„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés
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Přístavba MŠ a novinky ve školce

D

ne 21. 8. 2019 úspěšně proběhla kolaudace přístavby
MŠ Jenštejn. Paní ředitelka
již požádala všechny příslušné orgány o rozšíření kapacity MŠ o 25
dětí a zároveň vybrala dodavatele
nábytku a vybavení.
V ideálním případě by mohly děti do nové třídy nastoupit už v listopadu 2019. Přednost mají samozřejmě děti
a rodiče s TP v obci Jenštejn,
kteří byli u zápisu. Věřím, že
teď už nebude problém, aby se
tříleté děti do naší MŠ dostaly.
Přístavba MŠ je koncipována
jako nezávislá, byť propojená se
současnou MŠ vnitřními dveřmi.
V případě, že by se snad demografický vývoj zpomalil, může
být celá přístavba využívána jako
malé, komunitní centrum pro
kroužky a různé aktivity. Nějaké
kroužky, doučování angličtiny
či jiné aktivity pro starší děti je
možné už dnes dělat v přízemí
obecního úřadu, kde je i zázemí
se záchodem, musel by se ale najít někdo, kdo by takový kroužek
chtěl vést.
V přístavbě mateřské školy
je kromě třídy pro 25 dětí také
výdejna jídel (kuchyňka), šatna,
sociální zařízení pro děti + zvlášť
pro učitelky, 2 x sklad. Cena stavby vyšla na 7, 9 mil. Vč. DPH
a obdržená dotace je 6,2 mil. Kč.
Ve školce nás taky čeká pár
dalších změn. Česky dnes neumí pořádně ani děti Čechů „jak
poleno”. Ano, u těch pár cizojazyčných dětí v naší MŠ je také
důležité, aby se s nimi paní uči-

telky dorozuměly. Pokud tu někdo
chce vychovávat děti, první krok
je, že on sám a jeho děti se naučí
česky. Děti se pak lépe socializují a sžijí se s naší kulturou. To je
základ. Začneme také mnohem
intenzivněji pracovat na logopedických problémech dětí. Má
je každé druhé dítě. Bude těžké
najít odborníka, který bude mít
čas věnovat se dětem intenzivně,
ideálně víckrát týdně či v malých
skupinách, ale pokusíme se o to.
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
Prázdniny jsou obvykle časem
odpočinku, zábavy a dovolených. Ale na obci se děje něco
stále, bez ohledu na roční období
či dokonce den v týdnu. Protože
byly rozpracovány hned dva
větší projekty, prakticky každý
týden probíhaly kontrolní dny
na stavbách MŠ či při rekonstrukci hradu, dohady s památkáři, finišování projektu kabeláže k veřejnému osvětlení spolu
s projektem ČEZ, který chce dávat elektrické rozvody do země,
neustálá jednání a práce na
projektu svazkové školy, shánění sponzorských darů na Jenštejnskou Pětku 2019 atd. Zejména harmonogram přípravy
MŠ byl hodně ambiciózní a bylo
nutné velmi pečlivě, prakticky
na každodenní bázi, sledovat,
jak práce postupují, abychom
mohli kolaudovat v srpnu. To se
povedlo, i když mnohdy za cenu
velkého řvaní z mé strany.
V samostatných článcích
zde budeme psát více o dalších
věcech, které se udály, například o sbírce na zvon, o našem
nesouhlasu a tlaku na to, aby
dopravní uzavírky, které nás
tolik šikanují, byly alespoň
o něco, pro Jenštejn příznivější,
o tom, jak probíhá rekonstrukce
hradu a diskuse s památkáři,
projektu sportoviště, žalobě na
obec ohledně areálu JZD, kterou
jsme vyhráli nebo třeba o tom,
proč byly takové problémy se
sekáním trávy jak dál s vodným
a stočným a naší ČOV.
A co nás čeká? Především
příprava a schvalování rozpočtu obce na rok 2020, což je
velmi detailní a pečlivá práce.
Čekají nás zvýrazněné přechody a jiné dopravní značení, nový
radar se statistickým modulem,
projektování sběrného dvoru
a následná žádost o dotaci tak,
abychom občanům zajistili co
nejlepší podmínky pro ukládání velkoobjemového odpadu či
objemnějšího bioodpadu, budeme připravovat nový tender na
firmu, zajišťující svoz odpadů,
plánujeme setkání veřejnosti a architektů nad územním
plánem a dalším rozvojem Jenštejna, čeká nás Lampiónový
průvod, Rozsvěcení vánočního
stromečku a snad i 1. obecní
ples a spousta dalších věcí.
Přeji pěkný zbytek léta
a krásný podzim!
Norbert Hlaváček, starosta@jenstejn.cz

Kdy už to lešení z hradu zmizí?

P

táte se již poslední dva roky
(možná i tři). Na konci roku
2018 jsme věřili, že do konce
roku 2019 již lešení opravdu zmizí. Práce v loňském roce zbrzdily
především dohady ohledně toho,
jak zabránit dalšímu případnému
zatékání dešťové vody tzn. dalšímu ničení památky. Nejfunkčnější by samozřejmě bylo trvalé
zastřešení. Tato varianta ale nebyla podpořena odborníky na památkovou péči (Národní památkový ústav) a tudíž ani povolen
příslušným orgánem, kterým je
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče
Městského úřadu Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav. Považovali jsme trvalé zastřešení za nutné
s ohledem na ustanovení zákona
o památkové péči, který vlastníkovi ukládá řadu povinností
a dále s ohledem na užívání věže
a umístěnou expozici Oblastního
muzea Praha východ. „Genius
loci“ je ale nadřazen všem jiným

zájmům. Silueta zříceniny, která
tohoto „ducha místa“ spoluvytváří, musí být zachována.
Muselo být tedy nalezeno, vyprojektováno a především opět
povoleno řešení odtoku dešťové
vody z koruny věže a ze samotné
podlahy horního patra věže. Celá
administrativa zabrala téměř půl
roku. Nyní již práce probíhají.
Zjišťujeme, jak jsou jednotlivé
vrstvy staré podlahy nasáklé vodou, přestože je již 4 roky věž pod
dočasnou střechou, která je součástí lešení!
Dožilá hydroizolace bude nahrazena novou a bude zajištěn
dostatečný sklon pro odtok vody
z podlahy do chrliče. Původní
gotické kamenné zdivo helmice bude na vodorovných částech
chráněno olověným plechem (dle
návrhu projektanta a po mnoha
konzultacích s Národním památkovým ústavem). Nové provedení
snad bude trvalejší a více funkční!

V posledních týdnech k nám
na úřad začalo chodit větší
množství lidí, kteří se chtějí přihlásit k trvalému pobytu. Za to
jsme rádi, protože touto cestou
obec získává finanční prostředky
pro zlepšení života v naší obci.
Pokud se k nám chystáte, prosíme, udělejte si dostatečnou časovou rezervu, přibližně 15 minut
na jednu osobu. Přihlášení k TP
je náročnější úřední úkon a vyžaduje dostatek času. Rádi se
vám budeme věnovat.
Naše žádost o umístění nové
dopravní značky zákaz vjezdu
všech motorových vozidel do ulice Ke křížku byla schválena odborem dopravy v Brandýse n/L,

OBECNÍ SLOUPEK
a to včetně dodatkové cedule
„mimo dopravní obsluhy“. Značka byla instalována v červenci.
Do ulice Ke křížku už mohou
zajíždět pouze majitelé pozemků
nacházejících se v této oblasti.
Na separačním místě Radonická přibyl dlouho očekávaný
kontejner na drobnou elektroniku, baterky, žárovky apod. Je
červený a přehlédnout nelze.
Naše obec třídí víc a víc. Děkujeme! Rádi bychom požádali
všechny, kdo vkládají odpad do
sběrných kontejnerů, aby se
snažili jej minimalizovat např.
sešlapáním pet-lahví či rozřezáním krabic. Do sběrných nádob
se pak vejde více odpadu.

Až na pár drobností jsou práce na vnějším zdivu ukončeny.
Schválena (nebo spíše nařízena)
byla i obnova okna kaple do původní podoby. Okno/vitráž je nyní
větší, což samozřejmě pozitivně
prospěje interiéru kaple.
A kdy tedy zmizí lešení? Zahájení demontáže je plánováno na
konec března 2020. Je také nutné
připomenout, že peníze na probíhající práce dostáváme po relativně malých částech, musíme
o ně žádat každý rok a například
letos, jsme 700 000 Kč obdrželi až v září. Všechny probíhající
práce tedy financujeme nejdříve
z „obecních“ prostředků a pak
„doufáme“, že je dostaneme od
Ministerstva kultury. Proto nelze nějak masivněji zainvestovat
a pozvat na hrad třeba 3 x tolik
restaurátorů a nechat je pracovat třeba ve směnách. Ty peníze
bychom z Ministerstva kultury
pravděpodobně nedostali…
Norbert Hlaváček

Na okrajích obce, konkrétně
v ulici Cechovní, vedle tříděného
odpadu, vzniká černá skládka
bio odpadu. Pokud uvidíte někoho, kdo tam bioodpad vyhazuje,
kontaktuje obecní policii na čísle 724 111 222. Pro tento odpad
jsou primárně určeny hnědé nádoby, které je možné si zajistit
v kanceláři obce. Využít můžete
celoročně i větší hnědou nádobu
před obecním úřadem. Také min.
třikrát za rok přistavujeme na
více míst v obci velkoobjemový
kontejner, který je určený jen
pro bio odpad. Tedy trávu, větve,
listí apod. materiál, který tlí.
Pavla Rachová, Jana Minxová
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Etapa 6 – souhlasí obec
s výstavbou dalších domů?

N

ový Jenštejn se v posledním
zhruba roce rozrostl o dvě
nové etapy v Soukenické
a Kovářské ulici. Developer chce
stavět dál, co na to obec?
V květnu obdržela obec žádost
o vyjádření k plánované výstavbě
dalších domů v Novém Jenštejně.
V etapě 6 má vyrůst dalších 93 rodinných domů a k tomu dva bytové. Jde o velmi citlivou věc, která si
vyžaduje bližší rozbor.
Především je třeba si uvědomit,
že výstavba je v souladu s územním plánem schváleným v roce
2006, další plochy za Novým Jenštejnem směrem na Dehtáry jsou
určeny k výstavbě a obec dost
dobře nemůže další výstavbu zastavit. V posledních 15 letech jsme
si v obci vyzkoušeli už řadu postupů, jak jednat s developerem. Na
začátku (několik volebních období
zpátky, před zahájením výstavby
v roce 2007) se mu vyšlo maximálně vstříc, všechno se povolilo a obec
nedostala nic. Další taktikou bylo
„developer je zlo, nebudeme s ním
mluvit, tím se to vyřeší“ – takže
výstavba pokračovala, ale obec
opět nedostala téměř nic, pozemek
na školku si musela koupit a na
stavbu si vzít úvěr. Já osobně jsem
zastáncem střední cesty – výstavbě nemůžeme zabránit, ale hrajeme o to, jak bude vypadat, a co
z toho obec bude mít. Na etapě
5a a 5b (Soukenická a Kovářská)
jsme si vyzkoušeli, že developer
chce postavit co nejvíc domů s mi-

nimem zeleně a pokud možno se
vyhnout rekonstrukci čističky. Bohužel státní úřady mu v tom svou
činností velmi napomáhají, takže
jsme se ocitli v situaci, zda připojit domy v Kovářské na kanalizaci
s příspěvkem nebo bez příspěvku.
Většina zastupitelů se rozhodla pro
druhou možnost a obec získala od
developera alespoň 2,1 milionu korun. Připomínám, bylo to v situaci,
kdy už domy stály a byly by zkoulaudovány, ať si obec myslí cokoli.
Bylo to – aspoň pro mě – poučením, že musíme být aktivnější
už dřív. Proto, když obec obdržela
žádost o vyjádření k výstavba dalších 93 rodinných a dvou bytových
domů, vydali jsme NESOUHLASNÉ stanovisko. Důvody můžeme
citovat:

• nedostatečná kapacita ČOV Jenštejn; existuje sice stavební povolení na Intenzifikaci ČOV, ale obec
nedisponuje dostatečnými finančními prostředky na realizaci;
• není dořešeno zásobování pitnou vodou (nedostatečná kapacita
+ nutnost instalace vodojemu, už
dnes jsou problémy s pitnou vodou
v horní části Nového Jenštejna);
• není zcela respektováno doporučení Studie. Obytné ulice mají mít
šíři 9 m a mají být doplněny stromořadím a parkovacími místy;
• řešení dešťových vod v daném
území doporučujeme alespoň u bytových domů řešit zadržovacími
nádržemi. Doporučujeme přehodnotit existenci suchého poldru
a případný odtok do dešťové kanalizace. Jímání vody pro příští zajiš-

tění údržby zeleně v této lokalitě si
zaslouží samostatné řešení zádrže
dešťové vody.
Kromě toho jsme si vědomi
i dalších problémů, které v obci
jsou, ale nemůžou být přímo důvodem zamítavého stanoviska
v územním řízení. V souvislosti
s novou výstavbou si jsme vědomi
problémů, které mají dopad na
stávající i budoucí nové obyvatele.
Neexistuje plánovací smlouva či
dodatek, který řeší napojení výše
uvedených domů na technickou
infrastrukturu. Obec nemá základní školu, pouze školský obvod ve
svazku Přezletice – Podolanka –
Jenštejn.
Stavba školy ještě nebyla zahájena, nové děti není kam umístit.
Naprosto chybí jakákoli veřejná infrastruktura pro občany. Extrémní
nárůst dopravy přes jedno místo
na začátku Hradní – není vyřešen
stav, že všechna doprava proudí jen
přes jeden vjezd a v případě nějaké havárie, nutnosti rekonstrukce
atd. neexistuje jiný dopravní vjezd
do lokality.
Nechci být zbytečně patetický,
ale myslím, že Jenštejn se nachází na důležité křižovatce, jak bude
vypadat za pár let. Nevyřeší to ale
ani souhlasné kývání ani plamenné řeči proti developerovi. Musíme
se snažit vzájemně komunikovat,
protože stejně jako obec potřebuje
developera, tak developer potřebuje obec.
Martin Šidlák

Projekt výstavby svazkové
základní školy pokračuje

O

d první představy záměru
uběhlo již přes čtyři roky
a svazek je připraven zahájit výstavbu. Z pohledu nezainteresovaného občana se může
zdát být taková doba neúměrná.
Opak je pravdou.
Počátkem září jsem byl na
slavnostním otevření základní
školy pro Psáry a Dolní Jirčany.
Již v roce 2008 pan starosta Vácha hledal vhodnou lokalitu a připravoval změnu územního plánu.
V roce 2011 zadali studii a v době,
kdy jsme zakládali svazek obcí, již
měly Psáry kompletní projektovou
dokumentaci. Od prvého záměru
uběhlo dlouhých osm let, ale povedlo se a škola stojí. Pevně věříme, že naše společná svazková škola bude v nejbližší době následovat.

Nyní se stalo největším problémem a brzdou spuštění výstavby profinancování. Dotační
titul ministerstva školství se rodil před třemi lety, tedy v době
před současným stavebním rozmachem. Ten zapříčinil prodražení stavby o cca 200 milionů
korun, které svazku momentálně
chybí. Po mnoha jednáních na
ministerstvu věříme v adekvátní
navýšení dotačních prostředků,
bez kterých není možné školu
postavit. Ministerští úředníci,
ministři školství, financí i pan
premiér o situaci ví a snaží se jí
řešit. Jedinou možností je úprava
stávajícího dotačního titulu nebo
vypsání nového, obojí si však vyžaduje schválení vládou.
Nejsme v tom rozhodně sami.

V rámci svazků si předáváme
informace se svazky Ondřejova
a Úval a jsme na podobných číslech. V rámci našeho projektu
přepočítáváme koeficienty rozpočtu a řešíme možnosti případných škrtů. Hotovo budeme mít
během pár týdnů a spustíme soutěž na dodavatele stavby, která
ceny zafixuje. Očekáváme, že by
mělo být navýšení dotace projednáno do půl roku a stavba může
začít.
Pro urychlení se pokusíme stavět na dvě etapy, abychom mohli
první blok školy otevřít v nejbližším možném termínu a žáky
z provizorních prostor z Brandýsa nad Labem přestěhovat.
Nyní pár informací o postupu. Před krátkým časem dorazi-

la registrace (přidělení) dotace
z Operačního programu životního
prostředí ve výši cca 50 milionů
korun, která je určená na částečné profinancování pasivních budov. Svazek zadal, po předchozím
poptávkovém řízení, renomované
právní kanceláři Havel & Partners vytvoření smlouvy o dílo
s dodavatelem stavby. V současné
době se diskutují detaily a bude
připravena k tendru na dodavatele stavby. Jakmile bude vyřešeno navýšení objemu financí
v dotačním programu, dojednáme
bankovní úvěr na krytí potřebné
spoluúčasti.
Přeji vám příjemný zbytek
léta a děkuji za podporu a pochopení, které vyjadřujete.
Jan Macourek, předseda svazk
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Areál bývalého JZD je předmětem soudního sporu

A

si největší ostudou Jenštejna je areál bývalého JZD,
kde se zdánlivě nic neděje.
To ale není pravda. Okolo areálu probíhá soudní spor a také se
díky němu Jenštejn dostal až na
stránky deníku Blesk.
Areál bývalého JZD je smutným dokladem dějin. Je třeba
říct, že na začátku toho, jak dnes
vypadá, padá na vinu komunistům, kteří sebrali soukromým zemědělcům jejich majetky a postavili na nich jednotné zemědělské
družstvo bez ohledu na to, kudy
vedly hranice pozemků. Lidé, kteří tak dostali po roce 1989 svůj
majetek zpět, se ocitli v nezáviděníhodné situaci, kdy pozemky
patří někomu jinému než budovy
na nich a budovy samotné vedou
někdy i napříč několika pozemky.
Územní plán určuje pro tento
areál smíšené využití, tzv. že tam
mohou být obytné budovy, sportoviště či drobná nerušící výroba.
Obec z vlastních peněz nechala
vypracovat územní studii, na které pracovali renomovaní architekti, diskutovali o ní se zástupci
vlastníků a přišla nás na 296 450
Kč. Studie přesně v několika variantách navrhuje, jak by se dal
areál do budoucna změnit v souladu s územním plánem. Majitel
většiny budov a velké části pozemků se ale v současné době soudí z obcí, a napadá tzv. koeficient
zastavěnosti. Velmi zjednodušeně řešeno, územní plán povoluje
zastavěnost ve stejném rozsahu,

jako je nyní, nebo-li nelze zachovat současné objekty a vedle nich
postavit nové nebo celou oblast
zastavět třeba řadovými domy.
Obec již jeden soud v této věci
vyhrála, v květnu 2019 u Krajského soudu v Praze. Soud žalobě
nevyhověl, když konstatoval, že
„koeficient zastavěnosti stanovený pro bývalý areál JZD je přiměřený s tím, že snaha zabránit
stavebnímu rozvoji areálu bez
současné nápravy stávajícího
nevyhovujícího stavu formou odstranění či úprav nynější zástavby, byla ze strany obce logická
a důvodná“. Na straně obce byly
i další orgány státní správy, především památkáři, kteří se do-

Loučení s prázdninami 2019

K

aždou poslední prázdninovou neděli pořádá Spolek
sportovců ve spolupráci
s obcí pro děti sportovní odpoledne – Loučení s prázdninami.
I letos tomu nebylo jinak. Na
tuto akci připadla neděle 1. 9.
a začátek byl již obligátně ve 14
hodin. Samozřejmě se počítalo
s tím, že někteří nadšenci dorazí i dříve, což se také stalo. Letos bylo připraveno 9 disciplín,
z nichž již tradičně 1 na hradě.
Horké léto bylo velmi vydatné
na tropické teploty a zdá se, že
mnozí z nás jsme se těmto teplotám docela přizpůsobili, jelikož
ani tato neděle nebyla ušetřena
30 stupňům a přesto přišlo 96
dětí s doprovodem.
Hned u vstupu k disciplínám
dostaly děti registrační lístek
a starší z nich papírový rozvrh
hodin do školy. Stejně jako v jiných letech byla pro ně připravena ve stánku s občerstvením

malinovka a odměna ze soutěží v podobě drobných školních
potřeb. Na některých dětech
bylo vidět, že se zdráhají si zasoutěžit, obzvláště především
u starších chlapců a tak po malé
chvilce rozmýšlení a v odloučené
diskusi “mezi náma klukama“
nakonec soutěživost a hravost
zvítězila nad falešným pocitem
trapnosti. Palec nahoru dívence, která i přes to, že měla ruku
v sádře, cíleně šla soutěžit s doprovodem maminky.
Nedělní odpoledne strávené
soutěžemi pod širou oblohou se
zdařilo a nás skalní organizátory velmi potěšilo, že na letošním Loučení s prázdninami se
podíleli také „nováčci“ u disciplín, kteří pomáhali poprvé, na
jedničku a snad ne naposled.
Přejeme všem školákům hodně
úspěchů ve škole a za rok na
shledanou.
Martina Stibůrková, Spolek sportovců Jenštejn

mnívají, že neregulovaná zástavba naruší historický ráz středu
obce. Žalobce se s tím nesmířil
a podal poslední opravný prostředek, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.
Ten zatím nestanovil termín jednání. Obec to stojí nemálo peněz
a času, ale především se tím brzdí
nějaká změna areálu k lepšímu.
Do té doby asi o bývalém JZD
uslyšíme spíš ze zpráv, podobných
té, která se dostala do deníku
Blesk. Z ní jsme se dozvěděli, že
v areálu dochází k týrání psů. Je to
trochu jako když Blesk píše o celebritách. V areálu bývalého JZD se
jeden člověk stará o psy a asi by
se o ně mohl starat lépe. Taková

je pravda. Ale s umístěním dotyčné maringotky s výběhem pro psy
obec nikdy nesouhlasila, vyjádřila
se proti tomu i na jednání se stavebním úřadem. Ten ji ale odstranit nenechal. Ohledně psů jsme si
vyžádali stanovisko veterinární
správy, obecní policie i Policie ČR.
Všichni opakovaně konstatovali,
že k týrání psů nedochází a ani se
nejedná o množírnu. Přesto je to
už druhý případ, kdy je obec Jenštejn spojována v médiích s „aktivitami“, které se dějí v tomto
soukromém areálu bývalého JZD
a navíc na pozemcích či v budovách zmíněného majitele, který se
s obcí soudí…
Martin Šidlák

Otevře obec územní plán?

J

iž několik let sbíráme od občanů různé podněty a žádosti ke změně územního plánu.
Ten platí v obci od roku 2006
a v roce 2014 došlo pouze k jeho
úpravě, kdy do něj byla vloženo
právo obce pořídit na několika
územích tvz. Územní studii. Ta
má být sice neopominutelným
podkladem pro rozhodování stavebního úřadu, nicméně není
Územnímu plánu nadřazena
a Stavební úřad se dle ní řídit
nemusí, pokud zdůvodní dostatečně, proč tak nečiní. Je to jakési přesnější a detailnější popsání určitého území, které ovšem
nemůže odporovat platnému
Územnímu plánu.
Územní studie byly vypracovány na celkem tři lokality –
oblast Nového Jenštejna, areál
bývalého JZD a plochu v Dehtárech s názvem „Za zahradami“
a jejich podobu naleznete na
webových stránkách obce htt-

ps://www.jenstejn.cz/obec/uzemni-plan/uzemni-studie/.
Územní plán tady tedy máme,
v nezměněné podobě, od roku
2006. Včetně té rozsáhlé, zahuštěné a pro mnohé nevzhledné řadové zástavby v Novém Jenštejně. Nerozhodovali o něm tehdy
„novojenštejňáci“, ale starousedlíci. Spousta z nás se přistěhovala až po této změně územního plánu a poté, kdy tam první
developer postavil první domy.
Protože budoucí rozvoj obce
a územní plán je téma věčné,
máme nové obyvatele a i spousta z nás už možná pozapomněla,
jak to vše bylo a je, domluvil jsem
se s architekty, že si nejdříve na
podzim vyjasníme, jaké všechny
podněty dali občané k ÚP a pak
pozveme, na sklonku podzimu či
v lednu, veřejnost k diskusi na
téma platného územního plánu
i nad územními studiemi.
Norbert Hlaváček
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Jenštejn v obklíčení uzavírek

O

stanovení objízdné trasy
během probíhající rekonstrukce silnice II/610 (Vinoř – Brandýs nad Labem) jste
byli informováni jak na webu
obce, tak na facebooku. Oficiálnímu rozhodnutí předcházelo
společné jednání dotčených obcí
se zhotovitelem a ostatními dotčenými orgány (odbor dopravy, Policie ČR, Krajská správa
a údržba komunikací).
Za Jenštejn jsme požadovali
provádění prací za střídavého
provozu tj. že bude vždy v provozu jeden jízdní pruh+semafor
pro všechny navrhované etapy,
tak jak již jednou bylo avizováno. Policie ČR se nejdříve přikláněla k našemu názoru, že například ulice Vinořská v Jenštejně
je problematická, není v žádném
případě připravena sloužit jako
objízdná trasa pro nákladní
auta, ale nakonec PČR řekla,
že objízdnou trasu povolí, s tím
že v městských částech Kbely/

Vinoř bude dopravní značení, že
objízdná trasa je jen pro automobily do 3,5 tuny.
Požadovali jsme tedy, aby
nám Policie České Republiky
garantovala, že bude hlídat tyto
lokality/příjezdy k Jenštejnu
a kontrolovat řidiče, ale státní
policie to prý z kapacitních důvodů dělat nebude, bude to na
obecní policii… Náš argument,
že i s „jen“ lokální nákladní dopravou (které také není málo)
+ osobní „objízdnou“ dopravou
bude zatížení pro Jenštejn neúnosné, neobstál. Co se týče
autobusů + IZS: bude průjezd
stavbou povolen během 3 ze čtyř
etap, během první etapy (již probíhá) bude úplná uzavírka i pro
autobusy.
Přes nesouhlasy dotčených
obcí a i přesto, že v projektové
dokumentaci (tj. v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele) bylo počítáno a také již dříve
prezentováno, že bude stavba

probíhat za střídavého provozu
jedním jízdním pruhem, odbor
dopravy rozhodl o úplné uzavírce a nařídil objízdné trasy, tak
jak je zveřejněno. Nesouhlasné
vyjádření jsme sice odeslali, odbor dopravy k němu může nebo
nemusí přihlédnout.
Pro technologii a kvalitu
prací je úplná uzavírka údajně
vhodnější variantou a na společném jednání dne 17. července
bylo jasně řečeno, že je rozhodující. Ani argument, že když
stavbou (po dobu 3 etap) může
projíždět autobus, tak proč by
jedním jízdním pruhem nemohla jezdit i běžná doprava, neměl
vůbec žádnou váhu.
Zhotovitel stavby má v rozpočtu prostředky na opravu
objízdné trasy. Požadavek na
opravy jsme samozřejmě dali,
a to jak před zahájením, tak po
ukončení. Ale jak víme „záplaty“ dlouho nevydrží, krajnice se
brzy trhají a s větším dopravním
zatížením vše toto půjde rychleji.
Byli jsme sice na společném
jednání přítomni v hojném počtu, ale naše hlasy/argumenty
neměly vůbec žádnou váhu. Za
odbor dopravy bylo jasně řečeno,
že jen oni mohou rozhodnout,
což je samozřejmě pravda. A bohužel naše stanoviska/hlasy
proti, mohou ignorovat. To je
realita. Paradoxně na celé trase
Vinoř-Brandýs proběhne rekonstrukce silnice č. 610 jen a pouze
v extravilánu obcí. V obcích na
trase (Podolanka, Dřevčice) si
stále řidiči užijí tankodrom i po
této dlouhé rekonstrukci. Ano
je to tak. MUSÍME TO OPRAVIT!!! Ale něco až někdy jindy…
Logiku v tom nehledejte.
Norbert Hlaváček

Multifunkční sportovní
plocha V Katovičkách letos nebude

V

dubnovém vydání občasníku jsme psali o podané
žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, programu Rozvoje regionů 2019+.
V plánu byl umělý multifunkční
povrch na jednom ze dvou současných antukových kurtů, aby
mohlo být hřiště využíváno skutečně jako multifunkční a aby
bylo méně náročné na údržbu.
Povrch je navržen jako prakticky bezúdržbový, samozřejmostí
je připravenost hřiště na mnoho
různých sportů. Součástí záměru je i obnova nevyhovujících

ochranných sítí, a to pro oba
dva kurty, dále branky na malou kopanou, basketbalové koše
atd. Rozpočet na kompletní nové
hřiště s oplocením je 1,8 mil. Kč
vč. DPH.
Naše žádost byla vyhodnocena a po formální i věcné stránce
byla naprosto v pořádku. Bohužel se na nás ale nedostalo z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků. Aktuálně je naše žádost
zařazena na seznam náhradních
akcí doporučených k poskytnutí
dotace. Pakliže budou navýšeny
finanční prostředky pro tento

konkrétní dotační program, případně dojde-li k úsporám z administrovaných projektů, budeme osloveni. Pokud se tak letos
nestane, podáme žádost o dotaci
samozřejmě znovu i v příštím
roce a také se pokusíme požádat
o podporu Středočeský kraj. Bohužel, obecní rozpočet není nafukovací, několikátý rok po sobě
investujeme do Svazku obcí, založeného za účelem výstavby ZŠ,
infrastruktury a dalších věci,
které mají větší prioritu.
Norbert Hlaváček

Sekání trávy
(snad) už
konečně
vyřešeno
Stejně jako se na obecním facebooku nebo tady v Občasníku
pochlubíme tím, co se nám povedlo, tak naopak nemám problém přiznat, když se něco nepovedlo. A to je případ letošního
sekání trávy.
Letos jsme chtěli udělat zdánlivě drobnou změnu, a to sehnat
zahradnickou firmu na tři roky
– ta bude mít jistotu delší práce,
povede se vysoutěžit lepší cenu
a my nebudeme muset každý
rok opakovaně hledat zahradníky a podepisovat smlouvy. Protože ale hospodaříme s penězi,
které nejsou naše, museli jsme
podle zákona poptat víc firem.
Přiznáme se, že jsme doufali, že
se výběrového řízení zúčastní
i dosavadní dodavatel, který se
ale nakonec rozhodl s tímto druhem podnikání z osobních a rodinných důvodů skončit. První
výběrové řízení se muselo opakovat, do druhého se přihlásily
jen dvě firmy, z nichž jedna po
týdnu odstoupila. Uzavřeli jsme
tedy smlouvu s vítězem. A začátek spolupráce nešel vůbec
hladce. Existovala samozřejmě
řada objektivních důvodů pro
zdržení (déšť, servis techniky,
nemoc...), ale i tak dokončení
kompletní seče za dva měsíce
místo domluvených 8 dnů bylo
opravdu hodně „přes čáru“. Za
zahradníky jsem chodil já nebo
starosta každý den včetně soboty, opakovaně jsme se sešli s majitelem firmy. I když obec neplatila žádný paušál, ale smlouva
byla jasně postavena na tom,
že se platí pouze za odvedenou
práci, byla to nepřijatelná situace. Rozhodli jsme se proto už nic
dalšího neobjednávat. Naštěstí
se ale našlo řešení, které osobně
pokládám za optimální. Sekání
a údržby (za stejných podmínek
a za mírně nižší cenu) se chopil
Roman Pokorný. První seč v srpnu dopadla podle očekávání dobře a v termínu. Pokud byste měli
jakékoli nápady v oblasti zeleně
a péče o ni, můžete mi napsat na
martin.sidlak@jenstejn.cz. Jen
upozorňuji, že výška sekání trávy bude vždycky muset být kompromisem mezi tím, aby byla
obec posekaná a zároveň jsme
aspoň v některých lokalitách
nechali občas trochu delší trávu
kvůli suchu a poskytnutí azylu
drobným živočichům.
Martin Šidlák
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Musíme začít odkládat prostředky
na celkovou rekonstrukci ČOV

V

odovod a kanalizace jsou
účetně asi největším majetkem, který obec vlastní a je
potřeba do ní neustále investovat.
Ostatně, to že naše čistírna
odpadních vod (ČOV) není v „ideální“ kondici, je zřejmé z různých
stížností vás, občanů či přímo zastupitelů. Velmi často také řešíme
stav ČOV a její kapacitu přímo
na zasedání zastupitelstva obce.
Stavem ČOV se dokonce má od 14.
5. 2019 zabývat i Kontrolní výbor
obce. Obec Jenštejn na základě
plánovací smlouvy s developerem
získala prostředky na vypracování
projektové dokumentace na ČOV
Jenštejn. Ta je hotova, stavební
povolení je platné. ALE: Jen první
etapa rekonstrukce čističky by přišla na 45 milionů korun. Buď nám
ji zaplatí developer, ale pak za to
bude chtít postavit spoustu dalších domů, nebo ji za několik let
budeme muset opravit sami. Celá
síť se musí také průběžně udržovat a investovat do řady zlepšení
jako byla třeba letošní výměna
technologie v přečerpávací stanici
na Hradní, aby se neucpávala a lidem v okolních domech se odpadní
voda nevracela do domů.
Obec jako majitel sítě vodovodů a kanalizací má za povinnost

mít zpracovaný plán financování
obnovy této infrastruktury. Ten
pravidelně aktualizujeme. Momentálně vlastníme 7,7 kilometrů vodovodu a 6,6 km kanalizace.

máme smlouvu o pronájmu, podle
které nám platí zhruba půl milionu korun ročně. Abychom z nájmu
získali potřebné finance, rozhodli
jsme se proto po několika letech

Plán obnovy počítá s tím, že musíme pravidelně dávat stranou částku na obnovu tohoto majetku. Pro
náš majetek je výpočtem určena
roční částka na obnovu ve výši
985 tisíc Kč pro rok 2020. S provozovatelem, který je VAK Zápy,

zvýšit VAKu Zápy nájemné od
roku 2020 na částku 985 000 Kč.
To se samozřejmě promítne
do ceny vodného a stočného pro
koncové uživatele. Žádné zdražování není určitě příjemné, ale
šetřit na obnovu vodovodní a ka-

Na zvon bylo vybráno přes 160 000 Kč!

Z

von v nové kapličce na návsi
v Jenštejně už nám nějakou
dobu zvoní. Jeho zavěšením
ale neskončila práce na dotažení
celého projektu až do konce. Zrealizovat tento projekt se podařilo
především díky příspěvků do veřejné sbírky. Tímto bychom ještě
jednou rádi poděkovali všem, kteří
přispěli. V některých případech to
byla i vyšší částka. Podařilo se vybrat částku, která pokryla veškeré

náklady na instalaci, a to za kratší
dobu, než jsme předpokládali.
Zřízení veřejné sbírky se řídí
zákonem, povolit jí musí krajský
úřad a s jejím zřizováním se musí
začít s dostatečným časovým
předstihem, aby byly splněny
všechny požadavky, které nám
tento zákon ukládá. Vše se během
podzimu 2018 podařilo zajistit,
sbírka byla odsouhlasena a mohla být 1. 12. 2018 spuštěna.

Jedním z požadavků byl i termín ukončení sbírky. Protože zajištění zvonu není úplně běžná
záležitost, kterou bychom běžně
řešili, a netušili jsme, jak rychle
se nám podaří výrobu zvonu zajistit, vybrali jsme termín ukončení 31. 10. 2019. Veřejná sbírka
bude tedy oficiálně ukončena až
k tomuto datu přesto, že zvon je
již několik měsíců funkční.
Jana Minxová

nalizační sítě je nutné a vyvolaly
jej stížnosti občanů i zastupitelů
a nedává smysl fond dotovat z jiných příjmů obce. Důležité je ale
zároveň si uvědomit, že dosud
byla cena vodného pro rok 2019
33,55 Kč s DPH za m3 a cena stočného 32,61 Kč s DPH za m3. Nijak
výrazně se nezvyšovala několik
let a průměrná cena kubíku vody
(tedy vodné a stočné dohromady)
v České republice je momentálně
okolo 90 korun. Třeba v Benátkách nad Jizerou nebo Berouně
se blíží stokoruně. V Jižních Čechách a na severozápadě republiky navíc musí lidé uhradit i fixní
složku za kapacitu vodoměru.
Po změně výše nájmu dojde
proto pro rok 2020 ke zvýšení vodného a stočného o 14 procent. I po
tomto zdražení zůstává hluboko
pod českým průměrem. Navíc
nová cena brzo zase klesne, a to
o 5 %. Ministerstvo financí totiž
navrhlo přesunout vodné a stočné
do nižší kategorie DPH, a to z 15
na 10 %. Návrh ještě musí projít
legislativním kolečkem a poté být
zveřejněn ve Sbírce zákonů. Ke
snížení tak dojde nejspíš během
prvního či druhého čtvrtletí roku
2020.
Martin Šidlák

Dočkáme se
v roce 2020?
V červenci stavební úřad vydal ČEZ povolení na výměnu
starého venkovního vedení za
nové. Jelikož jsme o plánované realizaci věděli, s předstihem jsme objednali zpracování projektu nezbytné výměny
a doplnění veřejného osvětlení ve Starém Jenštejně.
Projekt je již hotov. Chceme
využít možnost uložení vedení
pro VO, ale také chrániček pro
optiku do výkopů ČEZu v místech, kde se trasy prolínají.
Dočkat bychom se tedy
měli nejen toho, že zmizí část
sloupů s elektrickým vedením
(jedná se o ulici Na Stráni,
Vinořskou, náves s a Radonickou), ale i přípravy na případnou rekonstrukci nevyhovujícího veřejného osvětlení.
Na to samozřejmě budeme
muset sehnat peníze. A chráničky na optické kabely, to už
není velká investice. Tak se
snad, konečně, dočkáme!
Norbert Hlaváček
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Bídné hospodaření s vodou

5.

dubna 2014 jsem napsal
v Jenštejnském občasníku
článek „Kde je voda, tam je
život“, ve kterém jsem popisoval
množství vody na území katastru Jenětejna. V dnešním článku
bych rád popsal alespoň částečně
hospodaření s touto vodou. Nebyl
bych kronikářem, kdybych krátce
nezačal v hluboké historii.
Začínáme plakat nad rozlitým
hrncem vody, do kterého jsme si
sami kopli. Česká kotlina obklopená hraničními horami představovala takové zalesněné bažinaté
dno tohoto hrnce. Příchod kmene
Čechů po rodech a kmenech v 6.
století do tohoto kraje znamenal
první pokusy o vysoušení těchto
bažin pro obdělávání půdy k vý-

všechny zdroje pitné vody. A že
jich nebylo málo! Připomenu jenom ty největší. V údolí na Břízku bylo několik silných pramenů
vody. Ten nejdál od vsi byl nejsilnější. Zásoboval betonové nádrže
pro zalévání zeleninových záhonů, která se zde pěstovala ve velkém. Zeleninou byly zásobovány
okrajové části Prahy. JZD svým
přístupem k hospodaření vyhnalo
všechny soukromníky z jejich polí
a z velké části i z domovů a na
Břízku se začaly dít prapodivné
věci. Buldozery vytrhaly veškerou
vegetaci i s kořeny. Nikdo nevěděl, co se děje. Jenom předseda si
mnul ruce. Zavezeme údolí Břízku odpadem, na vrch navezeme
ornou půdu a tak získáme mnoho

„V Loučkách“, se silným pramenem vody. Z něho byl plánován po
2. světová válce vodovod pro celou
obec.
Další velký pramen vody, který
zásoboval bývalý Cafourkův rybník, byl v místech, kde nyní stojí
na vysoké navážce 2 nové domy
v ulici Ke Křížku. Voda z Louček
i Cafourkova rybníka stékala
otevřenou strouhou do Hořeního
rybníka na kraji obce. Odtud dál
kanalizací byla svedena do Doleního rybníka a dál potokem do
Čermákova rybníka. Bylo jí tolik,
že původní kamenná kanalizace z 19. století musela být v roce
1937 nahrazená betonovou. Ale
ani ta nestačila a v roce 1948 po
velké jarní povodni byla nahra-

robě prvních potravin. V této
kotlině se lidé usadili natrvalo
a to znamená, že i naše generace k nim patří. A jak známo geny,
které člověk v sobě má nelze odstranit. Asi až zde je nutné hledat začátky odvodňování krajiny
na úkor zvětšování prostředí
vhodného pro trvalý život. Připomenutím hospodaření s vodou
v naší vesnici lépe porozumíme
stále většímu pláči v celostátním
měřítku nad tím rozlitým hrncem
s vodou.
Až do 50. roku 20. století měla
příroda navrch a Jenštejn měl
pitné i užitkové vody na rozdávání. Na jaře tohoto roku přišla
pohroma, ze které se obec dosud
nevzpamatovala. Bylo násilně
založeno JZD Jenštejn. V hostinci u Váňů vzduchem lítaly židle
a tekla krev kvůli nesouhlasu
hospodářů s tímto zásahem. Až
do této doby lidé neomezeně využívali pro svoje hospodaření

hektarů nových pozemků. Tisíce
vagonů odpadu z pražských továren, z výstavby panelových sídlišť
a později i z výstavby pražského
metra zaváželo celé údolí. Zmizely prameny čisté vody, zmizela
zelenina. Skládka nebyla nikdy
zúrodněná. Haldy odpadů trčí
k nebi dodnes jenom s tím rozdílem, že zarostly náletovým dřívím. A hromady odpadu se zde
objevují dodnes. Skládka nebyla
nikdy řádně ukončená. Ten největší pramen prý jako nepotřebný
postoupilo JZD v té době opravnám zemědělských strojů ve Vinoři. Pramen byl a dosud je oplocen a je využíván jako zdroj pitné
vody v pro celý závod. Potokem od
Radonic a z těchto pramenů teklo
velké množství čisté vody.
Druhým velkým zdrojem vody
byla část katastru obce, kde nyní
stojí podstatná část „Nového Jenštejna“. Vpravo nad sídlištěm
byla velká kotlina, kde se říkalo

zená novou o velkém průměru.
Zničením pramenů hladina Hořeního rybníka již nikdy do této
kanalizace nedosáhla.
Čermákův rybník byl po mnoho let přírodním koupalištěm
s čistou vodou v létě obložený desítkami koupajících se lidí přicházejících i z okolí. Původní majitel
pan Čermák zde pěstoval i velké
množství pstruhů až do doby, kdy
mu rybník zabralo JZD a začalo
zde hospodařit po svém a ryby krmily různý odpadem i krví z jatek.
Současný úbytek vody spolu se
zavezením všech pramenů způsobuje ztrátu vody v kaskádě jenštejnských rybníků. Voda se stává
stojatou a nezdravou ke koupání
lidí nevhodnou! Lidé se shodují
na tom, že by v ní nevykoupali ani
psa. V důsledku obdělávání velikých scelených lánů polí a další
lidskou činností se nedostatek
vody stává hrozbou. Často během
existence JZD byli v čele lidé, kte-

rým práce i hospodaření nejen na
polích, ale i ve chlévě nic neříkalo.
Byli dosazenými kádry.
Současné nastupující období
nemá na svědomí jenom člověk,
ale celoplošné oteplování. Klimatické podmínky z jižních oblastí
se postupně rozšiřují do mírných
pásem, stoupla teplota moří.
Tropických dnů zaznamenaných
u nás začalo rychle přibývat.
Dlouhotrvající letní teploty nad
30°C nejsou výjimkou. Deště nejsou frontální, ale pouze místní
krátké přeháňky. Dokážou během
několika minut přinést krupobití
a přívalovou zátopovou vlnu a nadělat velké škody. Zatímco v sousední vesnici nespadne ani kapka
vody. Tyto přeháňky nemají žádný vliv na stav spodní vody, její
hladina stále klesá. Zákazy plýtvání pitnou vodou se míjí účinkem. Spotřeba vody na jednoho
obyvatele stále narůstá. Ze svého
pohodlí nikdo nechce ustoupit.
Z vodovodního řadu voda zatím teče. Přibývá obcí, kde i této
vody je nedostatek. Odběratelům
musí stačit voda přivezená cisternou. Jenštejn je celý napojen na
pražský vodovodní řad, jen málo
původních domů používá vlastní
studny. I vody ve studních ubývá.
Možné je, že nynější klimatické
období prochází po určitých fázích
střídavým obdobím.
Jan Neruda v 19. století v jedné ze svých povídek napsal: „Jo,
to já když byl malý kluk, bylo
sněhu a ledu celou zimu dost,
ale teď děti nevědí jak sníh a led
vypadá.“ Na podobné zimy se pamatuji i já sám. Během 2. světové vála a ještě několik let po ní
byly zimy dlouhé. V roce 1948
jsem k Vánocům dostal nové kolo.
Bydleli jsme tehdy u Doleního
rybníka pod hradem. Já jsem se
musel hned druhý den klukům
na rybníku ukázat s novým kolem. Led na něm byl 30 cm silný.
Bruslili jsme na něm do konce
března. I sněhu na sáňkování
bylo do března dost. 50 cm sněhu
nebylo žádnou výjimkou. Obleva
přišla až koncem března. Stálé
zimní počasí se sinými mrazy
vedlo mládež v Jenštejně i v okolních obcích k budování přírodních
kluzišť. Vždyť led vydržel celé 3
měsíce. V letošním záznamu pro
kroniku mám poznámku – děti
bruslily 2 dny a sáňkovaly 1 den.
Vrátí se v našem mírném
klimatickém pásmu pravidelné
střídání ročních období? Žádné
vědecké studie se neshodly, zda je
oteplování a úbytek vody trvalý
stav.
Václav Kovanda, kronikář obce
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Jaká je kvalita internetu v Jenštejně?

J

e to už skoro 4 roky, co jsem
v Jenštejnském občasníku č.
19 psal, pomocí jakých technologií se lze v Jenštejně připojit
k internetu včetně poskytovatelů, kteří připojení nabízejí. Tento
článek je volným pokračováním
a budu se snažit přiblížit, jak
kvalitní připojení poskytovatelé
nabízejí.
Pro tento článek se mi podařilo
dohodnout s několika uživateli internetu v Jenštejně, že jsem k nim
mohl umístit měřicí zařízení, které minimálně po dobu jednoho
týdne v pravidelných intervalech
měřilo kvalitu připojení a zaznamenávalo ji. Tímto způsobem se
mi podařilo změřit kvalitu připojení O2 – LTE technologie, Ujezd.
net – WiFi technologie, Vaslepsi.
net – WiFi technologie, Alfa Telecom – pevné optické připojení.
Měření jsem prováděl na miniPC Raspberry Pi, které bylo
pevným kabelem připojeno k routeru, a na kterém jsem zprovoznil
měření internetu pomocí dnes již
i poskytovateli internetu uznávaného „měřiče rychlosti“ https://
www.speedtest.net/ . Měření probíhalo každých 10 minut, naměřená data se ukládala do databáze a z těchto dat jsem následně
udělal průměrné hodnoty za hodinu. Kompletní výsledky včetně všech měření si můžete prohlédnout na jednoduchých web
stránkách https://srv.jenstejn.cz/
internet.
Jelikož poskytovatelé internetu mění nabízené služby často, neuvádím konkrétní typy zaplacených služeb, ale orientační
cenu a rychlost, podle kterých jste
schopni „odhadnout“ obdobný aktuální produkt v nabídkách.

Jak jednotlivé typy
připojení dopadly
Výsledky měření jsem subjektivně vyhodnotil a seřadit od nejhoršího k nejlepšímu.
4. místo – O2
LTE technologie
Jelikož T-Mobile sdílí technologie
s O2, dá se předpokládat, že u něj
budou výsledky obdobné. Uživatel měl zaplacen tarif o rychlosti 20 Mb/s v cenové kategorii
500 Kč/měs. Z výsledků měření
je vidět, že vysílač LTE sítě, který pokrývá Jenštejn, je přetížen.
Mimo špičku jsou rychlosti downloadu pravidelně kolem 18 Mb/s,
nicméně příchodem lidí domů
cca od 16 hod. začíná rychlost
výrazně klesat a kolem 20 hod.
už bývá vcelku pravidelně kolem
4 Mb/s. Rychlost odezvy (ping)

se pohybuje kolem 60 ms, což je
vysoká hodnota, online hraní her
je v podstatě nemožné, a i běžné
prohlížení web stránek se bude
jevit kvůli této hodnotě líně. Instalace tohoto typu připojení
je velice jednoduchá, stačí vám
WiFi router se SIM kartou, který
můžete bez tahání kabelů apod.
umístit kamkoliv, ale i přes velice snadnou instalaci tento typ
připojení v Jenštejně jednoznačně nedoporučuji (záměrně píši
v Jenštejně, protože jsem zkoušel
rychlost pomocí mobilního telefonu měřit i v Praze-Vinoři a zde
rychlost i ve večerních hodinách
byla vyhovující).

Použité pojmy
Použité jednotky rychlosti
– pro rychlost v informačních
technologiích se používají dvě
jednotky bit (zkratka „b“) nebo
byte (zkratka „B“). 1 byte je 8 bitů.
Poskytovatelé internetu používají
z marketingových důvodů rychlost
v bitech, zatímco všechny programy,
které uvádějí přenosovou rychlost,
ji zobrazuji v bytech. Jestliže tedy
vám poskytovatel nabízí rychlost
internetu 20 Mb/s tak internetový
prohlížeč by vám měl ukázat rychlost
při stahování souboru z internetu
20/8=2,5 MB/s
Download – rychlost, jakou
přijímáte data z internetu
Upload – rychlost, jakou data
odesíláte do internetu. Data do
internetu běžný uživatel odesílá
velice zřídka, proto u většiny
poskytovatelů bývá výrazně nižší než
download.
Ping – toto není jednotka, ale
program, který měří odezvu
internetu, ale „pingem“ se začala
slangově označovat odezva
internetu. Zjednodušeně řečeno,
když začínáte komunikovat

3. místo – vaslepsi.net
WiFi technologie
Tento poskytovatel nabízí nejdéle
své služby v Jenštejně a je také
nejrozšířenější mezi místními
uživateli. Výsledky měření jsou
pro mě velkým překvapením.
Před cca 4 lety jsem u místních
uživatelů (známých) poměrně
často pomáhal řešit jejich stížnosti na pomalý internet a opravdu jsme dospěli k závěru, že ve
špičkách (18–22 hod.) je internet
natolik vytížený, že byl v podstatě
nepoužitelný. Měření, které jsem
prováděl, jednoznačně ukazuje, že
ta doba je pryč, poskytovatel zdokonalil svoji síť tak, že už je bez
problémů použitelná. Uživatel

měl zaplacený tarif 20 Mb/s v cenové kategorii 370 Kč/měs. Mimo
špičku se pohybuje download pravidelně kolem 15 Mb/s, ve špičce
dochází nepravidelně k postupnému zpomalování k hodnotě 6
Mb/s. Je vidět, že pořád aktivita
uživatelů dokáže síť zatížit a zpomalit, ale klesá k hodnotě, která
pro běžné prohlížení web stránek
je ještě dostačující. Rychlost uploadu je pravidelně kolem hodnoty
1,2 Mb/s, což není moc, ale jak
je popsáno v infoboxu, rychlost
uploadu není, krom výjimečných
případů, vysoký potřeba. Rychlost odezvy (ping) se pohybuje
stabilně kolem 20 ms, což je vev internetu s nějakým serverem
(např. www.google.com), tak váš
PC vyšle k serveru požadavek, že
chcete začít stahovat data (v případě
zmiňovaného googlu, že chcete
zobrazit jeho úvodní web stránku)
a server vám odpoví, že je připraven
vám data odeslat. Čas, za jaký se
vám vrátí odpověď ze serveru, je
zmiňovaná odezva (slangově ping),
udává se v ms, měla by být co
nejnižší, tzn. nejrychlejší odezva.
Tato hodnota je stěžejní pro hráče
online her, nicméně i běžný uživatel
ji pozná, je to takový ten stav, kdy
kliknete na odkaz, nic se chvíli
neděje a najednou vám rychle
naskočí nová web stránka.
Hraní online her – v článku na
několika místech hodnotím, jak je
vhodný internet pro hraní online
her, v tomto článku za online hry
považuji velké multiplayer hry, kde
se současně pohybuje vyšší množství
hráčů (různé online střílečky, World
of Warcraft apod.). Různé malé hry
převážně na chytrých telefonech,
kde sice komunikujete s ostatními
hráči, ale ne nějak intenzivně,
nepovažuji za online hry a mnou
zmiňované výsledky nemají na tyto
hry vliv.

lice pěkná hodnota, prohlížení
stránek nezpomaluje a i nějaká
online hra se s tím už dá hrát.
2. místo – Ujezd.net
WiFi technologie
Máme tu druhého poskytovatele,
který nabízí připojení uživatelů
pomocí WiFi technologie. Připojení tohoto poskytovatele využíváme pro potřeby Obecního úřadu,
a to nejen aby mohli úředníci na
využívat služeb v internetu, ale
poskytujeme i některé nedůležité webové stránky (např. v úvodu
zmiňované výsledky měření https://srv.jenstejn.cz/internet nebo
https//radary.jenstejn.cz ) a co se
týče spolehlivosti, můžu jen do-

poručit, za těch několik let co je
využíváme, nebyl jediný výpadek
internetu. Uživatel, u kterého
jsem měření prováděl, má zakoupený tarif 15 Mb/s v cenové kategorii 400 Kč/měs. Měření ukázalo
rychlosti jak downloadu tak uploadu kolem 18 Mb/s a nijak výrazně nekolísalo. Hodnota odezvy
(ping) se pohybuje kolem 35 ms/s,
což na prohlížení web stránek je
dostatečný, na hraní online her to
už moc není.
1. místo – Alfatelecom
Optické připojení
Dostáváme se k tomu nejlepšímu,
co můžete mít, a to nejen v Jenštejně. Tato technologie spočívá
v natažení fyzického optického
kabelu do domácnosti, bohužel
je pro poskytovatele internetu výrazně finančně náročnější
než předešlé, proto se vyskytuje
převážně v hustě zabydlených
oblastech (hlavně městská sídliště). Uživatel tohoto internetu má
zakoupený tarif 50 Mb/s v cenové
kategorii 550 Kč/měs. Měřením
jsem zjistil, že rychlost downloadu je stabilně kolem hodnoty
40 Mb/s, upload 80 Mb/s a rychlost odezvy (ping) 8 ms a během
celého měření nijak nekolísala.
Jsme v jiném světě, s takovými
parametry můžete doma s klidem provozovat webový server
poskytující web stránky do internetu, běžný uživatel si nic lepšího
ani nemůže přát. Bohužel tato
technologie je dostupná pouze
v satelitu Nový Jenštejn a zatím
nemám informaci, že by se měla
rozšiřovat mimo něj.

Závěr – co si tedy
na doma vybrat
Kdo bydlí v Novém Jenštejně,
pro něj jednoznačně doporučuji
zvolit Alfatelecom s optickou sítí.
Jedním z nejlepších benefitů pevného připojení je, že s vzrůstajícím počtem uživatelů nedochází
k zpomalování připojení.
Kdo bydlí mimo satelit, může
vybírat mezi Ujezd.net a Vaslepsi.net . Jejich kvalita je velice podobná, když bych měl já si vybrat
jen na základě kvality připojení,
zvolil bych Ujezd.net.
V poslední části článku bych
se ještě zmínil o LTE technologii.
Tato technologie má jednoznačně
benefit v instalaci, ono koupit router, strčit do něj SIM kartu, položit na jakékoliv místo je opravdu
lákavé. Jestli vás to přesvědčí, že
ji chcete, zkuste Vodafone a ideálně na zkušební dobu, ať uvidíte,
jak to funguje.
Petr Gnan
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Válečný rok 1942 v Jenštejně:
„Z místní zvonice byl odebrán i zvonek.“

Z

obecní kroniky, která radosti i starosti každodenního
jenštejnského života popisuje od roku 1913, vybíráme zajímavé pasáže, které se věnují běžným
životním událostem i věcem zcela
výjimečným, jako jsou světové
války nebo smrt T. G. Masaryka,
které sepsal majitel domu číslo
44 Josef Mareček. Na konci roku
1938 nacházíme místní obyvatele
zdrcené mnichovskými událostmi. Obec čekají válečná čtyřicátá
léta plná tuhých zim, rekvizic obilí a anonymních udání.
Po několika dnech se počínali
vracet záložníci do svých domovů,
roztrpčeni nad všemi událostmi.
Odchod bývalého presidenta Ed.
Beneše i ve zdejší obci byl přijat
s rozhořčením. Úroda v tomto
roce obilí i pícnin byla normální,
kdežto úroda řepy byla mnohem
menší než v roce předešlém. Přece
však zbylo nás několik, kteří jsme
zůstali věrni svému presidentu
a s jistotou jsme očekávali osvobození od zahraničního odboje vedeného Dr. Ed. Benešem. V zimních dnech a večerách, jakmile
se proslechlo, že naše vláda jest
v Londýně, čerpali jsme zprávy ze
všech možných radiových stanic
a zpráv zahraničního odboje.
Zimní měsíce bylo dosti sněhu.
25. února 1939 byla nám odebrána pamětní kniha okresním
úřadem. Po zvolení vládou za
prezidenta Emila Háchy, za kterého byla přeměněna republika
za protektorát, hrnuli se němečtí
vojáci přes hranice do naší vlasti,
aby nás vzali pod svou ochranu.
Ačkoli přijížděli po státní silnici,
nebyl z místní obce žádný zvědav,
by přihlížel jejich příchodu.
V polovině měsíce září přijeli do místní obce němečtí vojáci,
kteří se ubytovali po bytech a prodělávali výcvik. Se svými koňmi
pomáhali při polních pracích. 18.
9. 1939 byl odveden pro revoluční
hnutí do Říše Josef Kavín z č. p.
66, autořidič u města Prahy. Před
svátky vánočními odjeli z obce vojáci na frontu.
Zima potrvala dlouho, ozimy
vymrzly a musely se nahražovat
jařinami. V jarních měsících byla
zima a deště. V dubnu byli odvezeni k okresnímu soudu v Brandýse nad Labem, pro přečin, že
byli na komunistické kandidátce,
Krajf Otakar, Roubíček Karel, Reichert Josef a Novák Otakar. Po
intervenci pana Jindřicha Žerta,
statkáře v Jenštejně, byli propuštěni na svobodu.

Obyvatelé Jenštejna v roce 1933, archiv.

Úroda v 1940 byla špatná,
brambory místy shnily. Sněhu
bylo tolik, že musela být zavedená pracovní povinnost u všech
občanů k prohazování cest a silnic. Mrazy trvaly přes celý leden
1941. 29. ledna přes veškerou neúrodu byl proveden znovu soupis
obilí a nařízeno by z místní obce
bylo odevzdáno ještě 400 q chlebového obilí a hned za 14 dní byla
v obci provedena rekvisice na obilí, ovšem bez výsledku.
Dne 8. dubna zemřel statkář Jindřich Žert, bývalý obecní
a okresní starosta. Pohřbu se

zúčastnilo veškeré místní obyvatelstvo. O svátcích velikonočních
stále pršelo. Nebylo pamětníka,
který by pamatoval rozsah škod,
způsobených zvednutím vrchních
pramenů. (…) Ke konci měsíce
srpna onemocněl starosta obce
tak těžce, že se vzdal starostenství. 23/9 byl jsem zvolen nástupcem starosty.
V místní obci kde kdo mohl
poslouchat rozhlas z ciziny, u obchodníka Jos. Drnka jsme se
scházeli i v nočních hodinách.
Častými posluchači byli i četníci ze stanice Přezletic. Poměry

v místní obci byly neutěšené,
následkem rekvisic a dodávek
v rozrušení mladý hospodář Jos.
Reichert pokoušel se o sebevraždu, která mu však byla překažená, ale následkem zranění zemřel
dne 28. února 1942 v nemocnici.
7. března 1942 byl z místní
zvonice odebrán zvonek. 2. července se ustavil za předsednictví
starosty v místní obci hasičský
sbor. Jeho prvním starostou byl
zvolen Jaroslav Šára. 20. července rekvisice na obilí a odebrán
drát z veřejného osvětlení. 30.
září přišel z koncentračního tábora Josef Mareček, který byl odvezen 1. 9. 1940 pro uschovávání
letáku. Do konce roku jsme měli
ještě dvě rekvisice na obilí a jednu na brambory.
23. března 1943 přijela do
místní obce nákladní auta německá s vojáky, obsadili celou obec
a konali prohlídky policejních
přihlášek a poptávali se po zbraních. 10. června přijelo do obce
gestapo, které na úřadě vyšetřovalo Karla Voháka na anonymní
udání. Úroda v tomto roce byla
dosti dobrá, takže se dobře mohlo
schovat a odprodat přes veškeré
tresty a pohrůžky lidem do měst
trochu obilí. 3. října neznámý pachatel vytloukl starostovi obce už
podruhé okna.
Michaela Sladká
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Tábor Jenštejn skoro na vlastní kůži

O

příměstských táborech
Jenštejn pod taktovkou
Petra Ječmena a Mirky
Švecové víme díky jejich žádosti o dotaci v MAS Střední Polabí
od samého začátku. Sdíleli jsme
s nimi obavy ze psaní žádosti, jejího hodnocení a také výběru. Když
všechno dobře dopadlo, měli jsme
upřímnou radost, že se dobrá věc
podařila a na 90 dětí bude mít dostupnější tábory.
Organizátoři tábora si našli
zázemí v budově mateřské školy
v Jenštejně, kam se do jedné třídy
vešlo až 30 dětí a 4 dospěláci. Ve
školce však strávili jen málo času,
na každý den tábora byl totiž naplánovaný pestrý program. Děti
mimo jiné navštívily hrad Karlštejn, park Mirákulum, zábavní
park Toboga, Petřínskou rozhlednu v Praze a také Proboštská jezera v Brandýse.
Protože naše očekávání byla
vysoká a byli jsme zvědaví, jak to
s tábory dopadne ve skutečnosti,
chtěli jsme se zúčastnit jednoho
dne na táboře naživo. Bohužel se
nám to nakonec nepodařilo. A tak
jsme si nechali alespoň podrobně
vyprávět. Z vyprávění je následující reportáž.
Všichni účastníci výpravy se
ráno postupně sešli a v určený
čas vydali autobusem směrem na
metro v Letňanech. Odtud pak

na Hlavní nádraží v centru Prahy a vlakem až do Karlštejna. Už
samotná cesta městskou hromadnou dopravou byla pro některé
děti zážitkem :o)
Po příjezdu do Karlštejna se
vydali na cestu ke hradu a prodírali se davy turistů a také stánkařů. Nelehká cesta do kopce
je vyčerpávající a tak došlo i na

občerstvení ledovou tříští nebo
zmrzlinou.
Na nádvoří se celá početná
skupina sesedla okolo Tomáše,
táborového specialisty na život
Karla IV., který děti seznámil
s podrobnostmi a pikantnostmi
ze života našeho největšího a nejznámějšího panovníka. Děti měly
za úkol bedlivě poslouchat a za-

pamatovat si co nejvíce informací
o Karlu IV. Následovala prohlídka
nádvoří, pohled do údolí z vysokých hradeb a návštěva Studniční
věže. Cesta z hradu byla korunována dobrým obědem – řízek
a brambory to jistily :o)
Po obědě a s plnými břichy výprava pokračovala. Dalším cílem
jenštejnské výpravy byl místní
zoopark. Zde k radosti všech přítomných je přísně dovoleno zvířata krmit!!!! Na tuto skutečnost byli
vedoucí náležitě připraveni a ještě
před ranním odjezdem nakrouhali
kila mrkve. Ta byla pak na místě
rozdělena dětem. Děti se rázem
vžily do rolí ošetřovatelů a krotitelů dravé zvěře. Krmili jak zvířata,
tak sebe :o) Někteří odvážlivci vyzkoušeli i jízdu na korábech pouště. Těsně před odjezdem směr domov, na děti ještě čekaly důvtipné
a mazané otázky od Tomáše, které
se týkaly právě jeho dopoledního vyprávění. Děti si pamatovaly
hodně, až to samotné vedoucí mile
překvapilo. Každý byl po zásluze
odměněn pohlednicí z Karlštejna.
Po návratu do Jenštejna měli
rodiče velké problémy přemluvit děti k odchodu domů. Děti si
nejen tento výlet, ale celý tábor
neskutečně užívaly a troufáme si
říci, že jsou již nyní natěšené na
další ročník.
Emilie Koťátková, MAS Střední Polabí

Kam za kulturou – přehled kulturních akcí v našem
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 bychom měli příště informovat, obraťte se přímo na
naši redakci.
Jenštejn
Aktuální program, detaily a rozpisy naleznete na: www.jenstejn.cz
říjen/listopad – Drakiáda
29. 9. (15:00) – Zamykání hradu –
symbolické zamykání hradu po turist. sezoně
17. 11. – Lampiónový průvod, ohňostroj (náves)
1. 12. – Rozsvícení vánočního stromečku
1. 12. – Advent na hradě – adventní
setkání doprovázené melodiemi adventních písní a vůní cukroví
5. 12 – Mikuláš pro děti
Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
3. 10. (10:00) – Káťa a Škubánek
(divadlo, Obecní dům Radonice)

10. 11. (19:00) – Benátky pod sněhem – divadlo (Radonická beseda)
1. 12. – Rozsvěcení vánočního stromu
22. 12. – Vánoční příběh (Rodinný
park Amerika)
Radonice – ZOOPark
1. 4. – 31. 10. Můžete ZOOPark navštívit v čase 8:30–17:00.
www.zoopark-radonice.cz
Vinoř
www.vinorseprobouzi.cz
21. 9. (9:30) – Mirandovy duby 2019
(běžecký závod)
19. 10. (15:00) – Dlabání na Dlabačově aneb Halloween ve Vinoři
(Stavebniny Dlabač)
2. 11. (17:00) – Lampionový průvod
(dušičkový)
1. 12. (15:00) – Rozsvícení vánočního stromu
Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv-dvur.cz
24. 9. (20:00) – Zelená kniha (kino)
29. 9. – Den mopse

1. 10. (20:00) – Sakawa (kino)
13. 10. (20:00) – A bude legrace –
Václav Upír Krejčí (pro děti)
25. 10. (20:30) – Progres 2 (koncert)
29. 10. (20:00) – Tři blízcí neznámí
(kino)
2. 11. (16:00) – Prima den (divadlo)
7. 11. (18:00) – Hledání naděje pro
rozdělenou společnost (debata)
23. 11. (19:00) – Prima den (divadlo)
29. 11. (21:00) – Rock & Roll – Cadillac (koncert)
Kbely
www.praha19.cz
21. 9. (13:00) – Kbelské posvícení
(CP Kbely)
2. 11. – Dlabání dýní + strašidelný
lesopark (CP Kbely)
1. 12. – Rozsvícení vánočního stromu (CP Kbely)
Veleň
www.velen.cz
Od 21. 10. (17) – kurz genealogie
„Za tajemstvím rodu“
24. 10. (18:00) – Koncert filmové

hudby (sál OÚ)
7. 11. (18:00) – Večer s hercem Janem Potměšilem (sál OÚ)
26. 11. (18:00) – Předadventní koncert – K. Berková (mezzosoprán)
a K. Englichová (harfa)
Horní Počernice – Chvalská tvrz
www.chvalskyzamek.cz
20. 9. – Koncert – Hudební festival
u sv. Ludmily
27.– 29. 9. – Nový prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND aneb pátrej
na vlastní pěst!
5. 10. – Hudební odpoledne s večerníčky
18.–20. 10. – Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND aneb pátrej na
vlastní pěst!
2. 11. – Hudební odpoledne s večerníčky
10. 11. – Počernická světýlka – lampionový průvod podskalím
8.–10. 11. – Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND aneb pátrej na
vlastní pěst!
30. 11. – 2. 2. – Dřevo, dřívko, dřevíčko: Poznávej, objevuj, hraj si –
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Hasiči vyjížděli k požáru i ke kočce na stromě

L

éto potvrdilo, že letošní rok
je co do počtu mimořádných
událostí v Jenštejně a okolí
poměrně klidný. Oproti loňskému
roku v okolí výrazně klesl zejména počet požárů polí a lesních porostů. I přes to jsme v červnu odstraňovali následky přívalového
deště do Radonic i do Jenštejna.
Na konci července jsme pak jednu hodinu po půlnoci spolu s HZS
Stará Boleslav vyjížděli k požáru plynového grilu do Zlatnické
ulice. Díky včasnému zásahu se
událost naštěstí obešla bez větších následků.
Léto s sebou však přineslo i jednu událost, kterou si asi
každý hasič musí zažít alespoň
jednou. V polovině června jsme
byli povoláni k záchraně kočky
na stromě v Radonicích. Celá
událost proběhla přesně tak, jak
byste ji čekali v nějaké komedii.
Kočka strávila na vysokém stromě víc jak 27 hodin. Spolu s námi
k události vyjížděla i plošina HZS
ze Staré Boleslavi a milá kočka
se zachovala naprosto očekávaně. Jakmile se plošina přiblížila
ke stromu, tak seskočila víc jak 6
metrů na nejbližší střechu a zmizela neznámo kam. Tak už to ale
u hasičů chodí, a i takové věci je
třeba řešit.
V rámci práce pro obec jsme
přes léto například odstranili sta-

rý nepoužívaný sloup ve Vinořské nebo pomohli odklidit spadlý
strom na trati letošní Jenštejnské
Pětky.
Během léta přišla i jedna dobrá zpráva. Obec Jenštejn uspěla
se žádostí o dotace u Ministerstva
vnitra a Středočeského kraje a na
přelomu roku se tak jednotka dočká nové techniky. Půjde o nový
automobil kategorie DA-L1Z.
Fakticky se bude jednat o náhradu našeho Fordu Transit z roku
2001. Půjde opět o Ford Transit,
ale tentokrát v prodloužené verzi H2L3. Jednotka tak bude moci
vyjíždět k technický zásahům
nebo vykonávat činnosti pro obec
bez obav z toho, jestli auto vůbec
nastartuje, jestli nám cestou něco
nevypadne dírou v podlaze a nebo
jestli vůbec projde další každoroční povinnou technickou prohlídkou. Rád bych touto cestou
poděkoval za pomoc a podporu
starostovi, kolegům zastupitelům
a všem z obecního úřadu.
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

regionu
interaktivní výstava pro děti
30. 11. – 2. 2. – JIHOČESKÉ BETLÉMY – výstava ze sbírky Muzea
Jindřichohradecka
1. 12. – Adventní trhy a Ježíškova
pošta
1. 12. – Pohádková neděle s prohlídkami výstavy
24. 12. – Živý Betlém na Chvalském zámku
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz
8. 10. (14:00) – Literární kavárna –
Martina Fialková a Božena Steinerová „Klavír je můj život“
12. 10. (10–17) – Sklo a drát
12. 10. (10–17) – Malba a broušení
skla
12. 11. (14:00) – Literární kavárna
30. 11. (15:00) – Adventní koncert
MUSICA BOHEMICA
10. 12. (14:00) – Literární kavárna
17. 11. 2019 – 13. 4. 2020 – Ze života knih a knížek
23. a 30. 11., 7., 14. a 21. 12. (10–17)
– Tvůrčí dílny – tisk na ručním tisk.
Lisu

7. 12. (10–17) – Speciální tiskařská
dílna
14. 12. (10–17) – Adventní rytecká
dílna
Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz
22. 9. (16:00) – O Sněhurce (divadlo
pro děti)
23. 9. (10:00) – O Sněhurce (divadlo
pro děti)
23. 9. (20:00) – Nabarvené ptáče
(kino)
25. 9. (20:00) – Panství Downtown
(kino)
26. 9. (19:30) – Lenka Dusilová
(koncert)
30. 9. (20:00) – Deštivý den v New
Yorku (kino)
2. 10. (20:00) – Přes prsty (kino)
7. 10. (20:00) – Jiří Suchý – Lehce
s životem se prát (filmový klub)
8. 10. (19:30) – PubQuiz neboli hospodský kvíz
9. 10. (20:00) – Národní třída (kino)
10. 10. (15:00) – Maxim Turbolenc
10. 10. (19:30) – Blues Jam Session
13. 10. (16:00) – Ovečka Shaun ve

filmu: Farmageddon (kino)
14. 10. (20:00) – Parazit (kino)
16. 10. (20:00) – Pražské orgie
(kino)
17. 10. (14:00) – Co jsme komu zase
udělali? (kino)
17. 10. (19:00) – Omán (přednáška)
20. 10. (16:00) – Kvak a Žbluňk –
dva kamarádi (divadlo pro děti)
21. 10. (10:00) – Kvak a Žbluňk –
dva kamarádi (divadlo pro děti)
21. 10. (20:00) – Budiž světlo (kino)
23. 10. (20:00) – Staříci (kino)
30. 10. (20:00) – Poslední aristokratka (kino)
Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
21. 9. (9:00) – soutěž v požárním
útoku dětí (sokolské hřiště)
26. 9. (19:00) – Na kus řeči s... Ivou
Hüttnerovou (zámek)
26. 9. (17:00) – Iva Hüttnerová –
vernisáž výstavy (Kočárovna)
26. 9. (17:00) – Marie Hartmanová
– vernisáž výstavy (muzeum)
27. 9. – Národní svatováclavská
pouť 2019

29. 9. (13–17) – Den otevřených
dveří v hasičské zbrojnici
1. 10. – Týden Knihoven – knihovna E. Petišky
12. 10. (15:00) – Drakiáda – alej
prvňáčku, pořádá Brandýský Matýsek
19. 10. (10:00) – Mezinárodní den
archeologie (Oblastní muzeum Praha-východ)
19. 10. (20:00) – Festival Rock nad
Labem (Saloon)
24. 10. (17:00) – Jídlo deseti staletí
– vernisáž výstavy (Oblastní muzeum Praha-východ)
25. 10. (10:00) – Pietní akt k 28. říjnu (pomník na Plantáži)
1. 11. (17:00) – M. Komárková –
Když maluje samouk…– výstava
(Kočárovna)
9. 11. (19:00) – koncert k výročí 17.
listopadu (zámek)
Zeleneč – Hobbýk
www.zelenec.cz
Nabídka kroužků pro školní rok
2019/2020 na www.hobbyk.cz (začínáme 16. 9. 2019.
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Jenštejnská pětka po šesté

U

ž šestým rokem se sešli
běžci a fanoušci sportu na
závod Jenštejnská pětka.
I přes nepřízeň počasí se sešlo 220 registrovaných běžců.
Od sponzorů se podařilo vybrat

150 000 korun, takže obec nestála
tato akce ani korunu a účastníci
si odnesli pěkné ceny. Děkujeme
sportovcům, hasičům a dalším
dobrovolníkům za pomoc a těšíme se na další ročník.

NABÍZÍME ŠIROKOU NABÍDKU KROUŽKŮ
PRO:
PŘEDŠKOLÁKY
ŠKOLÁKY
DOSPĚLÁKY
RODIČE S DĚTMI
Začínáme 16.9.2019, PŘIDEJTE SE K NÁM!

Podrobnou nabídku naleznete na našich internetových
stránkách www.hobbyk.cz
Těšíme se na Vás
Váš HOBBÝK
U Rybníka 13, Zeleneč
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