodo-
vem a Českou Kamenicí. V samo-
statné soutěži starostů vyhráli 
Jaroslav Větrovský z Mladé Voži-

ce a Petr Halada z Kamýka nad 
Vltavou.

„O tom, že vůbec nějaká soutěž 
probíhala, jsme nevěděli a bylo 
překvapením, když nám zazvonil 
telefon a oznámili nám umístění 
Jenštejna,“ říká starosta Norbert 
Hlaváček. „Přiznám se, že jsem 
to bral trochu s rezervou, ale pak 
jsem se díval na způsob hlasování 
a hlasovat bylo možné jen ze zare-
gistrovaného e -mailu a maximál-
ně 1 x za hodinu. Takže buď tedy 

máme opravdu hodně příznivců, 
kteří hlasovali několikrát denně, 
nebo se prostě naše vesnice lidem 
líbí. To mě těší jako člověka, který 
zde deset let žije, zapustil kořeny 
a narodily se mu tady dvě krás-
né dcery. Jako Jenštejňáka. Jako 
starosta si myslím, že máme před 
sebou ještě velkou spoustu práce, 
abychom v nějakém dalším, třeba 
úplně jiném hlasování, také uspě-
li. A budu se o to snažit.“

Martin Šidlák

letošní části prací, které by mělo 
být k 30. 11.

Úspěšně jsme prošli veškerou 
administrativou ohledně voleb 
do Senátu Parlamentu ČR a do 
zastupitelstva kraje a rád bych 
poděkoval všem členů volební ko-
mise za jejich ochotu a čas.

Rekonstrukce vnitřních pro-
stor hasičárny zdárně pokračuje 
a hasiči ať už dospělí či děti se těší, 
až ji budou moci začít plnohodnot-
ně využívat.

Snažíme se také o úpravy au-
tobusových řádů a linek, Jirka 
Hulík posbíral podněty od vás – 
občanů a obec čeká jednání se 
společností ROPID a věříme, že 
nové autobusové řády budou více 
zohledňovat potřeby obyvatel 
Jenštejna a Dehtár. Co můžeme 
říci hned, je to, že už od soboty 
15. října došlo ke zkrácení in-
tervalu na lince 378 (Letňany). 
Nově má linka v pracovní dny ve-
čer a o víkendu celodenně inter-
val 60 minut namísto dnešních 
90 minut.

A když jsme u té dopravy, 
samozřejmě dále pokračujeme 
v naší snaze přesvědčit vládu, aby 
se dostavba Pražského okruhu 
vyhnula našemu katastru a byly 
posouzeny i jiné varianty okruhu, 
které se dotýkají menšího počtu 
obyvatel a vedou skutečně vně ni-
koliv prakticky uvnitř Prahy. Pre-
miérem dvakrát odložená schůzka 
se nakonec konala, ale došlo jen 
ke slibu, že bude ustavena komise 
s možností účasti zástupců našich 
obcí. Z toho plyne, že šance máme 
především v naší kasační stížnos-
ti u Nejvyššího správního soudu, 
o které ještě nebylo rozhodnuto, 
a v procesu posuzování EIA popří-
padě v územním řízení.

Svazková škola
Dále také pokračujeme v naší 

cestě za vybudováním svazkové 
školy. Svazek obcí založil tzv. škol-

skou právnickou osobu, vypsali 
jsme konkurz na ředitele, který 
musí být vybrán několik měsíců 
před začátkem samotného škol-
ního roku, aby zastupoval ško-
lu navenek, připravoval učební 
plán atd.

Pokud se vše podaří ideálně, 
dostaneme dotace atd., bude ško-
la žákům sloužit už pro školní rok 
2018/2019. Ale již pro příští školní 
rok 2017/2018 hledáme prostory 
k pronájmu školské právnické 
osobě tak, aby „Svazková škola 
Panská pole, základní škola“ za-
jistila docházku našich dětí v příš-
tím školním roce, protože už žádné 
školy, ani Brandýs nad Labem, pro 
naše děti nemají kapacitu.

Obecní policie
Se starostou Němcem z Rado-

nic a velitelem OP Radonice Ha-
mmerou jsme také diskutovali, 
jak chceme, aby OP Radonice pro 
naši obec pracovala, a kde vidíme 
největší potřeby zajištění ochra-
ny osob a majetku. V průběhu 
prosince a ledna připravujeme 
změny, a věřím, že k lepšímu, ale 
o těch napíši v příštím vydání JO, 
aby OP měla čas si tyto věci více 
zažít. Co už je vidět teď, je to, že 
každý školní den bude ráno hlídat 
bezpečnost dětí na zastávkách na 
Radonické ulici obecní strážník.

Rozpočet a vyhlášky
Konec roku je také vždy obdo-

bím, kdy připravujeme a schvalu-
jeme rozpočet na další rok a také 
období, kdy revidujeme obecní 
vyhlášky. A vás jistě zajímá, kolik 
budete platit za svoz SKO a na 
dalších poplatcích. O rozpočtu 
i vyhláškách a poplatcích píši v sa-
mostatném článku jinde v tomto 
vydání.

Vážení spoluobčané, přeji vám 
všem krásné a klidné vánoční 
svátky a šťastný nový rok 2017!

Norbert Hlaváček, starostaRekonstrukce hasičské zbrojnice
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• Vítání občánků proběhlo 
16. října 2016. Akce byla velmi 
povedená. Přivítali jsme celkem 
7 holčiček a 6 kluků. Zajímavostí 
bylo, že ze 7 dívek byly tři Sofie. 
Další Vítání občánků proběhne 
opět na podzim příštího roku. 
Budeme vítat děti narozené od 
1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
• V přízemí OÚ je stále živo. 
V prostorách bývalého RC 
Jenštejnský Trpaslík i nadále 
probíhají skvělé akce pro děti 
i dospělé, které pořádají místní 
dobrovolníci. Setkávají se zde 
ochotníci, probíhají zde přednáš-
ky, tvořivé dílny, čtení pro děti 
nebo setkání dětí z SDH Jen-
štejn. Pokud máte i vy nápad, 
jak využít tyto prostory pro ne-
výdělečnou činnost, neváhejte se 
ozvat obecnímu úřadu.
• Od října došlo k plynulému 
předání všech zahradnických 
prací v Jenštejně externím do-
davatelům. Ti současně převzali 
i péči o ostatní veřejná prostran-
ství včetně chodníků.
• Plánujeme rozsáhlou úpra-
vu zelené plochy před ma-
teřskou školkou a dále na 
několika místech v Jenštejně. 

Příprava na jarní sázení vy-
braných rostlin proběhne již 
v zimních měsících. Současně 
budou osázeny i další vybrané 
zelené plochy podél komunikací 
a plánujeme i úpravu obou piet-
ních míst jak v Dehtárech, tak 
i v Jenštejně na návsi.
• Úklid míst na separaci od-
padu je zajištěn dvakrát za tý-
den. Jeden úklid zajišťuje místní 
brigádnice a jednou týdně jsou 
tyto práce zajištěny svozovou 
společností AVE. Dále v příštím 
roce významně posílíme i svoz 
velkoobjemového odpadu, který 
bude svážen v horizontu něko-
lika týdnů po sobě a takto po 
celý rok. Snažíme se také o to, 
aby o vánočních svátcích byly 
častěji vyvezeny kontejnery na 
papír, sklo a plast. Mimořádné 
vývozy těchto frekventovaných 
nádob jsme dohodli na 23. 12. , 
27. 12. , 30. 12. a poté 2. 1. 2017. 
Apelujeme na všechny občany, 
aby důsledně odpad třídili. Za 
nepatřičný odpad v kontejnerech 
tříděného odpadu hrozí obci, ale 
i jednotlivcům nemalé finanční 
postihy. Prostorových a tím i fi-
nančních úspor lze také docílit 

rozložením papírových krabic 
a sešlapáním plastových lahví. 
Nebuďte lhostejní ani k chování 
spoluobčanů, kteří tato pravidla 
nedodržují.
• Do konce roku plánujeme in-
stalaci dvou nových odpad-
kových košů na psí exkremen-
ty v Novém Jenštejně, oba na 
konci ulice Hradní. Náměty na 
umístění nových košů vítáme.
• Bio odpad byl letos likvido-
ván mimořádnými podzimními 
svozy z obecní louky V Kato-
vičkách. Pokud bude tato akce 
úspěšná, bude ji obec realizovat 
i v novém roce na jaře a zase na 
podzim.
• V říjnu bylo na základě sou-
hlasu MěÚ Brandýs nad La-
bem umístěno nové dopravní 
značení na komunikaci mezi 
Jenštejnem (ul. Hradní) a částí 
Dehtáry. Žádali o to někteří ob-
čané. Na doporučení policie zde 
bylo umístěno označení nejvyšší 
povolená rychlost 30 km/h a ne-
rovnost vozovky.
• Obecní úřad byl vyzván ke 
spolupráci při revizi katastru 
nemovitostí v katastrálních 
územích Jenštejn a Dehtáry, 

která bude probíhat v období od 
1. 1. 2017 do 31. 5. 2017. Při revi-
zi budou zjišťovány změny a ově-
řován dosavadní stav předmětu 
katastru nemovitostí. Upozorňu-
jeme, že pracovníci katastrální-
ho úřadu mají právo ke vstupu 
na nemovitost a prokazují se 
služebním průkazem. Bližší in-
formace jsou vyvěšeny na úřední 
desce obce Jenštejn.
• Od nového roku bude novou 
vyhláškou upravena výše po-
platků za psy (viz samostat-
ný článek v tomto čísle) a také 
nově dostane každý pes svou 
psí známku. Známka bude na 
rok a bude obsahovat informaci 
o čísle popisném domu, kde pes 
žije. Bude schválena nová obecně 
závazná vyhláška. Prosíme, sle-
dujte web obce.
• Veřejné osvětlení. - Pokud 
zaznamenáte poruchu veřejné-
ho osvětlení v obci, žádáme vás 
o zjištění čísla dané lampy (čís-
lo = ID), které najdete přímo na 
lampě. Zároveň na tomto štítku 
najdete telefonní číslo, na které 
tuto poruchu nahlaste.

Pavla Rachová, Jana Minxová

oBECní sloUpEK

Změny v jízdních řádech
K jízdním řádům autobusových linek dorazilo pouze 11 připomínek

V minulém vydání Občasní-
ku a na facebookovém profilu 
obce jsem vás požádal o zaslání 
připomínek k jízdním řádům 
autobusových linek, které zajíž-
dí do Jenštejna a Dehtár. Připo-
mínek se nakonec sešlo 11. To 
zcela upřímně není mnoho a je 
otázkou, zda -li je tedy možné na 
jejich základě jednat s Ropidem 
o změnách, které se mohou do-
tknout širšího okolí Jenštejna. 
Na druhou stranu některé z nich 

nemusí znamenat zásadní změ-
ny a dávají smysl.

Nejvíce připomínek se týkalo 
ranního odjezdu autobusů lin-
ky 367 směrem na Brandýs nad 
Labem. V současné době jedou 
z Jenštejna v 7:13 a 7:33. První 
z nich jede pro školáky brzy a ten 
druhý zase pozdě a navíc mají 
v posledních týdnech z důvodů 
oprav dálnice D10 často zpož-
dění. V tomto nám Ropid velmi 
pravděpodobně vyjde vstříc a bě-

hem prosince bude jízdní řád 
upraven tak, aby autobus odjíž-
děl z Jenštejna v cca 7:23. Přes-
něji to bude známé až po uzá-
věrce tohoto vydání Občasníku. 
Věnujte tedy prosím pozornost 
jízdnímu řádu na zastávce a sle-
dujte web a facebook obce.

Další připomínky se týkaly 
hlavně odpoledních spojů linky 
376 ze Satalic. V případě linky 
378 do Letňan je problematický 
ranní školní spoj, který nezajíž-

dí na Hradní, odpolední odjezdy 
směrem z Vinoře a večerní z Le-
tňan.

Pokud jde o další případné 
změny v jízdních řádech, tak 
29. 11. proběhne jednání se zá-
stupci Ropidu a krajského úřa-
du. Výsledky jednání budou zná-
mé opět až po uzávěrce a tak se 
o nich dozvíte v dalším vydání 
a na facebooku a webu obce.

Jiří Hulík, zastupitel

Rozpočet obce a MŠ Jenštejn na rok 2017
Rozpočet obce na příští rok je větší než obvykle

Rozpočet obce na rok 2017 je 
navržen jako vyrovnaný s pří-
jmy i výdaji 23,6 mil. Kč. Toto 
číslo je na první pohled význam-
ně vyšší, než v případě rozpočtu 
na rok 2016. Důvodem bohu-
žel není nějaký nový a bohatý 
zdroj příjmů, ale převod části 
plánovaných příjmů i výdajů 
souvisejících se stavbou vodo-
vodu a kanalizace v Dehtárech 
do roku 2017. Běžné příjmy 
a výdaje jsou tedy plánovány 
na úrovni zhruba 14 mil. Kč. 
Na straně příjmů počítá rozpo-
čet se změnou pravidel rozpoč-
tového určení daní platnou od 

1. 1. 2017. Podle nových pravidel 
přijde obec o současných 30 % 
daně z příjmu místních OSVČ, 
ale nově získá větší podíl na 
celostátním výběru DPH. Před-
pokládaný příjem ze sdílených 
daní je tak cca 11 mil. Kč. Mezi 
další příjmy patří místní daně 
a poplatky, pronájem vodovodu 
a kanalizace, příjmy za odběr 
tříděného odpadu nebo příjem 
zaručený plánovací smlouvou 
na nové domy u školky.

Na straně výdajů rozpočet za-
hrnuje kromě tradičních položek 
zejména již dříve schválený pří-
spěvek na pokračování přípravy 

stavby svazkové školy, předplat-
né nájemného hasičárny, který 
umožnil její rekonstrukci, a v ne-
poslední řadě i rezervu ve výši 
cca 1,3 mil. Kč.

Je velmi pravděpodobné, že 
rozpočet bude v příštím roce 
ještě upraven, a to zejména po-
dle aktuálního postupu přípra-
vy stavby svazkvé školy vzhle-
dem k příslušnému dotačnímu 
titulu. Návrh rozpočtu rovněž 
zohledňuje zákonem dané zvý-
šení platů zaměstnanců ve stát-
ní správě. Na účtech obce bylo 
k 31. 10. 2016 cca 11,6 mil. Kč

Návrh rozpočtu byl schválen 

finančním výborem, uveřejněn 
na úřední desce a projednán 
bude na zasedání zastupitel-
stva, které by se mělo konat až 
po uzávěrce tohoto vydání Ob-
časníku.

Návrh rozpočtu MŠ Jenštejn 
byl rovněž projednán finančním 
výborem a je velmi podobný 
rozpočtu na rok 2016. Plánova-
né příjmy i výdaje jsou ve výši 
cca 3,5 mil. Kč a neinvestiční 
příspěvek obce zůstal stejně jako 
v roce 2016 a tedy 800 tis. Kč.

Jiří Hulík, zastupitel a předseda finančního 

výboru
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první pes za 100, druhý za 1000 korun
Co se mění nebo případně nemění ve vyhláškách o nočním klidu, poplatcích a odpadech

Jak jste asi zaznamenali 
v médiích, nadělili nám naši 
zákonodárci povinnost určit vy-
hláškou, kdy bude v obci povo-
leno rušit noční klid, i když se 
jedná o tradiční a dobře známe 
jenštejnské společenské akce. 
Proto vznikla vyhláška, která 
upravuje pořádání kulturně-
-společenských akcí v Jenštejně, 
a určuje místa, na kterých mo-
hou být tyto akce pořádány. Asi 
nikoho nepřekvapí, že jsou to Pá-
lení čarodějnic, Jenštejnská Pět-

ka, Summer Party, Jenštejnské 
slavnosti, Memoriál Vladimíra 
Neumana, letní kina a případné 
sportovní turnaje. Každá taková-
to akce bude navíc ještě oznáme-
na 5 dní před svým konáním na 
úřední desce obce.

Ve vyhlášce „o poplatcích“ došlo 
ke změně v platbách za psy. První 
pes zůstává nadále za 100 Kč, což 
je částka už téměř se nevyskytují-
cí, ovšem poplatek za každého dal-
šího psa bude zvýšen na 1000 Kč. 
Každý pes dostane známku s re-

v lednu začne revize katastru
Vlastníci jsou povinni umožnit úředníkům vstup na své pozemky

V říjnu letošního roku oznámil 
katastrální úřad zahájení revize 
v obou našich katastrálních úze-
mích Jenštejn a Dehtáry. Revize 
potrvá od ledna do května 2017. 
Důvodem, proč se revize provádí 
je, aby katastrální mapa a údaje 
v evidenci zůstaly aktuální.

Obec je povinna spolupracovat 
s katastrálním úřadem. Spolu-

práce spočívá v součinnosti při 
zajišťování účasti vlastníků po-
zemků a také podává nezbytné 
informace o vlastnících pro pro-
vedení revize.

Zahájení revize se odehrává 
v dokumentaci katastrálního úřa-
du. Kontrolují se všechny změny, 
které byly při vedení katastru 
prováděny. Pokud je možnost zjed-

výsledky voleb
Jak by dopadly letošní volby podle Jenštejna?

Letošní krajské volby byly 
už páté v historii ČR a opět se 
ukázalo, že je o ně malý zájem. 
Nejinak tomu bylo v naší obci, 
avšak na rozdíl od celorepubliko-
vých čísel, kdy byl zaznamenán 
pokles, voličů bylo stejně jako při 
těch předchozích – 35,57 % (2012 
– 35,86 %).

Jak se rozdaly hlasy jednot-
livým stranám? Zvítězili Sta-
rostové a nezávislí se značným 
náskokem 30 %, druhá ODS 
s 18 %, následuje TOP 09 s ne-
celými 10 %, KSČM s 9 %, ANO 
2011 s 8 %, koalice KDU – ČSL, 
SŽ a SNK ED s necelými 7 % 

a ČSSD s 6,5 %. Překvapením 
je propad jinak favorizovaného 
a také v kraji vítězného ANO 
(celkově za kraj 21 %). Staros-
tům pak naši voliči dali o 12 % 
víc hlasů (celkově 18 %).

Do Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky byla účast 34,05 % 
v prvním a 16,95 % v kole dru-
hém. Senátorem byl zvolen Petr 
Holeček nezávislý za STAN. Jen-
štejnští se zdají být také věrni 
ODS. Její kandidátka Veronika 
Vrecionová by senátní volby vy-
hrála s 56 % hlasů.

Jarmila Hanková

gistračním číslem a Obecní policie 
bude provádět namátkové kon-
troly, protože je stále ještě dost 
lidí, kteří ani těch 100 Kč nejsou 
schopni za psa zaplatit.

Poplatku jsou zproštěny osoby 
nevidomé, bezmocné nebo osoba 
s těžkým zdravotním postižením, 
které byl přiznán III. stupeň mi-
mořádných výhod podle zvlášt-
ního předpisu, osoba provádějící 
výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob; osoba, které stanoví 
povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis (lovečtí, 
policejní, záchranářští psi atp.). 
Všechny tyto osoby jsou povinné 
prokázat obci, že mají nárok na 
osvobození od poplatku. To, že 
má někdo doma loveckého psa 
s loveckými zkouškami nezname-
ná automaticky, že má nárok na 
osvobození.

Poplatky za psy jsou poplat-
kem regulačním. Jsme rádi, 
že tolik z nás má rádo zvířata, 
a podporujeme lidi, kteří chtějí 
mít doma či na zahradě pejska, 
ale na druhé straně je třeba říci, 
že nám jde také o klidný a spoko-
jený život těch, kteří třeba pejska 
nemají nebo jej mají v domě. Pro-
blematika dlouho do noci štěka-

jících psů, zvláště v části Nového 
Jenštejna, kde na zahradě 10 x 
5 metrů pobíhají 3 psy velkého 
plemene, vytrvale štěkají během 
dne i noci, nás nutně přivedly 
k této změně. A upozorňujeme 
majitele těchto psů, že vyhláška 
o nočním klidu mezi 22:00 a 6:00 
ráno platí i pro ně. Pokud tedy 
budete mít se štěkajícími psy 
problém, využijte služeb obecní 
policie.

Poslední vyhláška je vyhláška 
„o odpadech“, kde se nic nemění 
a i pro příští rok zůstává cena 
svozu SKO a BIO stejná, tedy 
SKO 2400 Kč/rok/týdenní svoz, 
1 500 Kč/rok/čtrnáctidenní svoz 
a BIO popelnice 500 Kč.

Podařilo se nám významně 
zvýšit příjmy z poplatků za po-
pelnice a tyto prostředky chceme 
dále využít na zlepšení nakládání 
s odpady v naší obci. Na příští rok 
počítáme s pravidelnými svozy 
velkoobjemového odpadu v hori-
zontu vždy několik týdnů od sebe, 
a to po celý rok, a také s přistave-
ním obecních kontejnerů na větší 
množství bio odpadu na jaře a na 
podzim, tak jako už se to dělo le-
tos na podzim.

Norbert Hlaváček, starosta

nodušit hranice v mapě, dojde ke 
sloučení parcel. Musí být ve vlast-
nictví stejného vlastníka a mít 
stejný druh pozemku. Úkon slou-
čení se vlastníkovi pouze oznámí. 
Tato přípravná činnost by se dala 
nazvat rekapitulací mapy a údajů 
o vlastnících i budovách.

Než vyrazí pracovníci úřadu 
do terénu, vyznačí si do soutis-
ku katastrální mapy a letecké-
ho snímku viditelné nesoulady. 
Nesouladem je jiný tvar budovy, 
budova chybící v mapě, i budova 
chybící v terénu nebo jiné využití 
pozemku. Nesoulady jsou vyšet-
řeny v terénu. Při pochůzce jsou 
úředníci oprávnění ze zákona (ze-
měměřičského zákona) vstupovat 
i vjíždět na pozemky v nezbyt-
ném rozsahu. Musí se prokázat 
úředním průkazem. Vlastníci 
jsou tedy povinni vstup a vjezd 
umožnit, ale pracovníci katastru 
se musí chovat šetrně k právům 
i majetku vlastníků.

Pokud jsou nesoulady mezi 
mapou a skutečností označeny 
za změnu, vyzve katastrální úřad 
vlastníka k odstranění nesouladu 
a určí způsob nápravy. Náprava 
spočívá obvykle v pořízení geo-

metrického plánu, ve kterém se 
vyznačí změna hranice nebo změ-
na budovy nebo budova, která 
v mapě chybí. Dalším potřebným 
dokladem pro vyznačení změny 
do katastru je doklad stavebního 
úřadu. Například je to ohlášení 
stavby nebo kolaudační rozhod-
nutí.

V rámci revize mají vlastníci 
za povinnost zúčastňovat se jed-
nání na výzvu katastrálního úřa-
du. Změny jsou povinni ohlásit na 
katastr do 30dnů, a pokud změny 
odhalí úřad jsou povinni spolupra-
covat na jejich odstranění. Pokud 
k zápisu změny chybí potřebné lis-
tiny, musí je doložit ve stanovené 
lhůtě. Poslední zmiňovaná povin-
nost vlastníka se týká zřizování 
měřických značek v terénu. Vlast-
ník, na jehož pozemku jsou značky 
umístěny, je musí strpět a zdržet 
se všeho, co by je mohlo poškodit.

Věřím ve vstřícnost úřadu 
i vlastníků při nápravě nesouladů 
a tím i ve zdárné dokončení aktu-
alizace mapy i údajů evidovaných 
v katastru nemovitosti. Přece je-
nom je to evidence našeho majet-
ku.

Zuzana Dvořáková, zastupitelka

Místo pro sběr tříděného odpadu v ulici Radonická (J. Hulík / leden 2016)
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Jak se žije u sousedů: dřevčice
Nejen o kapličkách se starostkou Evou Šafarčíkovou

Čistění okolí Dřevčické skály, kterého se Eva Šafarčíková zúčastnila společně s dalšími dobrovolníky z obce. (OÚ Dřevčice)

naše rubrika se jmenuje „Jak 
se žije u sousedů“. Jak se tedy 
vám žije v dřevčicích, jak tam 
dlouho bydlíte?

V Dřevčicích bydlím přes de-
set let, přistěhovali jsme se tehdy 
s malou dcerkou a narodil se zde 
náš syn. Mám na Dřevčicích ráda 
to, že ještě jsou vesnicí a doufám, 
že jí i v budoucnu zůstanou.
Co vás vedlo k tomu vzít na 
sebe zodpovědnost se starosto-
váním?

Protože jsem takový ten „zaři-
zovací“ typ člověka a mám ráda 
nové výzvy, které mě v mé nyněj-
ší práci každý den čekají, rozhod-
la jsem se před více než dvěma 
lety, že budu společně se svými 
kolegy zastupiteli kandidovat 
ve volbách do zastupitelstva. 
A jelikož můj předchůdce již 
kandidovat na starostu nechtěl, 
přijala jsem nabídku ostatních 
a nechala se zvolit za starostku. 
Zpočátku to bylo velmi náročné 
a pořád se něco učím za pochodu, 
ale mám dobrý kolektiv spolu-
pracovníků, se kterými všechno 
zvládáme.
Co se v dřevčicích v poslední 
době povedlo?

Vloni se nám společně s dob-
rovolníky z řad občanů, členů 
Sboru dobrovolných hasičů Dřev-
čice, členů Mysliveckého sdružení 
Dřevčice – Popovice a TJ Sokol 
Dřevčice podařilo vyčistit přístu-
povou cestu k Dřevčické skále od 
náletových dřevin a odpadků, in-
stalovali jsme tam i lavičky a od-
padkové koše. Toto místo se stalo 
novým cílem vycházek našich 
občanů i těch přespolních. Letos 
poprvé jsme se zúčastnili úspěš-
né akce Ukliďme Česko, při které 
jsme s občany sbírali odpadky po 
celé obci, včetně zapadlých koutů 
a polních cest.
vidíte někde nějaké rezervy, jak 
a v čem by mohly obě obce ješ-

tě víc spolupracovat?
Historicky nás s Jenštejnem 

spojuje několik cest a na jedné 
z nich bychom chtěli společně vy-
budovat cyklostezku lemovanou 
alejí, kterou by si zasadili sami 
obyvatelé našich vesniček.
pár jenštejnských dětí chodí do 
školy v dřevčicích, proč jich ne-
může být víc?

Školu ve Dřevčicích navště-
vuje i několik dětí z Jenštejna, 
nyní je kapacita bohužel naplně-
na, a není dostačující pro umís-
tění více dětí. V letošním roce 
se nám podařilo vyměnit 129 let 
starý krov, na kterém zahlodal 
nejen zub času, ale i brouk tesa-
řík a dřevomorka. V blízké době 
plánujeme rozšíření naší školy 
o jednu třídu.
Hlavním tématem tohoto čísla 
Jenštejnského občasníku jsou 
kapličky svaté cesty do staré 
Boleslavi. Kolik jich máte v ka-
tastru dřevčic? Každý, kdo jede 
z dřevčic do Brandýsa, tak míjí 
nakloněnou kapličku u cesty. 
Bude se opravovat?

V našem katastru jsou čty-
ři kaple: Římovská, Sečenská, 
Šternberská a Strašenská. Po-
sledně zmíněná kaple je ta, která 

se nachází kousek od Dřevčické 
cihelny a je již dlouhá léta na-
kloněná a podepřená trámy. Spo-
lečně s městem Brandýs nad La-
bem – Stará Boleslav v současné 
době pracujeme na její generální 
opravě tak, aby byla opět krásná 
a neohrožovala všechny kolem-
jedoucí. Projekt je již schválen 
a peníze připraveny. Dále jsme 
v jednání s Arcibiskupstvím 
pražským o možnosti převedení 
zvonice, která je neodmyslitel-
nou dominantou naší vesnice 
a nyní chátrá, z církevního ma-
jetku do majetku obce Dřevčice. 
V případě, že by se to podařilo, 

DŘEVČICE
Praha - Východ

Velikost katastru: 5,61 km2

Počet obyvatel 2000: 474
Počet obyvatel 2016: 767
Rozpočet 2000: cca 4 mil. Kč
Rozpočet 2016: cca 12 mil. Kč

Starosta: Eva Šafarčíková
Web: www.drevcice.cz

pokusili bychom se sehnat pení-
ze na její rekonstrukci.

Martin Šidlák

Škola v Dřevčicích (J. Hulík / listopad 2016) Zvonice v Dřevčicích (J. Hulík / listopad 2016)
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Barokní kapličky v okolí
Svatá cesta s kaplemi navazuje na tradici svatováclavských poutí z Prahy do Staré Boleslavi

pokračování ze strany 1

ného roku 1623, kde je uchováván 
obraz Madony s dítětem, nazýva-
ný Palladium země české, které-
mu čeští katolíci tradičně připi-
sují zvláštní ochrannou moc nad 
českými zeměmi. Jedná se o malý 
kovový reliéf Madony s dítětem ze 
14. století o velikosti 19 x 13,5 cm. 
Reliéf je podle současných exper-
tíz vytvořen ze zvláštní slitiny po-
cházející z Balkánu, z míst odkud 
přišel sv. Metoděj s bratrem Cyri-
lem, a označované jako tzv. korint-
ská měď.

O původu legendami opřede-
ného reliéfu se vypráví několik 
verzí. Podle jedné z nich původní 
reliéf, byzantskou ikonu (Panna 
Maria s Ježíškem v náruči), při-
nesli sv. Cyril a Metoděj do Čech 
s sebou z Řecka, a sv. Metoděj ji 
daroval kněžně Ludmile ke křtu. 
Ludmila si reliéf odnesla na svůj 
hrad Tetín, kde jej vroucně uctí-
vala. Po její mučednické smrti jej 
zdědil její vnuk Václav, kterého 
vychovala v mariánské úctě, a no-
sil jej ustavičně u sebe. Když byl 
svatý Václav 28. září 935 úkladně 
zavražděn svým bratrem Bolesla-
vem ve Staré Boleslavi na prahu 
kostela sv. Kosmy a Damiána, byl 
s ním i jeho pobočník a věrný druh 
blahoslavený Podiven. Věděl o Vác-
lavově duchovní úctě k mariánské-
mu reliéfu, nechtěl jej nechat potu-
pit od vrahů svého pána, sejmul jej 
z hrudi mrtvého knížete a utíkal 
pryč z města. Vrahovi komplicové 
se báli, že unikne nepohodlný svě-
dek, a jali se Podivena pronásle-
dovat. Podiven viděl, že před nimi 
neunikne, zahrabal tedy reliéf do 
země na vršku za Boleslaví, a pr-
chal dále k lesu. Na jeho pokraji 
ho však komplicové dostihli a na 
jednom ze stromů oběsili. Od té 
doby byl mariánský reliéf téměř na 
dvě a půl století ztracen. Až kolem 
roku 1160, za doby panování Vladi-
slava I., jakýsi rolník oral na svém 
poli. Najednou se však jeho koně 
zastavili a nechtěli jít dál. Něko-
likrát koně mocně pobídl, aby se 
hnuli, a když se dali opět do kroku, 
zaryl se pluh hlouběji a v brázdě 
se objevil lesklý kovový obrázek. 
Odnesl si jej domů a druhý den 
ráno užasl, když zjistil, že obrázek 
zmizel. Ale ještě více se podivil, 
když kovový obrázek opět nalezl 
na místě, odkud ho předešlý den 
vzal. Když se to opakovalo i dal-
ší dva dny, vzal obrázek a donesl 
jej kanovníkům staroboleslavské 
kapituly a vyprávěl jim, co se mu 
přihodilo. Ti reliéf umístili do kos-
tela sv. Václava. Jenže se opakovalo 
to, co se dělo oráčovi, ráno byl re-

liéf vždy na původním místě nále-
zu. Posléze kanovníci pochopili, že 
Panna Maria si přeje být uctívána 
na místě, kde ji rolník našel a vy-
stavěli tam kapli, na jejímž místě 
dnes stojí chrám Panny Marie. 
Obraz umístili na oltář. Do kaple 
začali putovat lidé, nejprve místní 
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a později i ze vzdálenějších míst. 
Přinášeli dary a poděkování za vy-
slyšené prosby.

Čtyřiačtyřicet barokních kap-
lí, lemujících tuto Svatou cestu, 
navrhl o několik století později 
po Václavově smrti, v letech 1674 
až 1690, pražský jezuita a spiso-
vatel Jan Tanner. Autor kaplí je 
také autorem spisu Svatá cesta 
z Prahy do Staré Boleslavi (česky 
1679), ve kterém všech 44 kaplí 
podrobně popsal, a díky tomu mů-
žeme dnes již nedochovanou cestu 
rekonstruovat.

Výklenkové kaple jsou malé sa-
krální stavby, které nemají vnitřní 
prostor modlitebny, pouze výkle-
nek určený pro umístění obrazu, 
sochy nebo reliéfu odpovídajícího 
zasvěcení kaple. Kaple mají mezi 
dvojicí toskánských pilastrů niku 
s obloukem, nad kterým je troj-
hranný tympanon. Většina z nich 
má v tympanonu kruhové, slepé 
okénko. Vnitřní zadní stěna niky 
měla freskovou výzdobu: horní 
část každé kaple byla vymalována 
poutními mariánskými obrazy, dole 
pak byly výjevy ze života sv. Václa-
va. Mariánský poutní obraz nebo 
socha dal každé z kapliček jméno 
– na obrázku byl v ozdobné stuze 

zapsán název poutního místa, od-
kud socha nebo obraz Madony po-
cházely. Uvnitř na bočních stěnách 
byla zapsána česky na jedné straně 
modlitba k Madoně a na protější 
straně byl popis zobrazeného vý-
jevu ze života sv. Václava. Vnější 
fasáda kapličky byla po stranách 

oblouku niky pod římsou také zdo-
bena – vpravo byl uveden donátor 
kaple a vlevo byl namalován jeho 
erb. Autorem původních rytin byl 
vyhlášený pražský rytec Samuel 
Dvořák.

Pojďme se tedy projít po sto-
pách Svaté cesty společně. Nejdří-
ve trochu statistiky. Jak již bylo 
řečeno, barokní kaple pochází z let 
1674 až 1680. Celkem jich bylo po-
staveno 44. Vzdálenost mezi jed-
notlivými kaplemi byla necelých 
500 metrů, což přibližně odpovídá 
délce Karlova mostu. Dodnes je 
dochováno pouhých 16 původních 
kapliček a další tři jsou novodobě 
přestavěné. A navíc jedna z pů-
vodních kapliček je přenesena 
o 150 metrů dále od své původní 
polohy. Jedná se zrovna o kapli, 
umístěnou dnes pod Vinořským 
cukrovarem, která je součástí na-
učné stezky Vinoř – Jenštejn, ale 
k tomu se ještě dostaneme.

Začátek poutní cesty byl v mís-
tě Poříčské brány, respektive bý-
valého vlakového nádraží Těšnov. 
Dnes je v těchto místech malý park 
pod pražskou magistrálou na kon-
ci ulice Na Poříčí. Od Poříčské brá-
ny vedla poutní cesta přes Karlín 
přibližně podél dnešní Pobřežní 

ulice a dále ulicí Sokolovská přes 
Palmovku a Balabenku do centra 
Vysočan, ulicí Pod Pekárnami až 
na Klíčov. Prvních 11 kaplí se ne-
dochovalo. Pouze Brněnská kaple, 
v pořadí čtvrtá, která stála poblíž 
karlínské Invalidovny a byla zbo-
řena zřejmě při stavbě Rakouské 
severozápadní dráhy, má dnešní 
novodobou repliku, kapličku sto-
jící na Invalidovně naproti Ka-
izlovým sadům, opravenou v roce 
2005 z iniciativy radnice Prahy 8. 
Replika stojí poblíž místa původ-
ní kaple. Další kaple jsou dnes 
již zničené a až na Klíčově se na-
chází další kaplička, v původním 
pořadí dvanáctá, Horažďovská, 
stojící uprostřed pole mezi ulicemi 
Ke Klíčovu a Čakovická. Stojí na 
původním místě a původní cestě, 
nicméně je taktéž nově přestavě-
ná (neznámého data).

První skutečně původní kaple, 
nicméně v původním pořadí až 
čtrnáctá, nazývaná Jeníkovská, 
stojí uprostřed pole poblíž met-
ra Letňany. Kaple je zasvěcena 
Madoně loretánské z Golčova Je-
níkova. Obraz v kapli zachycoval 
sv. Václava, jak posílá posly do 
Říma, aby zjistil, jaké církevní 
slavnosti se v Římě konají na den 
sv. Kosmy a Damiána a archandě-
la Michaela. Kaple byla opravena 
v roce 1992 na základě iniciativy 
odboru kultury radnice Prahy 9, 
stejně tak jako v pořadí 15. kaple, 
nazvaná Kájovská, stojící v poli 
za průmyslovým areálem Knauf, 
blíže k letňanskému letišti, již 
v katastru Kbely. Původní obraz 
v kapli znázorňoval sv. Václa-
va, jak nosí v zimě chudým dříví 
z lesa. Další dochovaná kaple, 17. 
v pořadí, Krupecká, stojí v pro-
storu parkoviště Muzea letectví 
a kosmonautiky. Sv. Václav na 
původním obraze v kapli vyzýval 
kouřimského knížete Radsla-
va Zlického k osobnímu souboji. 
Ostatní kapličky svaté cesty na 
území Kbel jsou dnes připomenu-
ty novými informačními tabulemi, 
umístěnými v místě původních 
kaplí, a to včetně 21. kaple, Laure-
tánské, která stála v místě dnešní 
železniční zastávky na konci ulice 
Toužimská. Kaple byla zbourána 
před necelými 100 lety, při výstav-
bě železniční zastávky Praha – 
Kbely, roce 1943.

Celkem pět dochovaných kaplí 
se nachází na území Vinoře. V poli 
mezi Kbely a Vinoří, kde dnes vzni-
ká golfové hřiště, stojí dvě kaple, již 
23. a 24. z původního pořadí. Kap-
lička dvacátá třetí, Nezamyslická, 
vystavěná péčí Františka říšského 
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hraběte z Kolovrat a zasvěcená in-
vokaci „Nádobo Duchovní“ Panně 
Marii uctívané v Nezamyslicích, 
měla vyobrazenu neskutečnou 
scénu pojednávající o sesazení 
moravského krále Svatoboje, prý 
papežem vyobcovaného z církve 
a císařem sesazeného a o dosazení 
sv. Václava na trůn moravský. Ve 
dvacáté čtvrté kapličce, nazývané 
Nýcovská, byla vyobrazena scé-
na, v níž sv. Václav posílá posly do 
Říma k papeži s prosbou, aby mohl 
vstoupiti do řádu sv. Benedikta 
a odevzdati vládu bratru Bolesla-
vovi. Kaplička tato byla vystavě-
na péčí visitátora benediktinské-
ho řádu Tomáše Sartoria, opata 
břevnovského, a zasvěcena byla 
invokaci „Nádobo Poctivá“ Panně 
Marii uctívané v Nýcově. Přímo ve 
Vinoři již stojí dochovaná 25. Ober-
gürgentálská kaple, otočená zády 
do ulice Semtínská. Kapli zřídil 
pražský arcibiskup Jan Bedřich 
hrabě z Waldštejna a byla zasvě-
cena invokaci „Nádobo Výborné 
Pobožnosti“ Panně Marii uctívané 
v Horním Gürgenthalu. Pro její 
výzdobu byla zvolena svatováclav-
ská scéna představující sv. Václava 
jako kajícníka, navštěvujícího za 
zimních nocí kostely v doprovodu 
svého sluhy Podivena, zahřívají-
cího se ve šlépějích svého pána. 
V pořadí 26. kaple, Pakenská, stojí 

v centru Vinoře u hřbitova. Je za-
svěcena invokaci „Růže Tajemná“ 
Panně Marii uctívané v Pace, byla 
ozdobena smyšleným obrazem 
představujícím sv. Václava, kterak 
odmítá otrávený nápoj podaný mu 
Drahomírou. Kaplička tato byla 
vystavěna říšským hrabětem Já-
chymem Slavatou.

Následují čtyři kaple, v pořa-
dí 28. až 31., jejichž umístění je 
sporné a historických pramenech 
se jejich poloha rozchází. Přikloní-
me se tedy k pražskému kronikáři 
Miroslavu Kurandovi, a kapli, kte-
rá byla původně umístěná vpra-
vo u silnice před můstkem přes 
Ctěnický potok, dnes přenesenou 
o 150 metrů jižněji k levému břehu 
Vinořského potoka za Cukrovar-
ským rybníkem nazveme 28. kaplí 
Hradopražskou. Kaple je součástí 
doposud nedokončené naučné stez-
ky Vinoř – Jenštejn, jako prozatím 
poslední, v pořadí páté zastavení 
od Vinoře směrem k Jenštejnu. 
Informační panel se věnuje nejen 
této kapličce patřící do svaté cesty, 
ale i dalším okolním kapličkám. 
Vypovídá o zdejším cukrovaru, kte-
rý ukončil svůj provoz v roce 1953. 
Píše se zde i o několika mlýnech, 
které stávaly na Vinořském potoce. 
Atrakcí je zde pohledové okénko, 
které vyobrazuje původní malbu 
na kapličce, kde sv. Václav ve svá-
tek sv. Kosmy a Damiána stoluje 

u svého bratra ve Staré Boleslavi.
Další kaple, stojící před obcí Po-

dolanka vpravo od silnice, je podle 
Kurandy kaplí dvacátou devátou, 
Svatokřížskou. Kaple je otočená 
k jihu. Cesta pravděpodobně dříve 
procházela před ní. Původní obraz 
znázorňoval sv. Václava při své 
poslední večeři, jak pronášel přípi-
tek ke cti sv. archanděla Michaela, 
který jeho duši na úsvitě druhého 
dne doprovodí do nebe. Ve třicáté 
kapli, Svatojakubské, dnes nedo-
chované, byl klíčový obraz sva-
továclavského cyklu, zavraždění 
knížete, svírajícího kruh klepadla 
u dveří kostela sv. Kosmy a Dami-
ána ve Staré Boleslavi. Svatomi-
kulášská kaple, v pořadí již 31., 
byla postavena v roce 1682 a dnes 
stojí na jejím místě pobořená, sta-
vebně odlišná kaplička.

Další, v pořadí již 32. Rokycan-
ská kaple, o které již v historic-
kých pramenech není sporu, stojí 
vlevo od silnice mezi Podolankou 
a odbočkou na Jenštejn, na vrchu 
za obcí Podolanka. Zde v hlav-
ní části původního obrazu spal 
dánský král Erik, ve snu se mu 
zjevil Kristus a dával mu zname-
ní, že s pomocí sv. Václava zvítězí 
nad svými nepřáteli. 33. Římov-
ská kaple stojí napůl cesty mezi 
Podolankou a Dřevčicemi, vlevo 
od silnice u autobusové zastávky 
Jenštejn. Původní obraz zachytil 
pád Drahomíry do pekel, když 
spílala vozkovi za to, že poklekl, 
když uslyšel zvonění k pozdviho-
vání svátosti. 35. kaple, Sečenská, 
stojí už před obcí Dřevčice. Zde na 
obraze sv. Václav rozháněl pomo-
cí blesků sněm, který ho nechtěl 
uznat za svatého. Další, 36. kaple, 
zvaná Šternberská stojí uprostřed 
obce Dřevčice za odbočkou cesty 
ke kostelu. Původní obraz znázor-
nil zázrak při převozu těla sv. Vác-
lava z Boleslavi do Prahy, spojený 
s propuštěním vězňů na Malé 
Straně. Poslední obnova kaplí na 
náklady obce Dřevčice proběhla 
v r. 1994.

V pořadí třicátá osmá kaple, 
Strašenská, stojí vlevo u silnice 
mezi Dřevčicemi a Brandýsem 
naproti bývalé Límanově cihelně. 
Kaple je již několik let v havarij-
ním stavu. Od roku 2011 je tato 
kaple provizorně podepřená ma-
sivní dřevěnou konstrukcí, a už 
pátým rokem čeká na svou opra-
vu. Původní obraz zachytil výjev 
uzdravení u hrobu sv. Václava 
a kajícího Boleslava, který rozdá-
vá almužny chudým.

V Brandýse nad Labem jsou 
dodnes dochovány pouze dvě kap-
le. 41. Vartenská kaple stojí vle-
vo v parku na rohu ulic Pražská 
a Vrábská. Na původním obraze 
byl sv. Václav v podobě bílého orla, 
jak pomáhá vítězit v boji s Ma-
ďary Přemyslovi Otakarovi II. 
Poslední z dochovaných kaplí je 
42. Vyšehradská kaple, v ulici 
Pražská před železničním přejez-
dem. Původní obraz zachytil zje-
vení krále Vladislava II., v němž 
všichni zemští patroni směřují 
k hrobu sv. Václava a zpívají: „Tito 
jsou svatí“. Zbývající dvě kapličky 
v Brandýse nad Labem se nedo-
chovaly.

Prošli jsme přibližně 21 kilo-
metrů dlouhou pouť z pražského 
Poříčí až do Staré Boleslavi ke 
kostelu Nanebevzetí Panny Marie 
s Palladiem. Půjdete -li stejnou ces-
tou sami, zjistíte, že v žádné z kaplí 
není dochována původní výzdoba. 
Budete -li však dostatečně pozorní, 
zjistíte, že některé z dodnes zacho-
vaných kapliček jsou vyzdobené 
současnými uměleckými artefakty 
s náboženskou tématikou nezná-
mého data a původu.

Evžen Dub

(zdroje: webové stránky obcí 
a městských částí kudy prochází 
Svatá cesta, web via -sancta.cz, 
a dále informace z knihy vysočan-
ského kronikáře Miroslava Ku-
randy: Z Prahy do Staré Boleslavi 
Svatou cestou podél čtyřiačtyřiceti 
kapliček z roku 2009)



rubrika8 ZAsTUpITElsTvo
prosinec 2016

pět mýtů o zastupitelstvu a developerech
Nejen v minulém vydání Občasníku jste se mohli dočíst ne vždy zcela přesné, úplné nebo pravdivé informace

V roce 2012 dorazil na Krajský 
úřad Středočeského kraje anonym 
o podivných praktikách a souvis-
lostech při dotaci na školku v Jen-
štejně. Ve velmi podobném slohu 
a stylu, jako byl anonym, dnes 
Jenštejnem putuje tvrzení, že vět-
šina zastupitelů jde na ruku deve-
loperovi. Slohové cvičení se týká 
Územní studie pro lokalitu Nový 
Jenštejn a plánu na vybudování 
svazkové školy v Přezleticích. Je 
plné nejen polopravd, ale i vyslo-
vených lží.

Jakých je tedy pět největších 
mýtů o zastupitelstvu a deve-
loperech v Jenštejně?

1. „Zastupitelstvo dalo develo-
perům volné ruce.“

Pravda je taková, že jedinou 
konkrétní věcí, kterou zastupi-
telstvo v souvislosti s developer-
skou výstavbou v posledním roce 
schválilo, je plánovací smlouva 
na 20 domů vedle mateřské školy, 
přičemž za každý z nich přijde do 
rozpočtu obce 70 000 korun. Dal-
ších cca 450 domů je v územním 
plánu už od roku 2006. Jejich vý-
stavbě obec nemůže zabránit, ale 
šest koaličních zastupitelů se ale-
spoň snaží, aby výstavba byla po-
zvolná, a přinesla obci maximum 
možného.

2. „Zastupitelstvo schválilo 
územní studii, která umožňu-
je developerovi stavět stovky 
domů bez ohledu na cokoli.“

Zjednodušeně řečeno: obec si 
může do územního plánu schvá-
lit územní studii, může si vybrat 
jejího zhotovitele a musí pak to-
muto zhotoviteli zaplatit. Ale za-
stupitelstvo ji neschvaluje, ani 

nezpracovává. Pořizovatelem je 
odbor památkové péče a územního 
plánování Městského úřadu Bran-
dýs nad Labem  – Stará Boleslav. 
Stavební úřad Brandýs – nikoliv 
obec Jenštejn – pak vydává sta-
vební povolení na jakoukoli stav-
bu. Územní studie byla zakotvena 
do územního plánu Jenštejna dne 
4. 12. 2014. Tím, že byla předepsá-
na i na oblast v územním plánu 
již v roce 2006 schválenou jako 
zastavitelnou, jsme získali nejen 
čas a páky na vyjednávání s deve-
loperem, ale i možnost navrhnut 
a zpracovat celou oblast detailně-
ji odborníky. Je tedy úsměvné, že 
opozice naráží na územní studii, 
díky níž se nám povedlo vyjednat 
mnohem lepší podmínky, než kdy 
byly vyjednány. Tehdejšího zasedá-
ní zastupitelstva se účastnili Gab-
riela Spurná a Petr Dovolil (Jana 
Habartová tradičně nepřítomna) 
a oba tito zastupitelé byli proti 
schválení úpravy ÚP, který v sobě 
nově zahrnoval územní studii!

3. „Územní studie se přijala 
bez jakéhokoliv předchozího 
projednání s obyvateli, zastu-
piteli a členy výborů zastupi-
telstva.“

O územní studii proběhla spo-
lečná schůzka všech zastupitelů, 
autorů studie a zástupců společ-
nosti NJ Development. Samotná 
pracovní verze studie byla vyvě-
šena na webu obce a inzerována 
na FCB obce. Kdo chtěl, mohl se 
s ní seznámit ještě před zasedá-
ním zastupitelstva, kde ji autoři 
představili. Na jednání mohl přijít 
kdokoli a na cokoli se zeptat jak 
autorů, tak zástupkyně odboru 
územního plánovaní MÚ Brandýs. 
Ta dokonce vyzvala přítomné, aby 

jí své připomínky zaslali. Nedora-
zila ani jediná!

4. Podle územní studie „se 
veškerá doprava soustředí do 
jednoho místa u současného 
vjezdu do Nového Jenštejna“ 
a studie neobsahuje nic o eta-
pizaci další výstavby.

Územní studie na několika 
místech poukazuje na potřebu 
vybudování adekvátní přístupové 
komunikace ze směru od Dehtár 
a obsahuje doporučení na postup 
další výstavby.

5. „Obec se „vzdala“ pozemků 
pro výstavbu školy na konci 
plánované výstavby Nového 
Jenštejna a místo toho pošle 
peníze na svazkovou školu do 
Přezletic.“

Územní studie doporučuje po 
vybudování potřebné občanské 
vybavenosti u vjezdu do Nového 
Jenštejna změnit způsob využití 
předimenzovaných ploch pouze 
pro občanskou vybavenost v jižní 
části na plochy smíšené – na těch 
lze dále budovat občanskou vy-
bavenost stejně, jako je to možné 
v celé zbývající nezastavěné ploše 
Nového Jenštejna.

Mít školu v Jenštejně by určitě 
bylo ideální řešení, podobně jako 
by většina obyvatel uvítala stanici 
metra a akvapark. Ale stavba ško-
ly je nejen otázkou přání, ale také 
počtů. Devítitřídní škola s jídelnou 
a tělocvičnou stojí zhruba 100 mili-
onů korun. Pozemek na ni zhruba 
10 milionů, dohromady tedy 110 
milionů korun. Škola a školský 
obvod v Přezleticích vyjde Jenštejn 
na zhruba 15 milionů, a to ještě za 
předpokladu, že se nepovede zís-
kat další dotace, než už ministrem 

financí slíbených 150 milionů. Po-
kud má opozice nějaký konkrétní 
plán, kde vzít 110 milionů na školu 
v Jenštejně, jak a kde ji postavit, 
aby obec měla vyřešeno, kam dávat 
školáky už v roce 2018, proč tento 
plán ještě nepředstavila? Jednou 
větou ho vlastně řekla: „Má to za-
platit developer.“ OK – reálný pří-
spěvek developera je cca 70 000 Kč 
za postavený dům. Na 110 milionů 
by se tedy muselo postavit 1 571 
domů. Dá nějaký developer 110 
milionů Kč předem nebo až posta-
ví těch 1 571 domů? Nebo spíš až 
je prodá? Budeme mít tedy 1 571 
nových domů, pak se pustíme do 
stavby školy? Co budeme se ško-
láky dělat mezitím? A bude pro 
stávající obyvatele plus nějakých 
5 000 nových stačit, že se vybuduje 
jen škola a nic jiného?

Nejsme šťastní, že jsme po 
minulých zastupitelích „podědi-
li“ územní plán z roku 2006, kte-
rým obec povolila velké osídlení 
na polích u tehdejšího Jenštejna. 
Nejsme šťastní z toho, že za to 
tehdy obec dostala jen velmi málo. 
Nejsme šťastní ani z toho, že na 
rozdíl od nás (volební období 2014  
– 2018) se nikomu ani některým 
tehdejším a zároveň současným 
zastupitelům nepodařilo s develo-
perem vyjednat podobné či dokon-
ce lepší podmínky za domy, které 
se postavili v období 2010 – 2014. 
Jako mnoho zpackaných věcí jsme 
i tuto převzali po našich před-
chůdcích a bojujeme s ní v rámci 
zákona, možností a s ohledem na 
rozhodnutí z minulosti. Byť by-
chom je sami neučinili.

Norbert Hlaváček, Jiří Hulík, Roman Pokorný, 

Zuzana Dvořáková, Blanka Křížová, Marek 

Vacek – zastupitelé

vodovod a kanalizace v dehtárech
Nikdo tomu nevěřil, ale stalo se

V Dehtárech se buduje kanali-
zace a vodovod a k tomu navíc prv-
ní část veřejného osvětlení. Práce 
začaly na začátku října, dříve se 
to stihnout nedalo, teprve v půlce 
srpna přišlo rozhodnutí z mini-
sterstva zemědělství o čerpání 
dotace na výstavbu. Nejdříve se 
vytyčily sítě a trasa výkopů, poté 
nastoupila těžká technika. Stav-
ba byla rozdělena na dva úseky. 
Jedna parta kopala a pokládala 
trubky od Svémyslic a druhá od 
Radonic přibližně v polovině obce 
se potkaly. Do toho nastoupila 
třetí firma, která pokládala kabel 
veřejného osvětlení a betonovala 
základy pro nové sloupy. Na sta-

veništi byl cvrkot a projíždět tudy 
mohli jen autobus MHD a místní 
obyvatelé.

V současné době je vše skoro 
hotové a dodělávají se jen domov-
ní přípojky. Do konce roku bude 
hotovo připojení na kanalizační 
a vodovodní řád ve Svémyslicích, 
přesně podle plánu a dotačních 
podmínek ministerstva zeměděl-
ství. Oproti původním plánům se 
odložilo na jarní dobu položení 
nového povrchu veřejných komu-
nikací, a to z důvodu, že se výkopy 
i přes hutnění přes zimní období 
ještě více usadí a na novém as-
faltu se nebudou vytvářet vyjeté 
koleje. Do května příštího roku by 

vše mělo být dodělané, zkolaudo-
vané, převzaté a připravené pro 
spuštění.

Za tím vším stojí velké úsilí 
zaměstnanců obce pod vedením 

starosty a podpora koalice zastu-
pitelů. Tímto bych chtěl všem za 
občany Dehtár, že nás posunuli do 
21.století, poděkovat.

Marek Vacek, zastupitel

Stavba vodovodu a kanalizace v Dehtárech (J. Hulík / listopad 2016)
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Areál nový Jenštejn
Jak si SNK Hodnota pro Jenštejn představuje územní studii

O územní studii naší obce se 
již napsalo mnoho. I my jsme se 
k ní již několikrát vyjadřovali. 
Neříkáme, že vše, co územní stu-
die obsahuje, je špatně, například 
oceňujeme nový zelený pás. Jen 
si ji představujeme v zásadních 
ohledech jinak. Představujeme 
si rozhodně menší hustotu domů, 
lepší řešení průhledů a prostup-
nosti do krajiny, více veřejných 
volnočasových ploch, rozumné 
řešení dopravy, parkování, sbě-
ru separovaného odpadu, jakož 
i dostupnosti školských zařízení 
a jiných objektů občanského vy-
bavení. Také nám chybí slibovaná 
etapizace, tj. podmíněnost výstav-

by předchozím vybudováním od-
povídající veřejné infrastruktury 
tak, aby se neopakovaly chyby 
z let 2000–2006, kdy obec umož-
nila bezuzdnou developerskou vý-
stavbu bez závazků a podmínek.

Územní studie doporučuje 450 
nových bytových jednotek, kde 
řadové domy jsou navrženy po 
8 až 12 domech, zatímco dosud 
byla hustota max. 6 domů v jedné 
řadě, pak následoval průhled do 
krajiny. Vždycky nám v areálu 
chyběla prostupnost do kraji-
ny a volnočasové plochy. Mís-
to, aby se tyto plochy zvětšovaly, 
územní studie je navrhuje dále 
zastavět domy a zahustit staveb-

ní plochy ještě více než je tomu 
nyní. Areálem prochází pouze jed-
na hlavní přístupová silnice. Už 
dnes, v době špičky, je plně vytíže-
ná. Auta zaparkovaná u krajnice 
Hradní ulice ztěžují provoz. Hlav-
ně autobusy se stěží vyhýbají pro-
tijedoucím vozidlům. My bychom 
navrhli více příjezdových/
odjezdových cest: stávající 
Hradní, další směrem na Dehtá-
ry a třetí na Radonice. Alespoň ta 
směrem na Radonice by měla být 
vybudována již na začátku další 
výstavby, aby byl Nový Jenštejn 
průjezdný a doprava se rozložila 
dvěma směry. Jinak se s další vý-
stavbou stane situace na rozhra-

ní Hradní a Radonické čím dále 
tím více neúnosná.

V areálu postrádáme návrhy 
míst pro kontejnery na se-
parovaný odpad. Měly by být 
identifikovány dostatečné plochy 
v rozumné docházkové vzdále-
nosti a vybudovány jako alespoň 
z části kryté oddělené kóje. To, co 
vidíme při vjezdu do areálu, vypa-
dá hrůzostrašně, a kdyby to tady 
člověk neznal, asi by „zařadil zpá-
tečku“. Kontejnery nelze umisťo-
vat jen při krajnicích silnic, aby 
se vypadané odpadky roznášely 
větrem po celém areálu.

Proč stále opakujeme, že ško-
la by měla být v Jenštejně? 
Protože se bez ní více než 3 tisí-
cové město Jenštejn do budoucna 
neobejde. Víme, kam bychom ji 
umístili: v místě křížení Zápské 
a Dehtárské, kde jsou v územním 
plánu již nyní plochy pro občan-
ské vybavení. Byla by přístupná 
pro Jenštejňáky, děti z Dehtár, 
Radonic, případně i Svémyslic. 
Mohli bychom všichni společně 
využívat naší školy, její tělocvič-
ny, Radonického fotbalového hři-
ště, případně i tenisových kurtů. 
To, že tato plocha má být zasta-
vena dle územní studie dalšími 
domy, je pro nás nepřijatelným 
řešením. Není také možné, aby 
v územní studii nebylo ani slovo 
o dalším rozvoji kapacit ma-
teřské školy.

Stejně jako škola chybí i spo-
lečenské centrum. Většina vět-
ších obcí tuto vybavenost má. Má 
být umístěno do místa, kde dále 
nekomplikuje dopravní situaci. 
Současně musí být i únosnou fi-
nanční variantou. Umístění to-
hoto objektu podle územní studie 
při vjezdu do Nového Jenštejna, 
kde jen náklady na přeložky sítí 
vysokého napětí a přemístění 
suchého poldru budou mezi 5-10 
miliony Kč je něco, co bude bránit 
projekt ze strany obce realizovat. 
A pokud byla navržena „nová 
náves“, měla by kapacitně husto-
tě obydlení odpovídat, proto si ji 
představujeme prostornější. Měla 
by být skutečným centrem, dříve 
tak poeticky nazývaným návsí.

Ano, areál, to je to správné slo-
vo. Žijeme v areálu, v uzavřeném 
prostoru bez vybavenosti ve sle-
pé zóně na poli. A představte si, 
že zavřete do takového prostoru 
2-2,5 tisíce lidí.

Jak bychom tedy územní stu-
dii viděli my? Jeden z možných 
návrhů uvádíme níže.

Gabriela Švancarová, Jana Habartová, Petr 

Dovolil, zastupitelé
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Čuryho vražda a Mlčení jehňátek
V říjnu se družstvo našich hasičů opět zúčastnilo náročné noční soutěže v Dolínku

V sobotu 22. 10. proběhl v Do-
línku další ročník Memoriálu 
Bédy Černého. Jednalo se už o 21. 
ročník noční hasičské soutěže, 
kterou pořádají společně hasiči 
z Dolínku a Úžice. Už poněkoliká-
té se soutěže zúčastnilo i družstvo 
našich hasičů. Jenštejn tentokrát 
zastupovali Vašek Kratochvíl, 
Pepa Pýcha, Honza Chvojka, To-
máš Kříž a pomáhali přespolní 
Rudolf Blecha a Lukáš Ledvinka. 
Letos jsem měl možnost je celou 
soutěž doprovázet jako fotograf 
a musím říct, že to byl zajímavý 
zážitek a zkušenost.

Soutěže se zúčastnilo celkem 
15 šestičlenných družstev, a kro-
mě našich tam bylo například 
i družstvo z Podolanky. Na prů-
běh soutěže dohlíželo víc jak 40 
rozhodčích, a i zde měl Jenštejn 
své zastoupení v podobě Norberta 
Hlaváčka a Blanky Křížové.

Denní část soutěže začala asi 
ve 3 hodiny odpoledne štafetou, 
kde soutěžící překonávali pře-
kážky, přenášeli figurínu nebo 
nosili nejrůznější zátěž. V sedm 
hodin večer vyrazily týmy na 
trať, která vedla po několika 
okolních obcích. Celkem museli 
všichni splnit úkoly na sedm-
nácti zastávkách včetně jedno-
ho tajného stanoviště. Jednot-
livé úkoly prověřily nejrůznější 
hasičské znalosti a dovednosti 
a v neposlední řadě i fyzickou 

kondici všech družstev. Nechyběl 
noční požární útok, dálková do-
prava vody, zdravověda, chemie, 
průzkum opuštěného domu, vy-
prošťování zraněného, překoná-
vání překážek s žebříky, běh po 
schodech i do kopce, asistence při 
dopravní nehodě nebo přesun po 
vodě.

Organizátorům nechybí smy-
sl pro humor, a tak bylo jedním 
z úkolů i kompletní oblečení do 
zásahového obleku začínající 
pouze ve spodním prádle a názvy 
jednotlivých úkolů zahrnovaly 
i spojení jako „Čuryho vražda“ 
nebo „Mlčení jehňátek“.

Družstva se vrátila do Dolínku 
až ve 3 hodiny ráno a bylo vidět, 
že toho mají všichni dost. Nikdy 
před tím jsem neviděl hasiče tolik 
běhat, tolikrát rozbalit a zabalit 
hadice nebo tolikrát vytáhnout 
čerpadlo resp. tedy správně ře-
čeno „mašinu“. Vyhodnocení pak 
probíhalo ještě další dvě hodiny 
a zpátky v Jenštejně jsme byli až 
kolem šesté ráno. Na prvním mís-
tě skončilo letos družstvo SDH 
Tehovec a naši obsadili 13. místo. 
Z mého osobního pohledu to ale 
byl výkon na první pětku. Foto-
grafie ze soutěže najdete na face-
bookovém profilu Jenštejnského 
občasníku a na webu obce.

Kluci díky a za rok zase v Do-
línku.

Jiří Hulík, zastupitel

Noční soutěž v Dolínku (J. Hulík / říjen 2016)Noční soutěž v Dolínku (J. Hulík / říjen 2016)
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Co dělali na podzim naši hasiči?
Hasičské soutěže, rekonstrukce hasičárny nebo požár domu v podhradí

Soutěže v požárním sportu
Podzimní část soutěžní sezony 

začala závodem mladých hasičů 
v Brandýse nad Labem. Dětské 
závody probíhaly dopoledne a pak 
jsme se přesunuli do Záp, kde pro-
bíhala soutěž pro dospělé „Zápská 
z prdele klika“. Další víkend jsme 
jeli s dětmi na soutěž do Dřís. Vedle 
dětí zde soutěžily i ženy. Touto akcí 
podzimní část závodů v požárním 
útoku skončila a my se připravu-
jeme opět na jaro. Připravují se 
nejen děti ale i vedoucí, kteří aby 
mohli pracovat s dětmi, absolvovali 
kurz vedoucích mládeže.

Rekonstrukce hasičské zbroj-
nice

Již v létě jsme začali vyklízet 
a stěhovat se do náhradních pro-
stor. Koncem září nastoupila sta-
vební firma, která hned započala 
s pracemi, které obsahují napří-
klad nová okna, záchody, sprchy, 
plynové vytápění, nové podlahy, 
osvětlení, zateplení budovy atd. 
Součástí bude moderní učebna jak 
pro dětský kroužek mladých hasi-
čů, tak i pro školení výjezdového 
družstva.

Výjezdová jednotka
Jednotka byla přivolána ope-

račním střediskem k požáru domu 
v odhradí, kde jsme prováděli ro-
zebírání a dohašování v dýchací 
technice. Kluci z jednotky se jako 
každý rok zúčastnili noční soutěže 
družstev v Dolínku. Nově příchozí 
členové absolvovali kurz dýchací 
techniky v hasičské škole v Bílých 
Poličanech.

Rozhodli jsme se pro postupnou 
obměnu staré dýchací techniky 
a vybrali jsme firmu Dräger, je-
jíž dýchače jsme měli na zkoušku 
zapůjčené od kolegů ze Satalic. 
S tím souvisí i další naše aktivita. 
Vzhledem k nárůstu počtu obyva-
tel a pokračující výstavbě uvažu-
jeme o jednání s ředitelstvím HZS 
Středočeského kraje o posunutí 
naší jednotky ze skupiny JPO V do 
JPO III. To by nám mimo jiné při-
blížilo dotace na modernější vyba-
vení a techniku.

SDH
Nejen prací je člověk živ, a pro-

to jsme pro členy našeho sdružení 
spolu s kamarády ze Satalic uspo-
řádali zájezd do Znojma, kde jsme 

24. listopadu nás zasáh-
la smutná zpráva. Ve věku 
88 let nás opustil zasloužilý 
hasič pan Oldřich Janouch. 
Bývalý starosta SDH Braník 
a v současné době člen SDH 
Jenštejn. Čest jeho památce.

Marek Vacek

MŠ JEnŠTEJn

Ve čtvrtek 1. září jsme zahájili 
nový školní rok 2016/17. Ve škol-
ce jsme přivítali nové kamarády. 
Hned na začátku měsíce jsme 
si udělali velkou procházku po 
Jenštejně a navštívili kulturní 
památku hrad Jenštejn. Pan kas-
telán Fiala nám svým zajímavým 
výkladem přiblížil historii hradu, 
který jsme si následně ve škol-
ce nakreslili. Do školky za námi 
přijelo divadélko s představením 
„Evelínko, nauč se zdravit“. Na 
závěr měsíce října jsme se vydali 
pěšky na hřiště do Radonic, kde 
jsme vyzkoušeli svou obratnost 
na herních prvcích.

V říjnu jsme strávili dopoledne 
na dopravním hřišti a v Muzeu 
Policie ČR. Jezdili jsme na kolo-
běžkách, kolech a snažili se dodr-
žovat pravidla silničního provo-

zu. Projektem „Barevný podzim“, 
kdy jsme se v určené dny oblékli 
do barev – zelené, žluté, červené 
a v našich aktivitách ve školce se 
tyto barvy odrážely, jsme přivíta-
ly další roční období – podzim.

V listopadu za námi přijelo di-
vadlo s představením „Evelínko, 
nebuď čuník, vždyť jsi slepička“ 
a my jsme si s humorem připo-
mněli pravidla hygieny, abychom 
nebyli nemocní a dodržovali zása-
dy správné hygieny.

V prosinci nás čeká nadílka 
od Mikuláše, doufáme, že jsme 
všichni byli hodní a budeme mít 
i vánoční nadílku a dárky pod 
stromečkem. A na konci měsíce 
se sejdeme s rodiči našich dětí 
a popřejeme si krásné svátky při 
vánočních besídkách.

Petra Holíková, ředitelka MŠ

si prohlédli historickou část města 
a poté navštívili vinný sklípek ve 
Chvalovicích. Když vše dobře do-
padne, chtěli bychom ve zdejším 
kempu v sousedství dráhy pro po-
žární sport uspořádat pro mladé 
hasiče týdenní letní soustředění.

Sedmnáctého listopadu jste 
mohli ochutnat naše výborné sva-
řené víno ve stánku na návsi v Jen-
štejně. A naše dobré vztahy jsme 
byli stvrdit v listopadu na hasičské 
zábavě v Satalicích.

Marek Vacek, velitel JSDHO Jenštejn

Lampionový průvod 17. listopadu (J. Hulík / listopad 2016)

Hasičská soutěž Dřísy (J. Musílek / září 2016)
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LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

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

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

Výčet akcí, termíny a kontakty 
jsou převzaty od dotázaných obcí, 
pořadatelů a webových stránek. 
Máte  -li vy sami jakýkoliv tip na 
další místa či akce, o kterých by-
chom měli příště informovat, ob-
raťte se přímo na naši redakci.

Jenštejn
www.jenstejn.cz

Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
18. 12. – Vánoční příběh (Rodinný 
park Amerika)
5. 1. (10:30) – Jak šel kozlík do 
světa – loutková pohádka (Obecní 
dům Radonice)
4. 2. (19:00) – Manželský čtyřúhel-
ník – divadlo (Obecní dům Rado-
nice)

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

Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv -dvur.cz
6. 12. (20:00) – Švédská teorie lás-
ky (kino)
10. 12. (20:00) – Něžný Octo-
pus & Máma Bubo (koncert)
13. 12. (20:00) – Orel Eddie (kino)
31. 12. (21:00) – Silvestr s kapelou 
S.Q.O.S.T.

Kbely
www.praha19.cz
17. 2. (19:30) – Reprezentační ples 
(Lidový dům Kbely)
18. 2. (19:30) – Reprezentační ples 
(Lidový dům Kbely)
24. 2. – Barevný dětský karneval 
(Lidový dům Kbely)

Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
10. 12. (12–18) – Máme rádi zvířa-
ta – 15. ročník historických vánoč-
ních trhů (Brandýský zámek)
17. 12. (16–19) – Tancování pod 
sokolovnou „Čaje“ (ZŠ J. Palacha)
20. 12. (17 a 19:30) – Vánoční kon-
cert (Brandýský zámek)
22. 12. (10:15) – Živý betlém (ná-
městí Brandýs nad Labem)
30. 9. – 30. 6. – Život ve stínu šibe-
nice (Kaple brandýského zámku)
11. 11. – 26. 2. – Byli v Čelákovi-
cích upíři? (Čelákovické muzeum)
24. 11. – 5. 2. – Karel IV. císař Ev-
ropy (Muzeum)

Kam za kulturou
Přehled kulturních akcí v našem regionu

inzerce

Brandýs n. Labem – Matýsek
www.brandyskymatysek.cz
7. 12. (15–17) – Sběr věcí pro onko-
logicky nemocné věci
8. 12. (15–18) – Sběr věcí pro onko-
logicky nemocné věci
15. 12. (16:00) – Čtvrtek s pohád-
kou – Jak se panenka chtěla podí-
vat do modrého zámku

Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz/1355-
zamecky -areal -ctenice
3. 12. (14:00) – Literární kavárna - 
Příběhy přátelství, lásky a cti. Bo-
žena Němcová, Karolína Světlá, 
Žofie Podlipská a jejich muži
17. 1. (14:00) – Literární kavárna
14. 2. (14:00) – Literární kavárna
19. 2. (10–17) – Masopust
14. 3. (10–17) – Kouzelnice muzika
14. 3. (14:00) – Literární kavárna
20. 11. – 23. 4. – Oděvní hry
21. 1. – Oděvní hry – workshop
19. 2. – Oděvní hry – workshop
Nádraží Praha Těšnov – pro-
voz obnoven (stálá expozice od 
5. 2. 2017)

Horní Počernice – Chvalský 
zámek
www.chvalskyzamek.cz
26. 11. – 8. 1. (9–17) – Vánoční vý-
stava ve stylu Josefa Lady
26. 11. – 8. 1. (9–17) – Andělé 
a betlémy řezbáře Josefa Haldy
10. 12. (10–17) – Pohádková sobo-
ta s Meluzínkou
11. 12. (10–17) – Pohádková nedě-
le se skřítkem Matýskem
18. 12. (od 15) – Soutěž: Chvála 
pečení aneb Jak se peče v Horních 
Počernicích
24. 12. (14–16) – Živý betlém na 
zámku

8. 1. (14–16) – Zavírání Vánoc se 
třemi králi a živými velbloudy
14. 1. – 9. 4. (9–17) – Dracula a ti 
druzí aneb Upíři na Chvalském 
zámku
21. 1. (10–17) – Pohádková sobota 
s čarodějnicí
22. 1. (10–17) – Pohádková neděle 
s bludným rytířem
3. 2. (19–22) – Nocování na zám-
ku s vílou Ohnivkou, Meluzínkou 
a skřítkem
18. 2. (19–22) – Strašidelná noc 
upírů a svítících přízraků
26. 2. (od 14) – Masopustní průvod 
na Chvalský zámek

Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz
7. 12. (20:00) – Spojenci (kino)
8. 12. (19:30) – Blues Jam Session 
(koncert)
9. 12. (19:00) – Anděl páně 2 (kino)
11. 12. (16:00) – Anděl páně 2 
(kino)
12. 12. (20:00) – Hedi (kino)

13. 12. (19:30) – Vlasta Červ – Vý-
prava do světa ticha (přednáška)
14. 12. (20:00) – Pařba o Vánocích 
(kino)
15. 12. (19:30) – Jaroslav Svěcený 
s hostem – Violin sólo z pohádky 
Radúz a Mahulena (koncert)
16. 12. (19:00) – Rogue one: Star 
wars story (kino)
18. 12. (15:00) – Betlémské světlo
18. 12. (15:00) – Betlémské svět-
lo – Vánoční příběh (divadlo)
18. 12. (14–15) – Betlémské svět-
lo – Dětský smyčcový orchestr NF 
Harmonie (koncert)
18. 12. (16:15) – Betlémské svět-
lo – pěvecký sbor Sborklan (kon-
cert)

Veleň
www.velen.cz
9. 12. (18:00) – Adventní koncert
20. 1. (19:00) – Felix Holzmann ve 
Veleni – „Včera, dnes a zítra“
17. 2. (19:00) – Kdo židli má, bydlí 
(divadlo)


