„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés
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Nový přechod na Radonické
bude snad příští rok

Z

řízení nového přechodu na
Radonické (u autobusových
zastávek) a navazující dopravní a stavební opatření jsou
projektována a povolena již od
konce roku 2017. Protože to, co si
vyžádal kvůli jednomu přechodu
dopravní inspektorát, jsou ve finále náklady ve výši několik set
tisíc korun – téměř 1 mil. Kč (nové
chodníky, normované pro postižené, osvětlení přechodů, legalizace
přechodu u Cafourků, vodorovné
i svislé dopravní značení atd.), sna-

žíme se jako vždy, aby podíl obce
na financování tohoto projektu byl
co nejnižší. Požádali jsme proto
o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury, kde už jsme byli úspěšní
s financováním chodníku k Domovu seniorů. V rámci zpracování
žádost o dotaci ze SFDI pak byla
projektová dokumentace drobně
upravena, aby vyhovovala přísnějším požadavkům fondu. Hodnocení
žádosti jsme obdrželi koncem května. I přesto, že splňovala všechny
náležitosti, stanovené v pravidlech

pro financování, nezískali jsme dotaci s ohledem na stanovený limit
finančních prostředků fondu na
tento účel v roce 2019.
V roce 2014, kdy jsme ze stejného fondu získali dotaci na stavbu chodníku, nám stačilo mnohem
méně bodů (tuším, že to bylo 36).
Nyní jsme dosáhli 44 bodů, ale
bohužel pro velkým počet kvalitních projektů se na nás nedostalo.
O jeden bod! Platnost stavebního
povolení prodloužíme, revidujeme projekt a na podzim žádost

o dotaci podáme znovu. Snad to
již vyjde! V případě chodníku na
Vinořské se nám to také na druhý
pokus podařilo. Chápu, že zejména rodiče menších dětí by zklidnění a zpřehlednění dopravní
situace kolem zastávek na Radonické uvítali, ale byl bych špatný
hospodář, kdybych se nesnažil
minimalizovat podíl obce, zvláště
když šance nakonec dotaci získat,
tu opravdu je, protože formálně
splnil náš projekt všechny požadavky. 
Norbert Hlaváček

KONTAKTY
Norbert Hlaváček, starosta
starosta@jenstejn.cz
Martin Šidlák, místostarosta
martin.sidlak@jenstejn.cz
P. Antošová +420 607 091 159
P. Rachová +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
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

SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz

Knihovna:
Čt 17:00–19:00

Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
picasaweb.google.com/fotojenstejn
facebook.com/jenstejnskyobcasnik

MŠ Jenštejn:
www.msjenstejn.cz
www.jenstejn.cz – obec
facebook.com/jenstejn – Facebook
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Slovo
starosty

Blíží se prázdniny, léto, vysvědčení a spousta lidí si plánuje, jak si užije sluníčka, tepla
a třeba taky trochu zvolní
tempo. Pro nás na obecním
úřadě léto už standardně velký
klid neznamená. Jednak nás
čeká v létě, před prázdninami,
o prázdninách i těsně po nich
mnoho obecních akcí, jejich
příprava už je dávno v plném
proudu, jednak budeme v srpnu finišovat přístavbu jedné
třídy MŠ, tak aby bylo kolaudováno co nejdřív a po vyřízení
všech formalit mohly být dodatečně do naší MŠ přijaty další
děti. Do toho hrad, nové dotační
projekty, finiš ohledně projektu
svazkové školy, nová čerpadla
na Hradní… Radost mi dělá
i to, že v červnu pokřtíme i zvon
do kapličky, na který jsme vybrali přes 155 000 Kč.
Co nás vlastně čeká v létě?
Kromě toho, že budeme mít pro
jedničkáře zase připravenu na
OÚ malou odměnu, proběhl
ještě před prázdninami, v sobotu 22.6., největší akce roku
– Jenštejnfest, pro rodiče jsou
připraveny tři turnusy dotovaného příměstského tábora,
v srpnu pak zábavná, bazénová, Summerparty a na začátku
září Loučení s prázdninami
a Jenštejnská Pětka. Do toho
budeme už třetím rokem promítat prázdninová Letní kina.
A letošní výběr filmů si vzala
na starost osoba nejpovolanější. Ale o tom více v samostatném článku.
Přeji vám všem, aby to vaše
léto bylo plné slunce, odpočinku, rodinné pohody a přátel!
Norbert Hlaváček

Jenštejn má nový zvon

I

díky početným příspěvkům
dárců se podařilo shromáždit
všechny finance na nový zvon
do kapličky na jenštejnské návsi.
Podařila se vybrat částka 160 297
Kč. To je téměř o 40 000 Kč více
než bylo v březnu.
Instalace zvonu byla naplánována na pondělí 24. 6. 2019 (po

uzávěrce občasníku). Zvon byl
také vysvěcen farářem Josefem
Hurtem. Podrobnosti najdete na
stránkách obce.
Aby se mohl zvon rozhoupat,
musel být do kapličky zajištěn
přívod elektrické energie. Zvon
bude mít automatický pohon s řídící elektronikou. Tento způsob

V Dehtárech bylo instalováno
nové dopravní zrcadlo, které by
mělo zvýšit bezpečnost při vyjíždění z boční uličky u rybníka.
V ulici Cechovní bylo instalováno nové a větší dopravní
zrcadlo na místě zrcadla, které
před časem opakovaně poničili
vandalové. Věříme, že se vandalismus již nebude opakovat
a nové zrcadlo bude sloužit bezpečnému průjezdu mezi ulicemi
Cechovní a Kovářská.

V poslední době se zvýšil počet
vozidel, jejichž majitelé využívají ulici Ke Křížku k jízdě vysokou rychlostí. Tato dosud klidná
komunikace je ale určena především k procházkám, případně cyklovyjížďkám směrem na
Dřevčice. Proto jsme se rozhodli
umístit zde značku zákaz vjezdu (nebude platit pro majitele
vlastnící zde nemovitost). Právě
probíhá správní řízení na odboru dopravy. Jakmile obdržíme

rozhoupání je šetrný ke zvonu
a je zároveň vhodný do kapliček.
V květnu proto proběhly výkopové práce a byly uloženy kabely
do země. Vzhledem k husté výsadbě stromů na návsi to nebyl
jednoduchý úkol. Nicméně vše se
podařilo a jsme zase o kousek dál
k instalaci zvonu.

OBECNÍ SLOUPEK
povolení, bude zajištěna instalace dopravního značení.
Trávník kolem nově instalovaných herních prvků na návsi se
díky pravidelné zálivce po vysetí
a vydatnému dešti krásně zazelenal. Mohli jsme proto odstranit zábrany. Děti si již mohou
klouzačku i houpačku užívat.
Proběhlo jarní čištění vozovek. Děkujeme všem, kteří po
tuto dobu přeparkovali svůj vůz
jinam.
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Pražský okruh:
Povede kolem Jenštejna tunelem?

O

bec Jenštejn působí v uskupení Starostové pro okruh
www.starostoveprookruh.
cz prakticky od mého nástupu
do funkce. Snažíme se všemožným způsobem přimět odpovědné
vládní instituce i samotné nejvyšší státní činitele k tomu, aby se
50 let stará a podle nás zastaralá
varianta okruhu, který už dnes
nevede vně Prahy, ale mnohde
uvnitř Prahy, přepracovala. Nebo
se alespoň odborně a nikoliv pouze „politicky“ posoudila i varianta regionální. Ta je podle nás
levnější, dotýká se menšího počtu
lidí a odpovídá lépe i současným
poměrům.
Zástupci Starostů pro okruh
se pravidelně snaží o schůzky
s ministrem dopravy, ředitelem
ŘSD nebo přímo premiérem. Nejsme ti, kteří se chtějí pouze a jen

soudit, ale doposud nám nic jiného nezbývalo, protože s námi odpovědní lidé prostě nebyli schopni vést dialog.
V posledních několika měsících se uskutečnily schůzky
s novým vedením hlavního města, kterých se účastnili radní za
dopravu, 1. náměstek primátora
a můj jmenovec i pan primátor
Hřib osobně. I Praha, bohužel stále trvá na tom, aby okruh vedl 50
let starou trasou. Jediné pozitivum zatím vidím v tom, že probíhá něco, co s mírným optimismem
označím, a snad se nespletu, jako
začátek dialogu.
Na konci května se také uskutečnilo společné jednání zástupců Ředitelství silnic a dálnic se
zástupci obcí Radonice, Jenštejn,
Podolanka, Přezletice a Veleň.
Představena byla studie tzv. „tu-

nelové“ varianty stavby 520, tj.
úseku Silničního okruhu kolem
Prahy. Tunelová varianta je rozpracovanou variantou „zahloubené“ studie, která byla prezentována v březnu 2018.
Generální ředitel ŘSD uvedl,
že bude hledat komplexní řešení,
které bude zohledňovat lokální
i celospolečenské zájmy. Zároveň
uvedl, že splnění všech zákonných limitů z hlediska hygieny
i životního prostředí je samozřejmou podmínkou, a to pro všechny
doposud prezentované varianty.
Zástupce projektantů prezentoval zcela novou variantu stavby
520 v úseku mezi Třeboradicemi
a Satalicemi, která sice vede ve
stejné trase, ale kolem Jenštejna
je navržena jako zcela zahloubená. Následně proběhla podrobná
diskuse především k navrženým

mimoúrovňovým
křižovatkám
v blízkosti obcí Podolanka a Veleň.
Zvažovány a hodnoceny budou
ale i další faktory jako například cena, vliv na podzemní vody
a různé technické podmínky. Pan
generální ředitel ŘSD ale uvedl,
že tuto variantu budou dále rozvíjet a připravovat. Se zahájením
procesu EIA (posuzování vlivů na
životní prostředí) se počítá cca
v horizontu 1,5 roku. Zahájení
vlastní stavby úseku 520 se odhaduje na rok 2028.
Zda bude realizována poslední prezentovaná, tj. tunelová varianta v úseku kolem Jenštejna,
není bohužel zaručeno. My svůj
boj o okruh nevzdáváme a budeme velmi pečlivě posuzovat každý
náš krok a jsme stále připraveni
jednat.
Norbert Hlaváček
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Třídit odpad budeme muset stále víc

K

aždý občan České republiky
vyprodukuje ročně neuvěřitelných 2,5 milionu tun odpadu. Kam s ním? To není vůbec
jednoduchá věc i s ohledem na to,
že podle aktuálního návrhu odpadového zákona by se v roce 2025
mělo ukládat na skládky jen 10
procent komunálních odpadů.
V České republice se ročně
vyprodukuje přibližně 26 milionů tun odpadu. Tento objem se
postupně snižuje, především díky
firmám, které sice vyprodukují 85
% všech odpadů, ale třeba za rok
2016 dokázaly jeho objem snížit
o 6 %. U domácností je ale trend
opačný. Množství odpadu vytvořeného v domácnostech se naopak
předloni zvýšilo o 7 %.
Češi jsou ovšem mistři ve
třídění. Česko se v rámci Evropské unie pravidelně umisťuje na
„stupních vítězů“ ve třídění. Lépe
už jsou na tom jen v Belgii. Průměrný Čech ročně vytřídí 44,8
kilogramu plastů, papíru, skla
a nápojových kartonů. Pokud zahrneme i recyklaci kovů, tak se
dostáváme na téměř 56 kilogramů vytříděného odpadu na každého člověka (včetně dětí). V recyklaci plastů jsme v rámci EU na
třetím místě, kdy průměrný Čech
vytřídí 12 kilogramů plastu a přibližně stejného množství skla.
Přesto budeme muset třídit
stále víc. Legislativa totiž předpokládá, že v roce 2025 se bude
recyklovat 55 % komunálních odpadů, v roce 2030 60 % a v roce
2035 dokonce 65 % komunálních
odpadů. Pro srovnání, dnes je to
pouze 38 procent. Další odpad by
se vůbec neměl dostat do popelnic, takže v roce 2035 by se na
skládky mělo ukládat pouze 10
procent odpadu, který lidé vyprodukují. Největší rezervy jsou ve
třídění biosložky. Ta dnes v průměru představuje 30 až 50 %
veškerého odpadu z domácností.
Hnědých popelnic tak bude přibývat i na sídlištích.

Jak se to konkrétně týká
Jenštejna? Za první čtvrtletí se
v Jenštejně a Dehtárech vytřídilo
celkem 17,8 tun tříděného odpadu. Toto číslo bude muset spíš narůstat. S vyšším počtem obyvatel
v nové výstavbě tak bude muset
růst i počet nádob na tříděný odpad. Průběžně monitorujeme ve
spolupráci s AVE vytíženost jednotlivých míst. Tradičně nejvytíženější je lokalita na Hradní, kam

CO NEPATŘÍ DO KONTEJNERŮ?
Co nepatří
do kontejnerů
na sklo?

Zrcadla
Keramika
Porcelán
Autosklo
Drátovaná a pokovená skla

Co nepatří
do kontejnerů
na plasty?

Znečištěné nádoby nebo obaly (od chemikálií
nebo i mastných výrobků)
Bioplast
Celofán
Drobná elektronika
Linoleum
Molitan

Co nepatří
do kontejnerů
na papír?

Povoskovaný papír
Fotografie
Kopírovací papír
Znečištěné obaly od stavebních hmot
Obaly od vajec či ruličky od toaletního papíru
(ty patří do směsného odpadu, neboť jsou
vyrobeny z již 7x recyklovatelného papíru,
který nemá další uplatnění)
Zdroj: AVE

Přístavba Mateřské školy

J

iž v minulém vydání občasníku jsme se zmínili o probíhající přístavbě mateřské školy.
Stavba nyní probíhá v mírném
předstihu. Jsou hotové vnitřní
i vnější omítky, v brzké době budou dokončeny podlahy, obklady
a další dokončovací práce. Projekt
je spolufinancován Evropskou
unií, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cena stavby je
7,8 milionů Kč, z toho dotace 6,2
milionů Kč. Souběžně bylo nutné

už ale není možné přidávat další
nádoby. Naopak někde nelze vyloučit odebrání části kontejnerů,
pokud by nebyly dostatečně využívány. O dva kontejnery tak například redukujeme počet nádob
v Soukenické ulici. Je to i díky
tomu, že velká část obyvatel této
ulice si pořídila vlastní malou
nádobu na tříděný papír a plasty.
Tuto možnost má stále a za výhodných podmínek každý občan

řešit vstupní branku, navazující
bránu a obecně terénní úpravy.
Kolaudovat bychom zřejmě mohli již v srpnu. Nová třída by měla
fungovat již od listopadu 2019.
Proběhne i dodatečný zápis dětí.
Sledujte prosím webové stránky
školky www.msjenstejn.cz
Děkujeme všem návštěvníkům školky i majitelům okolních
nemovitostí za shovívavost a trpělivost v průběhu výstavby.
Pavlína Antošová

Jenštejna a Dehtár. Více informací je na webu obce.
Nově budeme celoročně zajišťovat svoz velké hnědé popelnice
na bioodpad před obecním úřadem. Během prázdnin snad už
konečně dostaneme od výrobce
novou nádobu na elektronický odpad, která bude umístěna u křižovatky vedle hostince U Cafourků.
Pokračovat budeme i v odvozu
velkoobjemového, nebezpečného
odpadu a bioodpadu v kontejnerech. Protože pár spoluobčanů neustále využívalo tyto kontejnery
k likvidaci odpadů, které tam nepatří, což obec to stojí neúměrně
peněz na další třídění a likvidaci,
budou tyto kontejnery v dalších
měsících umisťovány pod dozorem obecní policie. Z organizačních důvodů také měníme v červnu den odvozu ze soboty už na
pátek odpoledne a poté tuto změnu vyhodnotíme. Podrobný rozpis
najdete na webu obce, o blížícím
se odvozu informujeme pravidelně na webu, facebooku a prostřednictvím mobilního rozhlasu.
Poslední aktuální změna, která se týká odpadů, je v odevzdávání jedlých olejů. Protože volně
přístupnou červenou popelnici
nedávno někdo zničil tím, že dovnitř vhodil několik skleněných
nádob, které se rozbily, někdo
další přidal motorový olej a ještě
někdo další papír ze zásilky, kterou si zrovna vyzvedl na poště,
museli jsme kontejner schovat na
dvorek obecního úřadu. Vytříděný olej z domácností tak můžete
předávat v uzavřených nádobách
přímo do kanceláře obce nebo položit k odpadním nádobám před
obecním úřadem. Nevybíráme
olej motorový! Ten můžete předat
při sběru nebezpečného odpadu,
který se koná 2x ročně.
I nadále můžete využívat boxů
na baterie a žárovky. V obci jsou
dva – v chodbě budovy úřadu
u pošty a v chodbě mateřské školy.
Martin Šidlák
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Obnova zvonu je návratem k původnímu stavu

K

aplička na návsi dostává
v červnu nový zvon, na který se ve sbírce složili místní
obyvatelé. Nejde ale o nic nového,
zvon ve věži dříve býval.
Jenštejnská kaplička byla
postavená v roce 1855 na významném místě uprostřed návsi.
V době jejího vzniku byl nad malým oltářem umístěn kříž s ukřižovaným Kristem, celek se nazýval „krucifix“. Ve věžičce kapličky
byl zavěšen zvon. Bezmála 100
let se jeho hlas rozléhal do širokého okolí. Ve 2. světové válce mělo
Německo nouzi o materiál na výrobu zbraní, tak vydalo nařízení
k likvidaci zvonů. 7. března 1942
zabavili Němci zvon i v Jenštejně.
Všechny zabavené zvony roztavili
na výrobu pro válečné účely. Krucifix zůstal na svém místě až do
roku 1998, kdy ho neznámý zloděj
ukradl v noci na 19. dubna. Podle
neúspěšného vyšetřování skončil
pravděpodobně za hranicemi.
Kapličky se v minulosti stavěly na významných místech.

Kaplička 1947

K modlitbám a bohoslužbám
sloužily kostely. Kapličky měly
většinou praktičtější účel. Měly
bránit různým předsudkům a pověrám. Dříve byli lidé velmi věřící, ale také pověrčiví. Zvony na
kapličkách se rozeznívaly, aby
upozornily na různá nebezpečí, na příklad na blížící se bouři
a krupobití, které jim ničily úrodu. Lidé doufali v záchranu před
bleskem, který často zapaloval
doškové střechy. Zvony každý den
vítaly svítání, oznamovaly poledne a večer končily den zvoněním
klekání. Zvon na kapličce také
oznamoval úmrtí a doprovázel
nebožtíka na poslední cestě. Na
návsi u kapliček se lidé různě
scházeli, aby spolu besedovali
a předávali si zprávy. Víra v sílu
zvonů byla veliká a nabádala
člověka k zamyšlení nad tím, co
v ten den vykonal a co ho ještě
čeká. Častokrát takové zamyšlení
bylo doprovázeno modlitbou.
Vraťme se však k naší kapličce v Jenštejně. Žádný historik

nám nepopisuje samotné zapojení
do různých akcí v obci. 7. března
1942 ukradením zvonu německou
armádou ztratila kaplička svojí duši. Navždy se odmlčel hlas
zvonu. Oslavy Velikonoc, řehtání a hodování dětí však Němci nezakázali a ty pokračovaly
i během války a ještě několik let
po ní. Každý rok byla kaplička
vybílená a upravené i její okolí.
Jednu z oslav popisuji podrobně
i s několika válečnými událostmi
v květnovém Občasníku v roce
2015. Největší opravy se kaplička
dočkala v prvních poválečných
měsících, hned v druhé polovině
roku 1945. Ještě několik let po
válce se udržovala mezi lidmi naděje, že se nový zvon znovu rozezní a jeho hlas se bude rozléhat do
širokého okolí. Tato naděje a radost dětí však netrvala dlouho.
Přišel únor 1948 a s ním i nástup
komunistického režimu k moci,
který nepřál dodržování starých
zvyků. Jedním z prvních počinů
byl zákaz velikonočního řehtání

a hodování dětí. A důvod: „Děti
v lidově demokratickém zřízení
nepotřebují žebrat.“
Během dlouhých desítek let
hospodaření JZD Jenštejn se na
kapličku zcela zapomnělo. Pomalu
chátrala stejně jako pomník padlých 1. a 2. světové války. Po ukončení totalitní vlády v roce 1989 se
situace měnila jen pomalu. Dlouhé roky trval nezájem o zjednání
nápravy. Vzhled celé návsi začal
až generální opravou budovy
obecního úřadu 14. března 2018.
Následovala oprava kapličky, která započala 12. srpna 2018. Úprava pomníku padlých a jeho okolí
byla provedená na jaře roku 2019.
Zvláštní pozornost si zaslouží
dobrovolná sbírka peněz na vyrobení a zakoupení nového zvonu
do naší kapličky. Předběžná cena
zvonu byla se zvonařem odhadnuta na 140 tisíc korun. Tato suma
byla již dosažena a jenštejnská
kaplička se po bezmála 100 letech
dočká nového zvonu.
Václav Kovanda, kronikář obce
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Jenštejn nacházíme v mapách už v roce 1619

M

ap a plánů s Jenštejnem
vznikla v posledních
dvou staletích celá řada.
Zkusme se ale podívat dále do
minulosti a nalézt ty nejstarší.
Vrátíme se až do 17. století! Patrně nejstarší známou mapou,
na které je Jenštejn zachycen, je
tzv. Aretinova mapa Čech. Vydal
ji Pavel Aretin z Ehrenfeldu roku
1619. Kromě Jenštejna na ní
z blízkých lokalit vidíme Brandýs, Toušeň, Čelákovice, Nehvizdy nebo Chvaly. Na severozápadě
jsou nejbližší do mapy zanesenou
obcí až Pakoměřice.

A	Jest cesta od Brandejsa a Dřevčic
do J. M. C. městys Jenštejna.
B	Tvrz pustá a městys Jenštejn.
C	Cesta ke vsi Radonicům, k Vinoři
patřící, vedoucí.
D	Tvrz a ves Radonice.
E	Cesta vpravo přes hráz rybníka J.
M. C. Vříseckýho, přes který se po
lukách a mezi polmi k Vinoři jede.
F	Jalový cesty dvě do chobotu na
pastva sporný nad rybníkem přes
pole jenštejnský.
G	Pole jenštejnský k J. M. C.
panství až k vokrajkům chobotu
a pastvišť.
H	Vokrajky, suchopáry a skalky
po levé straně vedle polí
jenštejnských a sporných pastvišť.
I	Suchopáry a skalky vedle
předního cejpu chobota rybníka
J. M. C. až k splavu a ještě přes
hráz.

Na Aretinově mapě je Jenštejn
prakticky jen jako bod v krajině.
Více se o místní situaci dozvíme
z nejstaršího plánu, který pochází
pravděpodobně z roku 1690. Plán
vznikl v důsledku sporu obce Jenštejn s majiteli vinořského panství
Černíny z Chudenic. Pře se týkala vlastnických práv k pastvinám
mezi Jenštejnem a Radonicemi
„nad rybníkem Vřískem ležících“.
Brandýský hejtman se na místo
dostavil osobně se svými úředníky.
Snažil se mezi poddanými najít
pamětníky, kteří by pomohli danou
věc vyjasnit. Za nejednoznačnost

K	Splávek z rybníka odpadající
zbyteční, v potok odbíhající vody.
L	Rybník Vřísecký J. M. C., jak
daleko voda topí a chobot
s rákosím běží.
M	Velký vrch a skály doprostřed
rybníka čelící, k J. M. C. straně
náležející.
N	Nad chobotem louka sporná,
kterou společně užívati Radoničtí
usilují a sobě právo pokládají.
O	Pastva nad tou loukou
a chobotem J. M. C. rybníka
dobíhající až k cestě samých
zahrad radonických, o niž největší
spor jest, a za společní Radoničtí
sobě pokládají.
P	Luka jenštejnský pod rybníkem
vpravo.
Q	Vedle rybníka skalky, suchopáry
a dále vpravo vše pole jenštejnský
k panství J. M. C. až k strništi

situace může bezpochyby i průběh třicetileté války (1618-1648).
Během této války klesal počet obyvatel v našem kraji na minimum
(často 10-15 % předválečného stavu), řada vsí byla zničena, včetně
Jenštejna. Někdy trvalo desítky
let, než se obyvatelstvo doplnilo
nově příchozími. Původní kontinuita byla většinou zpřetrhána.
Ke sporu o pastviny si můžeme díky dochovanému spisu povědět více. Václav Novák, Václav
Čermák a Tomáš Malej, všichni
z Jenštejna, při dotazování vypověděli, že „když na onen čas pan

a velkému příkopu, pole a stranu
vinořskou od J. M. C. mezující.
R	Velký příkop mezující.
S	Pole radonický k Vinoři patřící.
T	Od toho příkopu cesta z polí
k Radonicům, sice neveřejná.
V	Po pravé straně pastvišťata
radonický.
W	Suchopáry a skalky s dvojíma
oužlabinami, trávníčky, které
ačkoliv Radoničtí myslí, že by jim
patřily, však jsouce tu jistý příkop
starodávný až k cestě.
X	Starodávný příkop až k cestě proti
zahradě u tvrze radonický, kdež
ke vsi Radonicům jejich pole jsou,
zdaliž ale k straně J. M. C. aneb
radonické patří, to se v jistotě
věděti nemůže.
Y	Zahrada u tvrze radonické.
Z	Kde již prázdno (nemalováno) jest,
tu všudy pole jenštejnský jsou.

Jiří Lukavský Radonice držel
a jeden jeho tam osedlý poddaný
proti zahradě vedle cesty na jedný
skalce neb vršku voral a proso do
toho síti chtěl, on pan Lukavský
k němu přišel a jemu pravil: ‚Slyšíš, nevorej tu! To nejni naše, než
císařské.‘ A to místo a vorání se
podnes spatřuje, jakož o tom sami
radoničtí staří sousedé dobře vědí
a před Bohem jináč mluviti nebudou mocti a my taky, že tomu
vpravdě tak jest, na naše dobré
svědomí bereme a přísahou stvrditi můžeme.“ Vypovídají i další
zajímavosti, např. se zmiňují o dřívější existenci mezního kamene,
který se však v době vyšetřování
na svém místě již nenacházel.
Dalším, kdo podal informace,
byl zelenečský obecní slouha Václav Procházka. Ten roku 1692, kdy
mu bylo kolem 58 let, vypověděl:
„Já se ještě dobře pamatuji, když
jsem malý pachole asi ve dvanácti letech starý byl a u nebožtíka
starého Jiříka Vávry ovčáka dřeveckého, který velmi starý byl,
za pachole sloužil, a někdy s jeho
synkem Matouškem ovce okolo
Jenštejna a Radonic pásával, a on
k nám někdy za častý na pole přicházíval. Tehdy k nám ten starý
ovčák říkával: ‚Hleďte hoši, abyste
věděli a sobě to pamatovali,‘ ukazujíce nám rukou: ‚Támhle potud
přes ten dolík pastva za skalky
všechno J. M. C. [Jeho Milosti Císařské] grunty k Jenštejnu náleží.
A tuhle, vidíte, jsou kameny mezníky, jeden blízko od zahrady radonický a druhý doleji proti louce
a chobotu.‘ A to taky pravil: ‚Když
by Jenštejn, který nyní pustý jest,
zase k vystavění a osazení přišel, tehdy by Radoničtí ani hříbě
ze vsi vyhnati nemohli.‘ A ještě
bych se dobře upamatoval, kde ty
mezníky byly, ale však již tam nejsou. Nevím, kam se poděly a kdo
je kam, a zvláště ten u zahrady,
vyhodil…“ V podobném duchu
vypovídal o svých zkušenostech
přes šedesát let starý kozelský
podruh Matěj Kratochvíle. Téměř
osmdesátiletý radonický obyvatel
Jiřík Švamberk naproti tomu vyznával, že pastviště byla za jeho
mládí ve společném užívání obou
obcí. Obdobně se vyjadřovali další
Radoničtí.
Co je však pro nás nejpodstatnější – hejtman nechal vyhotovit
plán. Stalo se tak patrně roku
1690, respektive toho roku se již
o plánu činí zmínka v korespondenci české komory. Zkuste se
v plánu zorientovat. Níže podávám přepis popisků, které jsou
u plánu přiloženy.
Martin Hůrka, brandýské muzeum

Archivní zdroj (včetně plánu): Národní archiv, fond Stará manipulace, i. č. 276, sign. B 94/49,
Spor jenštejnské obce s majitelem panství Vinoř o pastviny (1690-1693).
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Hasiči se na jaře opět nenudili

L

etošní jaro bylo z pohledu
počtu mimořádných událostí
v Jenštejně i širším okolí poměrně klidné. Museli jsme tedy
řešit jen spadlý strom mezi Amerikou a lesní školkou. Současně to
byla dobrá příležitost k prověření
nově vydané svolávací aplikace
Fireport pro chytré telefony, kterou od jara používáme jako doplněk ke svolávání pomocí sms
a voláním. Aplikace navíc poskytuje detailní informace o události
včetně povolávaných jednotek,
techniky, seznamu hasičů včetně
potvrzení výjezdu a v neposlední
řadě i mapu s možností navigace.
V březnu se tři naši řidiči s cisternou Tatra 815 zúčastnili na
hradeckém polygonu kurzu jízdy
za ztížených podmínek včetně nácviku zvládání krizových situací.
Zde bych rád doplnil, že si jeden
z našich členů na jaře úspěšně
rozšířil řidičské oprávnění o skupinu C a máme tedy v současnosti
k dispozici celkem 5 řidičů cisterny. V dubnu se sedm z našich ve-

Cvičení v ohňovém kontejneru

Výcvik velitelů a strojníků Stará Boleslav

Polygon v Hradci Králové

Soutěž v požárním útoku Stará Boleslav

litelů družstva a strojníků zúčastnilo pravidelné odporné přípravy
pořádané HZS ve Staré Boleslavi.
Součástí přípravy bylo mimo jiné
nácvik čerpání vody z Labe, vyhledávání osob v zakouřeném prostoru nebo práce s komunikačními
prostředky. V květnu se pak šest
našich členů zúčastnilo výcviku
v ohňovém kontejneru Fire Dra-

gon 7000 společnosti Dräger. Jedná se o mobilní kontejner k nácviku simulací požárů v uzavřených
prostorech včetně nebezpečných
jevů jako je rollover. Kurzy na
polygonu a v kontejneru jsme
absolvovali díky našemu členství
v Asociaci velitelů JSDH a primárně se ho účastnili jednotky
z vyšších kategorií, než je ta naše.

Jaro je i obdobím, kdy probíhají soutěže v požárním sportu a ani
u toho jsme letos nechyběli. Naše
družstva se zúčastnila několika soutěží v našem okolí a rád
bych poblahopřál a poděkoval
našim ženám a děvčatům zejména k vítězství ve Staré Boleslavi,
ke druhému místu v Brandýse
nad Labem a ke třetímu místu
v Dřevčicích. V Dřevčicích jsme
se současně zúčastnili i oslav 125.
výročí založení tamního sboru.
Hasiči Jenštejn dále například
pomáhali obci s havarijním kácením stromů na návsi nebo jsme
jako každý rok uspořádali pálení
čarodějnic. Budete-li i vy mít zájem o požární sport, dětský kroužek mladých hasičů nebo o členství ve výjezdové jednotce, tak se
nás nebojte kontaktovat osobně
každou středu pozdě odpoledne
v hasičárně, na našem facebookovém profilu, přes obecní úřad
nebo jakkoliv jinak.
Jiří Hulík
Zástupce velitele JSDH, zastupitel

Kam za kulturou
Jenštejn
Aktuální program, detaily a rozpisy naleznete na: www.jenstejn.cz
22. 6. – JenštejnFest
3. 8. Summer party
Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
28. 6. (20:00) – LUCIE revival – vítání prázdnin (Park Amerika)
31. 8. (20:00) – Klasickej postup –
loučení s prázdninami (Amerika)
10. 11. (19:00) – Benátky pod sněhem – divadlo
Obec Dřevčice
www.drevcice.cz
28. 6. (17:00) – Rozloučení se školním rokem (park u školy)
24. 8. (10:00) ¬– turnaj o pohár starostky + Posvícenská zábava
7. 9. – Orientační běh Choboty
Vinoř
www.vinorseprobouzi.cz
15. 8. (15:00) – Vinoř se FEST (Hoffmanův dvůr)
29. 8. (21:00) – Biograf Etienne (Vinořské náměstí)
14. 9. (19:00) – Posvícenská zábava
2. 11. (17:00) – Lampionový průvod
(dušičkový)
1. 12. (15:00) – Rozsvícení vánočního stromu
Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv-dvur.cz
15. 8. (15:00) – Vinoř se FEST

Kbely
www.praha19.cz
2. 9. (15¬–18) – Pohádkový park
(CP Kbely)
21. 9. (13:00) – Kbelské posvícení
(CP Kbely)
Horní Počernice – Chvalská
tvrz
www.chvalskyzamek.cz
22.–23. 6. – Detektivní víkend na
zámku aneb pátrej na vlastní pěst!
13.–19. 7. – Detektivní týden na
zámku
16.–18. 8. – Velký pohádkový víkend: prohlídka výstavy s princeznou, cukrárna a letní kino na
nádvoří
do 25. 8. – Umění loutky aneb od
Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem
31. 8. – 24. 11. – Chaloupka na
vršku – pohádkový svět Šárky Váchové
31. 8. – Hradozámecká noc: Pohádka Šípková Růženka a prohlídky
s princezninou chůvou
14. 9. – Tajemná noc – stezka zámkem s pohádkovými bytostmi
15. 9. – Svatoludmilská pouť na
Chvalské tvrzi
15. 9. – Jan Spálený a ASPM – koncert na zámeckém nádvoří
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz
Státní svátky 5. a 6. 7., 28. 9. 2019
otevřeno 10:00–18:00 hod.

24. 3. – 13. 10. – Nashle na skle /
Současná tvorba studentů a pedagogů
1. 9. (10–17) – Dožínky
10. 9. (14:00) – Literární kavárna
– Zdenka Procházková a Iva Hüttnerová
14. 9. (10–17) – Jablkobraní
Nádraží Praha Těšnov – provoz obnoven (stálá expozice od 9. 4. 2017)
Řemesla v pořádku (stálá expozice)
Kámen v pravěku (stálá expozice)
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební
vývoj a obnova (stálá expozice)
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do
20. století (stálá expozice)
Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz
16. 9. (19:30) – Lenka Dusilová
(koncert)
Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
22. 6. – Houštecký cyklomaraton
– Houštka – www.cyklomaraton.cz
25. 6. (18:00) – vernisáž výstavy
Z židovských tradic – obrazy M.
Podwala (brandýská synagoga),
výstava potrvá do 6. 9. 2019
28. 6. (17:00) – vernisáž výstavy
pohledy s Kantorkem (Kočárovna),
výstava potrvá do 15. 7. 2019
6. 7. (10–17) – Zámek pro děti –
Doba rytířů
11. 7. (17:00) – vernisáž výstavy
Merkur (Oblastní muzeum Praha
– východ)

11. 7. (19:00) – Zámecké setkání
s Lucií Bílou
17. 7. (17:00) – vernisáž výstavy
Merkur (Oblastní muzeum Praha
– východ)
17. 7. (18:00) – Michal Pavlík: Barevný život (Kočárovna)
6. 8. (18:00) – Má vlast cestami proměn (Kočárovna)
10. 8. (10:00) – Vinný košt v Brandýse (zámek)
11. 8. (17:00) – Czech Brass Festival – Sdružení hlubokých žesťů ČF
(zámek)
22. 8. (21:00) – Strašidlo cantervillské (Nádvoří zámku)
23. 8. (19:00) – Opera Gala Open
Air (Nádvoří zámku)
24. 8. (10–17) – Zámek pro děti –
Marie Terezie – škola hrou
24. 8. (19:00) – Rudolfínské zámecké nokturno (zámek)
28. 8. (18:00) – Tomáš Garrigue
Masaryk a Svatá země – výstav
(Synagoga)
30. 8. (18:00) – Zámecká noc
30. 8. (19:00) – Rudolfínské zámecké nokturno (zámek)
7. 9. – Food festival
14. 9. (10–17) – Zámek pro děti –
Marie Terezie – škola hrou
26. 9. (19:00) – Na kus řeči s... Ivou
Hüttnerovou (zámek)
Brandýs nad Labem – Kino
Aktuální program kina naleznete
na: http://kinobrandys.cz
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LÉTO V JENŠTEJNĚ

Letní kino: Letos na téma „Rodina ve filmu“

I

letos se v Jenštejně můžete těšit na letní kino. Čtyři sobotní
projekce na obecní louce pod
hradem se odehrají od 10. do 31.
srpna. Program můžete ovlivnit
v hlasování v hlasování na Facebooku.

vyprávění sociálním citem a pozitivní vizí. Láska podle něj stojí
nad geny. Vnitřek nad vnějškem.
Smysl nad normami.

24. srpna: Kluk ve světě
příšer nebo Mirai – dívka
z budoucnosti

10. srpna: Chata na prodej
Projekce na obecní louce pod
hradem otevře 10. srpna český
snímek Chata na prodej. Tato komedie vypráví o rodině, pro jejíž
členy je stejně těžké být spolu
stejně jako bez sebe. Dobře se to
ukáže, když má dojít k prodeji
chaty, na kterou rodina dlouho
jezdila. Čeští diváci znají osudy
Homolkových, Škopkových ze
série Slunce, seno nebo Krause
a Šebka z Hřebejkových Pelíšků.
A právě na tuto tradici navazuje
mladý režisér Tomáš Pavlíček,
který se inspiruje stejně u Kulového blesku jako v současné
světové kinematografii. „Je to přístupný a promyšlený snímek, který do poslední vteřiny ví, co chce
divákům říct,“ napsal o filmu
pochvalně v jedné z recenzí Dan
Krátký. Chata na prodej se líbila
nejen divákům, ale i kritikům. Na
Cenách české filmové kritiky snímek dostal cenu za scénář.

17. srpna: Zloději
Následovat budou 17. srpna Zloději, dojemný japonský film, no-

minovaný na Oscara a oceněný
Zlatou palmou, hlavní cenou na
festivalu v Cannes. Režisér Hirokazu Koreeda v něm přemítá
nad tím, co dělá z rodin rodiny
a na čem v nich – a v našich životech obecně – skutečně záleží.

Skupina hrdinů v jeho filmu totiž
vypadá navenek jako rodina, vůbec rodinou v obvyklém – právním, pokrevném – slova smyslu
není. Jde o skupinu zlodějů, která se z hlediska zákona dopustí
únosu dítěte. Režisér prodchl

O programu v sobotu 24. srpna
budou moct rozhodnout v červnovém hlasování všichni Jenštejňáci v hlasování na facebookové stránce obce. Na výběr bude
mezi animovanými filmy Kluk
ve světě příšer a Mirai – dívka
z budoucnosti. Oba vyprávějí příběh o rodinách a dětech, které
v nich vyrůstají, a oba natočil režisér Mamoru Hosoda. Obrazově
okouzlující snímek Kluk ve světě
příšer je o obyčejném devítiletém
klukovi z moderního Tokia, který
se dostane do skrytého fantazijního světa obývaného zvířaty.
V kouzelném světě ale nejsou lidé
příliš vítáni a celou zemí navíc
zmítají nepokoje s nástupem nového panovníka. Chlapce se ujme
osamělý medvědí válečník, aby ho
uchránil nebezpečí.
Malému chlapci Kunovi v příběhu Mirai, dívka z budoucnosti
pro změnu naruší dětství narození sestřičky. Těžce nese úbytek
pozornosti rodičů a o různých podobách lásky ho naučí až setkání
ve fiktivním světě mísícím minulost, přítomnost a budoucnost.
Film vypráví o křehkosti a kráse
rodinných vztahů dospělým i dětem.

31. srpna: Chlapectví
Výběr filmů do jenštejnského letního kina završuje Chlapectví.
Jeden z nejlepších amerických
filmů (minimálně) roku 2014,
kdy měl premiéru. V průběhu
12 let ho natáčel režisér Richard
Linklater. Výsledkem je civilní
a emotivní snímek, ve kterém
herci divákům přirozeně dospívají a stárnou před očima. Linklater
vypráví o chlapci Masonovi, který
po rozvodu rodičů žije se starší
sestrou a mámou. Během dospívání potkává spousty známých
a přátel, prvních a druhých lásek
a zažívá konflikty a životní křižovatky, které důvěrně znají diváci
v Americe stejně jako v Česku.
Film byl nominovaný na 6 Oscarů
a jednu sošku také získal.
Všechny srpnové projekce se
budou konat od 21 hodin.
Pavel Sladký
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