
„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés prosinec 2020

V
ýstavba domů v lokalitě 
Nového Jenštejna přinesla 
pro obec před více než 13 

lety velkou změnu a nelze jedno-
značně odpovědět, že k dobrému 
či zlému. Každopádně v roce 2006 
byla celá rozsáhlá výstavba do 
územního plánu schválena bez 
jakýchkoli záruk pro obec a za-
bránit dokončení celé lokality 
bez toho, aniž by hrozil soud za 
zmařené investice, legálně nelze. 
Mnoho z nás, včetně nás dvou, 
tady v té době změny ÚP ještě ani 
nebydlelo a díky této změně ÚP 

jsme se moli přistěhovat. Obec 
tedy nedostala skoro nic, navíc si 
musela koupit pozemek na škol-
ku a zadlužit se na její výstavbu, 
protože skokově narostl počet 
obyvatel i dětí. Další výstavbu se 
v uplynulých šesti letech dařilo 
výrazně brzdit, ale nejde to do-
nekonečna. „Hrajeme“ celou dobu 
o to, jak rychle se bude stavět a co 
se z toho obci podaří získat. A věř-
te, že jsme jednáním a vyjednává-
ním s developerem a právníky na 
toto téma věnovali dnes už stovky 
hodin.

A nyní můžeme oznámit, že 
přelomová smlouva s develope-
rem byla schválena na zasedání 
zastupitelstva dne 10.11.2020. Za 
dostavění Nového Jenštejna (sa-
mozřejmě postupně a po etapách) 
zaplatí developer kompletně no-
vou čističku o kapacitě 3.000 EO 
(ekvivalentních obyvatel) pro celý 
Jenštejn v hodnotě cca 50-60 mi-
lionů, takže skončí problémy se 
stávající čističkou, která by tak 
jako tak potřebovala výraznou re-
konstrukci. Nová čistírna odpad-
ních vod pojede na nejnovější tzv. 

membránové technologii, která 
vodu čistí i od hormonů a dalších 
látek, které „běžné“ ČOV neod-
straňují. 

K tomu navíc od developera 
získáme rozsáhlé pozemky mezi 
školkou a slepou ulicí na začát-
ku Hradní, nezastavěný a velmi 
hodnotný pozemek přímo u MŠ 
a developer si bude muset zajis-
tit vlastní zdroj vody nebo/pokud 
se mu to nepodaří se dohodnout 
s obcí na vybudování vodojemu 
pro celý Jenštejn.

Martin Šidlák, Norbert Hlaváček

Přelomová smlouva s developerem schválena

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
J. Minxová +420 286 851 985

info@jenstejn.cz
www.jenstejn.cz – obec
facebook.com/jenstejn – Facebook

Úřední hodiny OÚ:
Po 7:30–12:00, 13:00–18:00
Út 7:30–12:00
St  7:30–12:00, 13:00–18:00

Změna úředních hodin vyhrazena 
dle aktuálního nařízení vlády ČR, 
aktuálně na www.jenstejn.cz.

Úřední hodiny OÚ o vánočních 
svátcích: zrušeny od 23.12.2020 
do 30. 12. 2020.

Obecní policie:
+420 724 111 222

Pošta Zeleneč:
Po+St 10:00–12:00 13:00–18:00
Út+Čt+Pá  8:00–12:00 
  13:00–16:00

Pošta Jenštejn:
Po+St 15:00–18:00 hodin
Út+Čt+Pá 18:00–11:00 hodin

MŠ Jenštejn:
www.msjenstejn.cz 

SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz

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

Pohotovostní linka VAK ZÁPY:
+420 603 206 753 (24 hodin denně)

KONTAKTY

Obec Jenštejn přeje všem svým občanům 
klidné prožití vánočních svátků a dobrý 

vstup do nového roku 2021.
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Kromě nových laviček, máme 
v obci i starší, které si již zaslou-
žily nový nátěr. Začátkem podzi-
mu jsme proto nechali zrenovo-
vat dvě starší lavičky na dětském 
hřišti V Katovičkách a renovací 
prošla také vestavěná lavička 
na autobusové zastávce v Deh-
tárech. Zde bylo potřeba nejen 
natřít, ale i vyměnit celá prkna.
Při výjezdu z vedlejší ulice za 
Humny na ulici Radonická je 
horší výhled a vzhledem k nové 
výstavbě zde došlo ke zvýšení 
provozu. Proto jsme začali v září 
připravovat umístění dopravní-

ho zrcadla. Toto administrativně 
náročné kolečko nám bohužel 
zastavila Policie ČR, která vy-
dala nesouhlasné stanovisko 
k umístění zrcadla. Výjezd z této 
lokality by mělo alespoň zlepšit 
vodorovné dopravní značení zá-
kaz zastavení a prořez dřevin na 
přilehlých pozemcích.
Odpady, které lidé odkládají 
k nádobám na třídění odpadu, je 
pro obec velké finanční zatížení. 
Tento odpad musí obec zlikvi-
dovat individuálně, tedy velmi 
nehospodárně a platíme ho ve fi-
nále my všichni. Pro likvidaci ob-

jemných (křesla, nábytek apod.) 
nebo nebezpečných (pračky, PC 
apod.) odpadů jsou vypsány ter-
míny mobilních svozů. 
Známky na nádoby pro svoz 
odpadu pro rok 2021 si můžete 
vyzvednout v kanceláři obce nej-
dříve 6. ledna 2021, na základě 
platby přes účet, která proběhne 
v roce 2021. Nejpozději však 28. 
2. 2021. Více o odpadech najdete 
uprostřed občasníku.
Letošní svátky sv. Mikuláše, 
které mají děti tak rády, se kona-
ly v Jenštejně netradiční, nekon-
taktní formou – děti od 3 do 11 let 

našly u vchodu do svého domu ba-
líček, který snad potěšil i rodiče, 
protože v něm bylo více ovoce pro 
podporu zdraví a méně čokolády.      
Rozsvěcení stromu proběhlo 
letos v tichu návsi, nová modrá 
hvězda ozářila podvečer beze 
svědků. Moc bychom si všichni 
přáli, aby to bylo letos opravdu 
výjimečně! A příští rok jsme si 
mohli slavnosti první Adventní 
neděle opět dopřát. 
Přejeme vám v novém roce 
pevné zdraví a klidnou, po-
hodovou mysl. 

Pavla Rachová, Jana Minxová

OBECNÍ SLOUPEK

Známky pro psy 
v roce 2021 nebudou

Údržba zeleně

prosinec 2020

SLOVO STAROSTY

Starostování v rozvíjející se obci 
není nikdy nuda. Je třeba rea-
govat na nové či novelizované 
zákony a nařízení a tak jako se 
mění v životě naše představy či 
priority, mění se i potřeby obce 
a jejich občanů. Sebelepší plány 
zůstanou občas jen plány, když 
se střetnou s realitou.

Žádný z těch šesti let, kdy 
tuto práci dělám, nebyl stejný, 
nikdy se z toho nestala ruti-
na, ale letošní rok byl přeci jen 
opravdu výjimečný. Spousta věcí 
bylo nových, neměli jsme s nimi 
žádnou zkušenost a snažili jsme 
se poctivě hledat smysl ve všem, 
co po nás bylo požadováno nebo 
přímo nařízeno. Někdy to bylo 

dost těžké. A to, že příslovečný 
„selský rozum“ občas nejde vyu-
žít, to už víme.

Čekají nás roky, kdy budeme 
muset obracet každou korunu 
ještě víc, než jsme dosud činili. 
My všichni. V případě obecních 
financí se potvrdilo, že naše usi-
lovné a někdy pekelně náročné 
a frustrující shánění dotací na 
kde co bylo správnou cestou. 
I díky tomu se nám podařilo uše-
třit přes 11 mil. Kč na horší časy. 
A ty teď nastávají.

Ale každý problém je i výzva 
a každá výzva je i příležitost. 
Budeme pracovat na revizi stra-
tegického plánu obce. Některé 
projekty už optikou dnešního 

světa nejsou tak prioritní, jiné 
(třeba optika a obecně dobrá ko-
nektivita nebo dostatek prostoru 
pro sport a volnočasové vyžití) 
dostávají prioritu nejvyšší. Na 
všechny projekty (a o některých 
z nich píšeme v tomto čísle JO) 
se budeme snažit najít maxi-
mum dotačních prostředků.

Věřím, že v příštím roce (a na 
tom šetřit opravdu nechceme) 
budeme moci zase zažít Pálení 
čarodějnic, Jenštejnskou Pět-
ku, Letní kina, SumemerParty, 
Loučení s prázdninami, obecní 
zabíjačku, Mikuláše, 17. listopad 
nebo Rozsvěcení vánočního stro-
mečku a spoustu dalších příleži-
tostí pro setkávání se se sousedy 

a přáteli. Protože: „Lidé to jsou, 
kdo tvoří obec, nikoliv zdi.“

Vážení spoluobčané, přejeme 
vám krásné Vánoce, abyste je 
mohli strávit se svými blízkými, 
v klidu a ve zdraví!

Norbert Hlaváček

Od 1. ledna 2020 bylo zavede-
no povinné čipování psů, ať již 
žijí kdekoliv. Každý pes v České 
republice musí být označen mi-
kročipem, což upravuje novela 
veterinárního zákona. Mikročipy 
mají zajistit identifikaci zvířete 
a snadnější dohledání majitele. 
Tuto skutečnost bychom rádi 
využili v obci Jenštejn tím, že by-
chom na základě čísel čipů psů, 
které nám poskytnete na základě 
nové Obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2020 k trvalému označování 
psů a evidenci jejich chovatelů, ze 
dne 8. 12. 2020, mohli v případě 
nálezu psího tuláka odchytnout 
a následně kontaktovat majitele. 
Pracovat na identifikaci naleze-
ných psů bude Obecní policie Ra-
donice, která vlastní čtečku čipů. 
Pokud se nepodaří nalezeného 
psa identifikovat, je kontaktová-
na odchytová služba a ta psa od-
veze do útulku.  V případě ztráty 
psa můžete kontaktovat Obecní 

policii Radonice na telefonním 
čísle 724 111 222.

Mosazné známky s vyrytým 
číslem popisným tedy již vydávat 
pro rok 2021 nebudeme a nahra-
díme je výše popsanou metodou - 
evidencí vámi poskytnutých čipů. 
Poplatek zůstává 250 Kč za kaž-
dého psa (více na str. 4-5).

V listopadu jsme objednali roz-
sáhlejší úpravy stromů a keřů 
v Jenštejně. Rozsáhlý zásah byl 
proveden kolem horního rybní-
ka. Vykácela se převážná část 
keřů a náletů na dostupném 
břehu u chodníku, na opačném 
břehu proběhlo nejsložitější ká-
cení - uschlý jasan u zdi. Káce-
ní musela firma realizovat ze 
soukromého dvora i ze silnice. 
Uschlý jasan hrozil vylomením 
a pádem nejen mezi lidi, ale třeba 
i poškozením břehu a zdí. Další 

úpravy stromů proběhly u pla-
tanů na Hradní a na dětském 
hřišti v Katovičkách. Kromě toho 
proběhla i výsadba sakur v nové 
ulici Okrouhlá – objednatelem je 
ale developer v rámci plánova-
cí smlouvy a podmínek daných 
obcí. Výsadba stromů byla jednou 
z podmínek pro převzetí pozemků 
a infrastruktury do majetku obce, 
mimo to jsme např. požadovali 
výměnu poškozených obrubníků 
a zkoušku veřejného osvětlení.

Norbert Hlaváček
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Sen o lepším Jenštejně

Pěší propojení mezi Zlatnickou a Hradní

prosinec 2020

P
ro ty, kteří tuto informaci ne-
četli na Facebooku... Poslední 
dobou jsem už dost unavený 

z toho, jak jde spousta věcí zdlou-
havě a složitě, když se musí dělat 
tím správným úředním postu-
pem. I namalovat jednu žlutou 
čáru trvá třem úřadům tři měsí-
ce. Na konci několikaměsíčního 
a někdy i několikaletého úsilí se 
ale naštěstí i spousta věcí povede. 
Jsme na prahu realizace nové čis-
tičky, došlo k průlomové dohodě 
s developerem, kdy se konečně 
jen nestaví nové domy, aniž by 
z toho obec cokoli získala. Přesto 
jsem si vysnil ještě jeden projekt, 
který by dalece přesáhl moje krá-
tící se volební období. 

Rád chodím na procházky do 
okolí, chybí mi tady víc cest, které 
by spojily ty stávající do okruhů, 
případně vedly novými směry. 
Mluvím i se zemědělci, kteří pra-
cují na polích kolem Jenštejna. 
A tak jsem se dostal k projek-
tu, který se jmenuje Pozemkové 
úpravy. O co jde? 

Pozemkový úřad hledá v ne-
zastavěném katastru obce možné 
směny pozemků. Rovněž se na-
praví nesoulad mezi skutečností 
a katastrální mapou. A v nepo-
slední řadě úřad hledá řešení, 
aby byly všechny pozemky pří-
stupné po obecních cestách a ne-
nastal problém mezi vlastníky. 
To všechno jde na náklady státu, 
ani vlastníci, ani obec nic nepla-
tí. A v dalším kroku stát platí 
i projekty samotné – výstavbu 

cest, protierozních opatření proti 
smývání ornice z polí, větrolamy 
atd. Výsledkem tedy je zhodnoce-
ní pozemků všech vlastníků půdy, 
aniž to majitele něco stojí. Oby-
vatelům by to přineslo třeba pár 
nových cest, kam jít v okolí obce 
na procházku. Bohužel z toho snu 
jsem se probudil. V prvním kroku 

musí obec získat souhlas nejmé-
ně 50% vlastníků půdy. Kontak-
toval jsem ty největší majitele, 
kteří vlastní zhruba 3/4 půdy 
a souhlas jsem získal pouze od 
cca 30%. Pro tak byli vesměs ti 
vlastníci, kteří v naší lokalitě by-
dlí nebo hospodaří (kvůli GDPR 
bohužel nemůžu nikoho jmeno-

vat), případně firmy jako Amadet 
nebo Tereos TTD (na ně se GDPR 
nevztahuje). Naopak nesouhlas 
projevily typově vlastníci pozem-
ků, kteří nemají trvalé bydliště 
v obci. Nedá se nic dělat, naučím 
se s tím žít, ale mohlo to v Jen-
štejně vypadat lépe. 

Martin Šidlák

...bude snad konečně povoleno 
a v příštím roce proběhne jeho 
realizace. Počítáme s klasickým 
chodníkem. Mlatové cestičky, 
škvára a tak podobně se do in-
travilánu obce moc nehodí a ani 
v husté zástavbě nefungují. 

Jakmile bude „postaveno“ rádi 
bychom se bavili o tom, jak budou 
vypadat zelené pásy po stranách, 
zda se o ně bude starat obec nebo 
zda mají nějakou představu ma-
jitelé přilehlých zahrad – prostě 
bychom to rádi vymysleli tak, 
aby to nebylo jen o chodníku, ale 
i o rostlinách a o tom, kdo se o ně 
bude starat a bylo to pěkné.

Propojení, které se bude na-
pojovat na ul. Hradní hned za 
místem na separovaný odpad, asi 
uvítá víc lidí, zkrátí cestu lidem 
ze starého Jenštejna ke školce či 
ze školky, jiným cestu od autobu-
su a tak dále.

Norbert Hlaváček
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Úhrady za svoz a likvidaci odpadů a místní poplatky 2021
1. Roční úhrada za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu (dále jen SKO), pro období 
leden až prosinec. Pro dobu kratší, než jeden rok se výše úhrady nekrátí.  
Možnosti frekvence vývozu:
 a/ týdenní svoz nádoby (120 l) ..........................................................................................2 500 Kč
 b/ 14denní svoz nádoby (120 l) .........................................................................................1 800 Kč
  
2. Roční úhrada za svoz a likvidaci bio-odpadu (období duben až listopad)
 14denní svoz nádoby (120 l .................................................................................................600 Kč

Fyzickým osobám, které dovršily k 1. 1. 2021 věk 65 let, držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, 
členům volebních komisí, kteří byli členy volební komise v průběhu roku 2020 

a členům jednotky JSDHO Jenštejn je poskytována úleva 50% z výše úhrady dle bodu 1. a 2. 
Slevu lze aplikovat za jednu osobu a jednu nádobu v daném domě. 

Slevy jsou poskytovány jen občanům s trvalým pobytem v obci Jenštejn.

3.  Jednorázová cena nádob
 na SKO o objemu 120 l ....................................................................................................... 605 Kč
 na BIO  o objemu 120 l .....................................................................................................1 030 Kč

4. Doplňková služba – prodej jednorázových pytlů na SKO o objemu 120 l  ..............................60 Kč*

*nahrazuje úhradu za svoz pouze při koupi min. 20 ks, 
jednotlivě pouze jako doplnění k nádobě a k roční úhradě dle bodu 1.

5. Pronájem nádoby
 na plasty o objemu 240 l  .....................................................................................................200 Kč
 na papír  o objemu 240 l  .....................................................................................................200 Kč

6. Poplatek za psa na držitele .........................................................................................................250 Kč

 Za druhého a každého dalšího psa na držitele ..................................................................  250 Kč

  Poplatek za psa na držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, 
a nebo poživatel sirotčího důchodu ....................................................................................100 Kč

  Za druhého a každého dalšího psa na držitele, který je poživatelem 
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu 
který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu .....................250 Kč   

Podrobnosti k získání úlev na poplatcích sdělíme v kanceláři Obce Jenštejn.

Všechny poplatky můžete zaplatit najednou, částky lze kumulovat, např. 14denní svoz  
SKO 1 800 Kč + bio-odpad 600 Kč + pes 250 Kč + roční nájemné nádoby na separaci od domu 
na plast 200 Kč, celkem zadáte částku 2 850 Kč, a to převodem na účet obce č.ú.: 9526201/0100, 
variabilní symbol = číslo popisné domu. Platbou na účet zkrátíte dobu čekání při vyzvednutí 
známek na svoz odpadu a snížíte riziko šíření nákazy Covid 19. Známky pro rok 2021 na svoz 
odpadů budou vydány nejdříve druhý den po transakci, ne však dříve než 6. 1. 2021.
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Úhrady za svoz a likvidaci odpadů a místní poplatky 2021
Ve výjimečných případech je možná platba platební kartou přes platební terminál na úřadu obce 
nebo poštovní poukázkou (složenkou). Předtištěnou složenku si můžete vyzvednout na úřadu 
obce nebo využijte klasickou poštovní složenku adresovanou na Obec Jenštejn, 9. května 60,  
250 73 Jenštejn, č.ú. 9526201/0100. Platby v hotovosti v kanceláři obce nejsou možné. 

Vždy prosíme uvádějte variabilní symbol = číslo popisné Vašeho domu,

nejpozději však do 28. 2. 2021.

 Dovolujeme si upozornit, že dlužníky obešle obec po datu 28. 2. 2021  
 jednou a poté postoupí vymáhání pohledávky právnímu zástupci obce. 

 

Doplňující informace
Do 28. února 2021 jsou zároveň v platnosti i známky za svoz z roku 2020.

Známky na odpadové nádoby pro rok 2021 si můžete vyzvednout v kanceláři obce v úředních 
hodinách, nejdříve však ve středu 6. ledna 2021.

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 k trvalému označování psů a evidenci jejich 
chovatelů, ze dne 8. 12. 2020, Vás žádáme o poskytnutí čísla čipu ke každému zaplacenému 
psovi v obci. V roce 2021 nebudou vydávány psí známky. Při ztrátě psa a jeho identifikaci 
bude využíváno Vámi předané číslo čipu.

Poplatky za psy a za užívání veřejných prostranství v obci řeší Obecně závazná vyhláška 
obce Jenštejn č. 3/2019 o místních poplatcích, která je k dispozici v kanceláři a na webu obce. 

Výši úhrady za svoz a likvidaci odpadu stanoví usnesení zastupitelstva obce č. 4-1/18/2018-2022.

Obec Jenštejn, 9. května 60, 250 73 Jenštejn, IČO: 00240249, číslo účtu: 9526201/0100.
e-mail: info@jenstejn.cz , tel.: 286 851 985
Úřední hodiny: pondělí 7.30-12.00, 13.00-18.00, úterý 7.30-12.00, středa 7.30-12.00, 13.00-18.00 hodin. 

Změna úředních hodin vyhrazena dle aktuálního nařízení vlády ČR, aktuálně na www.jenstejn.cz
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Kdy / kde VO
Náves

VO
Hradní ulice 

vlevo při vjezdu do 
NJ* na kraji ulice 

Hradní

VO
Dehtáry

u hlavní silnice

NO 

Hradní ulice 
vlevo při vjezdu 

do NJ* 
na kraji ulice 

Hradní

NO
Dehtáry 

u hlavní silnice

Velkoobjemový 
bio odpad

Náves

Velkoobjemový 
bio odpad

Hradní ulice 
vlevo při vjezdu
do NJ* na kraji

ulice Hradní

leden neděle 31. 1.
od 7 do 11 hodin

únor neděle 28. 2.
od 7 do 11 hodin

březen sobota 27. 3.
od 8 do 13 hodin

sobota 27. 3.
od 8 do 13 hodin

sobota 27. 3.
8:00 – 8:30 h.

sobota 27. 3.
8:40 – 9:20 h.

duben neděle 25. 4.
od 7 do 11 hodin

neděle 18. 4.
od 7 do 11 hodin

květen neděle 30. 5.
od 7 do 11 hodin

neděle 16. 5.
od 7 do 11 hodin

červen neděle 27. 6.
od 7 do 11 hodin

Harmonogram se může kdykoli během roku změnit. Prosíme sledujte vitríny a web obce www.jenstejn.cz

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO (VO), NEBEZPEČNÉHO (NO) A VELKOOBJEMOVÉHO BIO ODPADU V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2021
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V minulých letech jsme 
kompletně obnovili veřej-
né osvětlení v Dehtárech, 

včetně kabeláže, sloupů i svíti-
del a nahradili zastaralé hlavice 
(svítidla) v novém Jenštejně za 
modernější technologii. Všechny 
nové ulice musí stavebníci vyba-
vit VO dle požadavků obce, které 
vycházejí ze světelných studií 
a výpočtů a jasně říkají, jaká kri-
téria – typ svítidla a jaké další 
parametry (např. kolik Kelvinů 
atd.) musí svítidla splňovat.

Ale VO je potřeba částečně či 
zcela rekonstruovat i ve zbytku 
Jenštejna. Připravili jsme proto 
projekt, vyřizujeme povolení a re-

alizovat jej budeme po etapách 
podle finančních prostředků, kte-
ré se nám na to podaří sehnat. 
Některé třeba v souběhu s jiný-
mi projekty – např. až (konečně) 
začne ČEZ zakopávat elektrické 
vedení v ulici Na Stráni a na čás-
ti Vinořské a na návsi do země, 
počítáme s tím, že si obec připolo-
ží kabeláž a chráničky na optiku 
do výkopů a tím uspoříme docela 
dost peněz a možná i brzy poté 
rekonstruujeme celý tento úsek. 

Součástí projektu je i dokon-
čení veřejného osvětlení až na 
úplný konec ulice Za Humny, tj. 
po vnější jenštejnské okrouhlici.   

Norbert Hlaváček 

Rekonstrukce osvětlení 

Technické zázemí 
obce už příští rok!

prosinec 2020

B
ěhem roku 2021 bychom rádi 
na obecním pozemku u býva-
lého JZD otevřeli technické 

zázemí obce, které budeme využí-
vat na umístění věcí, nářadí, stro-
jů nebo třeba posypového materi-
álu, protože dnes je nemáme kam 
dát. Počítáme také s tím, že by 
tam bylo možné pravidelně každý 
týden (nebo co 14 dní) odevzdávat 
velkobjemový odpad, plasty i pa-

pír a rozměrnější biodpad pohodl-
něji, než jednou měsíčně do přista-
veného kontejneru někde v obci. 
Areál bude oplocený a pod kontro-
lou, odpady budeme odvážet a vše 
budeme schopni lépe koordinovat, 
hlídat a díky tomu se všichni s TP 
v obci se zaplacenou popelnicí do-
stanou k legálnímu odevzdání od-
padu častěji a pravidelně.

Norbert Hlaváček

S
portoviště, které by bylo ve-
řejně přístupné a nenáročné 
na údržbu, tady dlouho chy-

bí. Sdružení sportovců Jenštejn 
se sice příkladně stará o dvě an-
tuková hřiště, ale ta jsou vhodná 
jen na menší počet sportů a navíc 
– potřebují neustálou údržbu – 
proto nejsou celoročně otevřená 
a přístupná bez domluvy.

V minulém roce jsme tedy 
zpracovali projekt obnovy sporto-
viště, který obsahoval nové oplo-
cení celého areálu v podobě, aby 
skutečně míče a míčky zůstaly 
uvnitř a jedno z antukových spor-

tovišť se změní na hřiště s umě-
lým povrchem, připravené na 
několik různých druhů míčových 
her. Počítáme s basketbalovými 
koši, brankami na malou kopa-
nou, volejbalem, tenisem a tak 
podobně.

Letos jsme napodruhé dotaci 
dostali a já tedy do rozpočtu obce 
na rok 2021 navrhnu finanční 
prostředky na to, abychom měli 
i na spoluúčast obce k dotaci 
a hřiště postavili. Pokud to zastu-
pitelé schválí, počítáme se stav-
bou už na jaře 2021. 

Norbert Hlaváček

Veřejné multifunkční sportoviště V Katovičkách

S ohledem na opakující se závažnou situaci 
a mimořádná opatření, se kterými se neustále 
potýkáme, nejsme s to Vám poskytnout pře-
hled kulturních akcí v našem regionu. 

Aktuální programy, detaily a rozpisy akcí 
okolních obcí a pořadatelů můžete sledovat 
přímo na jejich webových stránkách, jejichž 
výčet níže uvádíme. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se snad 
brzy na viděnou při nějaké z kulturních pří-
ležitostí.
Obec Jenštejn
www.jenstejn.cz/volny-cas-a-kultura/akce-v-
-jenstejne

Radonice
www.radonice.cz/zivot-v-obci/kulturni-centrum
Radonice – ZOOPark
www.zoopark-radonice.cz 
Dřevčice
www.drevcice.cz/kalendar_akci
Vinoř
www.vinorseprobouzi.cz 
Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv-dvur.cz/kalendar
Kbely
www.praha19.cz/kalendar_akci/calendar.php
Veleň
www.velen.cz/zivot-v-obci/kalendar-akci

Horní Počernice – Chvalská tvrz
www.chvalskyzamek.cz 
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz
Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz/program
Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz/vismo/kalendar.asp?id_org=904
Brandýs nad Labem – Matýsek
www.brandyskymatysek.cz
Brandýs nad Labem – Kino
http://kinobrandys.cz
Šestajovice – Svíčkárna RODAS
www.rodas.cz

Kam za kulturou
Přehled kulturních akcí v našem regionu
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S
tejně jako pro všechny ostat-
ní byl i pro jenštejnské hasi-
če tento rok poněkud neob-

vyklý. Nejrůznější dopady jarních 
a podzimním opatřením proti 
šíření COVID-19 se samozřejmě 
nevyhnuly ani nám. Především 
se jednalo o omezení většiny čin-
ností, které přímo nesouvisely 
s řešením mimořádných událostí. 
Museli jsme tak zrušit některé 
části odborné přípravy, některé 
plánované kurzy a soutěže byly 
zrušeny nebo výrazně omezeny.

Zřejmě i vlivem opatření na 
fungování běžného života došlo 
v letošním roce v našem okolí 
obecně ke snížení výskytu udá-
lostí, které by vyžadovaly zásah 
hasičů. Naše jednotka tak v roce 
2020 řešila k 30. 11. celkem 19 
událostí. Ve čtyřech případech 
se jednalo o požár, jednou o únik 
ropných produktů, v jedenácti 
případech o technickou pomoc, 
dvě události byly klasifikovány 
jako ostatní pomoc a jednou se 
jednalo o planý poplach.

Nejzajímavější událostí byl jis-
tě srpnový požár zemědělské bu-
dovy v Lázních Toušeni. Postupně 
byl vyhlášen až III. poplachový 
stupeň. Naše jednotka prováděla 
dálkovou dopravu vody a na Labi 
zřídila jedno z čerpacích stano-
višť. Z trochu jiného pohledu byl 
zajímavý i 16. říjen. Pokud je mi 
známo, tak to bylo poprvé, kdy 
byla naše jednotka vyslána k po-

žáru už v prvním poplachovém 
stupni do Prahy a to hned dva-
krát. Zní to možná jako banalita, 
ale Praha je z pohledu organizace 
požární ochrany jiný kraj a v řadě 
případu tak k pražským událos-
tem vyjíždějí přednostně pražské 
jednotky i když z větší vzdálenos-
ti. Pochopitelně pouze v případě 
kdy tím nedojde k ohrožení života 
nebo majetku. Jenštejn má bohu-
žel „smůlu“ v tom, že velkou částí 
sousedí právě s Prahou. V obou 
těchto případech šlo o soused-
ní Vinoř a celé to bohužel „kazí“ 
fakt, že jsme byli během obou 
výjezdů odvoláni zpět, protože 
událost nakonec naši pomoc ne-
vyžadovala.

I přes platná omezení jsme 
letos odbornou přípravu úplně 
nevynechali. Na jaře jsme se tak 
rádi zúčastnili distanční verze 
soutěže jednotek Letňanský Že-
lezňák, v létě se několik našich ři-
dičů a obě vozidla projela po hra-
deckém polygonu a v neposlední 
řadě se našim třem nováčkům 
podařilo úspěšně projít kurzem 
nositele dýchací techniky. Použí-
vat dýchací přístroj u zásahu je 
možné právě jen po absolvování 
příslušného kurzu a ten letošní se 
konal na konci listopadu ve výcvi-
kovém polygonu Hasičské báňské 
záchranné služby v Praze. Praž-
ský báňský polygon tvoří přes 300 
m zakouřených úzkých chodeb, 
potrubí a nejrůznějších překážek 

ve třech patrech, které se zdoláva-
jí plazením nebo v lepším případě 
po čtyřech. Mám radost, že vý-
cvik v obtížném prostředí zvládli 
všichni tři výborně. Podobně dob-
ře si v polygonu vedli i dva naši 
velitelé družstva, kteří se tam pů-
vodně jeli s nováčky jen podívat.

Dalším zásadním momentem 
letošního roku bylo jarní předání 
nového zásahového vozidla kate-
gorie DA-L1Z jehož základem je 
Ford Transit v provedení H2L3. 
Velká část jeho nákupní ceny 
byla pokryta dotacemi Středočes-
kého kraje a Ministerstva vnitra. 
Vozidlo je vybavené zejména pro 
technické zásahy a během roku 
jsme ho již mnohokrát využili.

Rok 2020 byl specifický i pro 
SDH Jenštejn. Hned v lednu byl 

na výroční valné hromadě spolku 
zvolen nový starosta sboru. Opat-
ření zavedená v březnu však zna-
menala zrušení prakticky všech 
akcí a soutěží kterých by se sbor 
mohl zúčastnit. Jedinou soutěží 
sezóny byl pro nás tak až záři-
jový závod v požárním útoku ve 
Zdibech.  Nastoupila v něm hned 
dvě naše ženská družstva a bylo 
z toho skvělé druhé a třetí místo.

Pevně věřím, že rok 2021 bude 
pro celý Jenštejn klidnější a ra-
dostnější. Za jenštejnské hasiče 
vám všem přeji krásné a klidné 
Vánoce a pevně doufám, že se 
s nikým z vás nepotkáme u něja-
ké vánoční nebo novoroční mimo-
řádné události.

Jiří Hulík

Zástupce velitele JSDH Jenštejn, zastupitel      

Hasičský rok 2020
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Hrad Jenštejn podroben
zpracování hmotové rekonstrukce

prosinec 2020

K
 poznání hradu Jenštejn 
přispívají nejen odborníci 
z řad archeologů, historiků 

či stavebních historiků, ale také 
celá řada amatérských zájem-
ců. Ti svou energii a volný čas 
neváhají věnovat této jedinečné 
hradní památce od středověku 
čnící v rovinaté krajině za humny 
Prahy. Kastelán hradu je těmto 
aktivitám nakloněn a každému 
rád umožní potřebný přístup 
a součinnost. 

Loňského roku se hrad stal 
volným polem pro „řádění“ stu-
dentů uměleckoprůmyslové VOŠ 
a SŠ z Prahy 3. Cílem bylo vy-
tvořit architektonické náměty 
na téma „Společensko-kulturní 
prostor na hradě Jenštejn“. Tře-
baže návrhy v řadě bodů nere-
spektovaly možnosti stavebních 
úprav z hlediska památkové péče 
a aktuálně platných předpisů, lze 
je využít přinejmenším jako in-
spirační podklad.

Letošního roku hrad navště-
vuje jiný „amatérský“ (v uvo-
zovkách) zájemce o náš hrad. Je 
jím František Podzimek, jehož 
zálibou jsou počítačové hmotové 
rekonstrukce hradů. Také k tomu 

našemu jeden vytvořil. Jeho úsilí 
dále pokračuje bádáním okolní 
zástavby. 

Níže uvádíme výtah z rozho-
voru kastelána hradu Zdeňka Ši-
merky s Františkem Podzimkem 
při jeho studijní návštěvě hradu 
17. října 2020.

Jak jste se dostal k počítačo-
vým rekonstrukcím?
Jako malého mě rodiče hodně vo-

dili po památkách, takže už teh-
dy jsem k hradům získal nějaký 
vztah. Nejmilovanějším hradem 
u mě je Kumburk, na který jsem 
vylezl tolikrát, že to ani nespo-
čítám. Jednou jsem takhle zase 
vyšel na ten Kumburk a říkám 
si, jak ten hrad asi vypadal, když 
ještě stál v plné kráse. Sednul 
jsem pak doma k počítači a zjistil 
jsem, že existují něco jako hmoto-
vé rekonstrukce. 

Máte nějaké spolupracovníky, 
historiky, archeology, kteří vám 
s tím pomáhají?
Těch je plno. Založil jsem kvůli 
tomu na sociální síti Facebook 
skupinu „Hmotové rekonstrukce 
hradů“. Původně nás tam bylo 
asi 50 zájemců, teď už nás je asi 
5 tisíc. Hodně mi pomohl pan Ru-
beš, což je sice amatér, ale „cho-
dící encyklopedie lidstva“. Znám 
se také s panem Sýkorou, což je 
vynikající současný kasteolog, 
vlastně žák pana Durdíka, znám 
se s panem Sirovátkou, který je 
archeologem…

Je vaše spolupráce s pracov-
níky hradů trvalejšího charak-
teru?
Já mám zkušenost jenom s pár 
hrady, kde máme s pracovní-
ky pevnější vazby. Spolupracuji 
např. se Skalkou ležící při okraji 
obce Vlastislav nebo se sdruže-
ním ve Stříbrné Skalici. Na Skal-
ce mé práce visí trvale, na Skalici 
byla zase výstava v rámci Noci 
kostelů.

Jak vaši práci prezentujete?
Já jsem člověk, který se nikde 
moc neukazuje. I výstavy mých 
prací nepořádám já sám, ale or-
ganizují si je konkrétní objekty, 
pro které rekonstrukce dělám. 
Mám také vlastní webovky (www.
hmotove-rekonstrukce.cz), kde si 
každý může prohlédnout všechno, 
co jsem kdy vytvořil a podívat se 
na modely z prvopočátků mé čin-
nosti, kde se člověk může zasmát, 
jak jsem začínal.

My zde na hradě máme též 
jeden model hradu, který byl 
vytvořen mj. i na základě ar-
cheologického výzkumu, který 
probíhal v souvislosti s rekon-
strukcí hradu v sedmdesátých 
letech 20. století. Z čeho jste 
vycházel při tvorbě vašeho di-
gitálního modelu Jenštejna vy?
Vycházel jsem hlavně ze Sedláč-
ka, Durdíka a Menclové. U Dur-
díka tam máme ještě velké ne-
jasnosti ohledně věže a asi zde 
rekonstrukce dozná ještě změny. 
Jsou tam potíže s umístěním pod-
sebití, kontaktu plášťové hradeb-
ní zdi s věží. V podobě věže s pa-
nem Durdíkem nesouhlasím.

Zdeněk Šimerka


