„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés
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Odpady: Co nás čeká a nemine

V

následujících
týdnech
a měsících nás čeká několik zásadních změn, které
se týkají odpadů. Začít musím
omluvou. Na poslední zářijovou
neděli byl objednán pravidelný
svoz velkoobjemového odpadu.
Nastala ale naprosto nečekaná
situace, kdy řidič AVE složil kontejner ve Staré Boleslavi místo
v Jenštejně, nikdo z vedení obce
právě nebyl v Jenštejně a po zjištění problému nám nikdo z AVE
hodinu nebral telefony. Kontejner
tak dovezli později. Tato komplikace nás samozřejmě mrzí, ale
s tak absurdním omylem se prostě počítat nedá.
Byla to ale poslední kapka
k zásadním změnám v této oblasti. Další svoz velkoobjemového
odpadu je naplánován na pondělí 25. 10. mezi 15–19 hod. z ulice
Hradní a nově jsme přidali i termín 26. 10. od 15 do 19. hodin
z Dehtár. Jde o všední dny odpoledne. AVE nemá, podle informací,
které jsme dostali, kapacity dál
zajišťovat svoz o víkendu. Firma,
která nám tuto službu zajišťovala
dříve, odmítla ve svozech pokračovat z provozních důvodů, další
oslovená firma, která projevila
zájem, nakonec neposlala ani nabídku. Po nějakou dobu bude tedy
svoz velkoobjemového odpadu zajišťován ve všední den.
To je ale pouze přechodný stav.
V době uzávěrky občasníku už
byly zahájeny práce na technickém zázemí obce v ulici Za humny, kde budou moct v budoucnu

lidé s trvalým pobytem v obci
odevzdávat velkoobjemový i biologický odpad častěji než jednou
za měsíc a my jej budeme odtud
pravidelně vyvážet. Chceme zde
také provozovat re – use centrum. Za situace, která momentálně v Česku panuje, firmy mají
nedostatek lidí a dodržování
termínů není na pořadu
dne, nechci slibovat, kdy
přesně a v jakém režimu
bude technické zázemí fungovat, ale budeme o tom včas
informovat. Určitě však chceme, aby byla možnost odevzdání
výše uvedených věcí mnohem
častější než jen 1 x za měsíc. Do
té doby děkuji za trpělivost a sledujte prosím informační kanály
obce, kde jsou zveřejňovány termíny a místa svozu velkoobjemového odpadu.
Tím ale téma odpady nekončí. Od nového roku se musí obec
řídit aktualizovaným zákonem
o odpadech, podle kterého už
nemůžeme vybírat poplatek za
svoz komunálního odpadu na základě smlouvy tak, jako doposud.
Zákonodárci to asi původně mysleli dobře, nicméně, jako už často, realita je nakonec zcela jiná.
Novela zákona počítala s tím,
že bude více tlačit na původce
odpadu, aby odpad maximálně
třídili a to včetně domácího biodpadu (potraviny atp.), který prý
představuje velkou část objemu
směsného komunálního odpadu.
Inu rozhodli se zákonodárci, že
nově se bude platit za skutečnou

váhu směsného komunálního
odpadu té které domácnosti. Ovšem nějak se na tom opomněli
dohodnout se všemi svozovými
firmami, které nedisponují technologií na zvážení každé vaší popelnice, nemají na to ani SW ani

neví, jak by to pak účtovaly a kdo
by to kontroloval. V současné
době vedeme intenzivní jednání
s ministerstvem vnitra, aby nám
předem odsouhlasili novou podobu vyhlášky, než ji dáme projednat v zastupitelstvu. Pravidla
stanovená novým zákonem jsou
většinově v praxi nepoužitelná,
nebo kladou na obce nepřiměřeně
vysoké nároky z pohledu administrativy, vymáhání pohledávek
atd..

Kolik to už stálo času a energie vás logicky nezajímá, tak jen
řekneme, že se snažíme o to, aby
výsledkem bylo, že lidé budou
platit podobně jako dosud podle
toho, jestli bude nádoba vyvážena jednou za týden nebo jednou
za 14 dní, a aby peníze, které za
to zaplatí, byly zhruba stejné
jako letos. Přestože reálná
cena za vývoz, skládkování
atd. jedné 120 l popelnice plus
cena na dům za celé náklady odpadového hospodářství v obci vychází hrubě přes 5000 Kč na dům
a tuto cenu je obec oprávněna do
poplatku za SKO promítnout.
A pak jedna dobrá zpráva pro
vás, zákon také výrazně komplikuje způsob výběru poplatků
za SKO, nelze je vybírat na rok
dopředu, lze je vybírat jen např.
kvartálně a zpětně a to by nás
stálo spoustu peněz, nákup
nového SW, čas, který spotřebuje vymáhání pohledávek atd. Proto preferujeme
variantu, že za odpady na rok
2022 nebudete platit během
ledna a února na ten daný rok
dopředu, ale poplatek vám bude
vyměřen až v roce 2023. Obec to
bohužel bude muset zafinancovat
z úspor. Ovšem dotáhnout tuto
představu do podoby, která by
neodporovala zákonu, bude ještě
nějaké úsilí stát a jakmile budeme mít konečně s ministerstvem
schválenou vyhlášku a projde zastupitelstvem, dáme vám vědět,
jak to přesně bude.
Martin Šidlák, 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
J. Minxová +420 286 851 985
info@jenstejn.cz, www.jenstejn.cz
facebook.com/jenstejn – Facebook
ID DS: 8pkb6wz

Úřední hodiny OÚ:
Po
7:30–12:00 h.
13:00–18:00 h.
Út
7:30–12:00 h.
St
7:30–12:00 h.
13:00–18:00 h.
Změna úředních hodin
vyhrazena dle aktuálního
nařízení vlády ČR, aktuálně
na www.jenstejn.cz.

Obecní policie:
+420 724 111 222

MŠ Jenštejn:
www.msjenstejn.cz

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

SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz
Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
facebook.com/jenstejnskyobcasnik

Pošta Jenštejn:
Po+St
15:00–18:00 hodin Pohotovostní linka VAK ZÁPY:
Út+Čt+Pá
18:00–11:00 hodin +420 603 206 753 (24 hodin denně)
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SLOVO STAROSTY
Letem světem co se dělo o prázdninách a v září a co nás čeká…
Na posledním zasedání zastupitelstva jsme přijali rozpočtové
opatření č. 5 a upravili (navýšili)
příjmy obce z daní atp. Za zmínku stojí, že naše MŠ dostala další
dotaci 300 000 Kč na tvz. šablony,
kterými MŠ financuje některé
své aktivity „navíc“ a ve výdajích jsme např. schválili částku
130 000 Kč na nákup nových
pneumatik na Tatru, protože
nová pravidla nám už nedovolují jezdit na těch původních (nota
bene dosti opotřebovaných). Jen
pro zajímavost: jedna pneumatika vyjde na cca 17 000 Kč, včetně
rezervní jich potřebujeme 7 plus
výměna a práce atd. Hasiče podporujeme a podporovat budeme,
i když to není ročně úplně malá
částka a vyjde v průměru tak na
500 000 Kč.
4. 10. začaly práce na vybudování Technického zázemí obce, jehož součástí bude i kvalitní štěpkovačka na bioodpad, kontejnery
na tříděné odpady a plánujeme
zde i tvz. re-use centrum. Ale
o tom píši v jiném článku.
Zastupitelé se dozvěděli o tom,
jak pokračují plány s uvažovaným komunitním domem (klubovny, sál, místo pro služby – asi
obchod) a o postupu, jak budeme
celou věc řešit. Pozemek už máme
ve vlastnictví a v současné chvíli čekáme na nabídku koncepční
studie, rád bych se pak setkával
se zastupiteli v pracovní skupině
nad studií a samozřejmě v určité fázi i s veřejností. Ale bude to
běh na dlouhou trať. Od studie,
kterou chceme připravovat na
začátku roku 2022, po projekt,
projektovou dokumentaci a sáhodlouhý proces stavebního povolení a hlavně shánění peněz z dotací je to cesta tak na 2–3 roky

a nebude to jednoduché. Jen mým
odhadem se bavíme o částce cca
40 000 000 Kč.
Připravujeme také novou vyhlášku o odpadech, kterou musíme přijmout v souvislosti s novým zákonem. A to se vám možná
bude líbit, mě už méně, že velmi
pravděpodobně budeme změnou
zákona vybírat poplatky za SKO
rok zpětně, což bude pravděpodobně (to píši proto, že vyhlášku
má teď na kontrolu MVČR a není
schválena), znamenat, že v lednu
2022 nebudete platit za svoz SKO
na ten daný rok dopředu, ale budete za svoz roku 2022 platit až
v roce 2023…
Našli jsme také vhodný dotační titul, kterým bychom vybudovali tzv. „novou náves“ pro Dehtáry v lokalitě „Za zahradami“
včetně chodníků, odpočinkové
zóny a dětského hřiště, pokud samozřejmě dotaci obdržíme.
K parkování aut v obytných
zónách a leckde jinde budeme
připravovat nějakou formu ankety a více a podrobněji k tomu
budeme informovat zvlášť.
Na Hradní byl konečně instalován Alzabox (Alza měla problém s dodavatelem boxů, a tak
se to celé opozdilo) a na rozšíření
boxu Zásilkovny stále čekáme
a urgujeme to.
ČEZ (coby investor akce) dokončil zapuštění elektrického vedení na Vinořské, Na Stráni a na
návsi do země a my si tam připoložili kabel k novému veřejnému
osvětlení a je tam i chránička na
budoucí optiku. Vyšlo nás to mnohem levněji, než kdybychom celý
projekt realizovali extra a navíc
to nijak zásadně neprodloužilo
dobu, po kterou došlo k uzavírkám a stavebním pracem. Nové
veřejné osvětlení bude moderní, s mnohem menší spotřebou

a součástí jsou i inteligentní rozvaděče, které řídí intenzitu osvětlení, tak jako v Dehtárech nebo
v NJ. Znamená to, že s postupující nocí se intenzita osvětlení snižuje, nad ránem je zase na 100%
intenzity. Optika je také přivedena až z Dehtár (resp. Svémyslic)
na Hradní a Radonickou a firma
už zpracovává další projekt, abychom optiku dostali do co nejvíce
domácností.
V jiné investiční akci, kde byl
pro změnu investorem Středočeský kraj, coby vlastník komunikací na Radonické, Vinořské
a Dřevčické došlo k zásadní rekonstrukci povrchu Vinořské, po
které jsme volali několik let. Zhotovitel (Strabag) však měl od investora jednoznačný pokyn silnici
nerozšiřovat a nepovedlo se nám
rozhodnutí zvrátit. Prý od kraje platí: ani centimetr navíc. Na
druhou stranu je třeba ale objektivně dodat, že v rámci akce se jen
obnovoval povrch silnice, ale na
stávajícím, již existujícím zpevněném podkladu. Rozšířit silnici
by tak neznamenalo jen položit
„o pár centimetrů“ asfaltu víc, ale
budovat i komplet nové „základy“
silnice. To mne sice dost mrzí,
protože v některých úsecích by se
rozšíření opravdu hodilo, na druhou stranu se nám podařilo prosadit, že kraj zaplatil i vodorovné
dopravní značení na krajnicích,
aby byly okraje vozovky více zřetelné. A na Vinořské jsme nechali
doplnit dopravní opatření směřující k větší bezpečnosti chodců
na přechodu (optické brzdy, další
vodorovné značení atd.).
Někdo se mne ptal, proč se neudělala i náves a tak toho využiji
a odpovím nejen na tento dotaz,
ale na dotazy všech k tomu, zda
a kdy se budou rekonstruovat
další komunikace. Nadále bude-

me tlačit na kraj, aby v rekonstrukci svých vozovek v Jenštejně
pokračoval a došlo primárně k rekonstrukci Radonické a Dřevčické a silnice ve vlastnictví obce
se budeme snažit rekonstruovat
s pomocí dotačního titulu a v současné době pracujeme na projektové dokumentaci, kterou potřebujeme k podání žádosti o dotaci.
A to se týká i rekonstrukce návsi,
která bude také nově osvětlena.
Čeká nás Vítání občánků
(budeme jich vítat asi více než
30), tradiční 17. listopad a ohňostroj U Křížku, Mikuláš s dárky
pro děti, Rozsvěcení vánočního
stromečku na návsi, přednáška
Horolezce Marka Holečka a také
2. Obecní ples.
Dnes je čtvrtek 7. října 2021,
skutečně předvečer voleb. Jak
dopadly, zatím nevím, ale přeji
nám všem, aby nejen volby, ale
celá naše budoucnost vypadala
lépe než v kovidových dobách,
abychom zase žili normálně, beze
strachu, mohli se vídat bez zákazů a hloupých nebo nedostatečně
vysvětlených nařízení.
Pěkný podzim všem!
Norbert Hlaváček

Zpráva o stavu stavby Svazkové základní školy
K září 2021 Od slavnostního poklepání základního kamene školy
proběhly tři měsíce a začíná být
vidět první výsledky.
Přezletice se nacházejí v území bohatém na archeologické
nálezy, takže jsme byli poměrně
napjati, zda nedojde k nálezu
a stavba se nezastaví. Po skrývce
ornice, která se momentálně odváží, se ukazuje, že v místě stavby žádné nálezy nejsou a nenašly
se ani v hlubších výkopech- to je
dobrá zpráva.
Příjezd na staveniště je veden
mimo obec vybudovanou staveništní komunikací, takže se mno-

hým může zdát, že se nic moc neděje, ale opak je pravdou.
Momentálně je kompletně vybetonována obrovská retenční
nádrž, která slouží k zachytávání
dešťových vod, ale také vod takzvaně šedých, které pocházejí ze
sprch a umyvadel. Tyto budou po
přečištění vráceny zpět do objektu
a budou sloužit jako užitková voda
například na splachování toalet.
Stavba je vzhledem ke své velikosti a geologickému podloží umístěna na vrtaných betonovaných
pilotech. Vrtací souprava hloubí
jednu díru za druhou a betonářský
mix zalévá otvory s armaturou.

V listopadu dojde k budování
základů a ke konci roku se začne
stavba zvedat ze země.
Všichni, kteří se na hotový
výsledek těšíme, si přejeme co
nejmírnější a nejkratší zimu, aby
nemuselo docházet k technologickým přestávkám.
Mnozí jste zaznamenali informaci o potřebě stavbu zlevnit
vzhledem k nižší dotaci o přibližně 28 milionům korun oproti
vysoutěžené ceně. K danému problému se všechny strany postavily čelem a vstřícně. Potřebné
úspory jsme našli a v přípravě je
potřebný dodatek smlouvy o dílo.

Za pořádný kus práce při každotýdenních společných jednáních
děkuji zhotoviteli stavby sdružení Subterra, Aübeck, Pohl, dále
architektovi Starčevičovi a v neposlední řadě stavebnímu dozoru
firmě Archconstruct.
V nejbližším období nás čeká
vypsání soutěže na dodavatele
interiéru školy, kde předpokládáme výběr dodavatele na počátku
příštího roku.
Celá škola se staví v rámci
jedné etapy a zprovozněna bude
v září 2023
Jan Macourek,
předseda svazku
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Sousedské války aneb co dělat

D

obrý soused je základ klidného života ve městě i na
venkově. Ne všichni ale
mají takové štěstí. Poslední dobou
se na obec obrací čím dál víc lidí
s žádostí o pomoc v oblasti tzv.
sousedských sporů, tedy, že je soused obtěžuje hlasitou hudbou nebo
chovem drobných hospodářských
zvířat. Důvěra, kladená v obecní
úřad, nás samozřejmě těší, ale řešení většinou leží někde jinde.
V ideálním světě by stačilo takovému člověku domluvit. A věřte,
že v 90% takových případů se o to
snažíme. Následuje „domluva“ za
pomoci obecní policie. V řadě případů se tímto způsobem povedlo
nějakou nápravu sjednat. Příkladem může být momentální uklidnění situace s nočním túrováním
motorů v ulici Za humny.
V případě, že podáte podnět písemně na OÚ a lze se domnívat,
že se jedná o přestupek, pak obec
postoupí celou záležitost přestupkové komisi MÚ Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav. Tam rozhodnou, zda byl či nebyl přestupek
spáchán. Celou tuto agendu Obec
Jenštejn Brandýsu hradí a není to
ročně nijak malá částka, nicméně
jsme rádi, že to dělají profesionálové k tomu vyškolení a je tam záruka nestrannosti.
Objevují se ale i spory dlouhodobějšího rázu. Jako modelovou
situaci můžeme zvolit třeba chov
kohoutů nebo koz uvnitř husté
zástavby nového Jenštejna, kde
spolu těsně sousedí zahrady o velikosti někdy ani ne 100 metrů
čtverečních v téměř uzavřeném
vnitrobloku. Chovat v takových
podmínkách dvě kozy nebo deset
kohoutů (ale i pět psů) je nesmysl,
který škodí zvířatům samotným,
i lidem okolo. Pokud tady nefunguje obyčejná lidská sousedská
domluva, nebo nechcete podat
podnět k přestupkové komisi, je
řešením domáhat se svých sousedských práv podle občanského
zákoníku.

O názor jsme požádali obecního právníka Ondřeje Pojkara:
„Podle § 1013 platí, že se vlastník
„zdrží všeho, co působí, že odpad,
voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné
účinky (imise) vnikají na pozemek
jiného vlastníka (souseda) v míře

nepřiměřené místním poměrům
a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání
zvířat. Zakazuje se přímo přivádět
imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových
vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní
právní důvod.“
Obec může veřejnoprávní cestou regulovat chov zvířat, ovšem
nikoli na jedné konkrétní zahradě,
ale na větším území. Již k tomu
existuje precedentní rozhodnutí

Stáhněte si aplikaci
Mobilní rozhlas.
Vše o této službě je uvedeno na
www.jenstejn.cz.

Ústavního soudu, které jsme nastudovali, ale na rovinu říkáme, že
dostatečně zdůvodnit proč někde
chovat hospodářská zvířata lze
a jinde v obci nelze je poměrně složité. Každou vyhlášku nám musí
kontrolovat Ministerstvo vnitra

Re-use centrum

P

ondělí 4. 10. začaly práce
na vybudování Technického
zázemí obce (TZ). Na tento
projekt jsme obdrželi dotaci ve
výši 1,4 mil. Kč od Středočeského
kraje a v rámci provozu Technického zázemí budeme mít pro vás
i novou službu.
TZ bude využíváno i jako tvz.
re-use centrum, což je místo, kam
jedni mohou zdarma odevzdat
nepoškozené a funkční věci, které nepotřebují, a druzí si je bez-

platně převzít a nadále využívat.
Re-use lze přeložit jako znovupoužití. Systém umožní, aby se předměty opětovně použily a nestaly
odpadem jen proto, že se vám už
nehodí, ale jsou funkční a někomu jinému by se hodit mohly.
Naši předkové tento přístup
využívali zcela přirozeně, nenutila je k tomu ochrana životního
prostředí nebo směrnice Evropské unie. Rozumně uvažovali tak,
že lepší, než něco vyhodit, je po-

ČR a může být zneplatněna a pak
už zbývá jen ten soud.
Nebo-li můžeme obecní vyhláškou zakázat chov hospodářských
zvířat v celém Novém Jenštejně
(nebo na dalších plochách), ale
vzato do důsledků, pak nemůže
mít nikdo na zahradě ani jednoho králíka pro děti, protože i ten,
bohužel, splňuje definci hospodářských zvířat jak ji definuje zákon.
A upřímně se nám i trochu příčí
zakazovat na vesnici chov zvířat.
Vím, že ne všichni se mnou budou
souhlasit, ale příčí se mi podobná
plošná omezení dělaná kvůli několika neohleduplným jedincům.
Můžeme pak totiž pokračovat
zákazem sekání trávy v neděli,
zákazem štěkání psů a skončíme
zákazem grilování po šesté hodině
večerní.
To ovšem neznamená, že si
každý může dělat, co chce, ovšem
je třeba zvolit správný způsob
řešení. „Obec nemůže zasahovat
do soukromoprávního sporu dvou
sousedů. Proti obtěžování se tak
musí bránit sám onen poškozený
soused a to v podobě žaloby, v rámci které se bude domáhat uložení
povinnosti zabránit třeba vnikání
zvířat na jeho pozemek, hlasitých
projevů zvířat apod.,“ doplňuje
Ondřej Pojkar.
V minulosti se objevil i opakovaný podnět na možné týrání zvířat, to bohužel opět není v kompetenci obce, ale krajské hygienické
správy.
Takže prosíme, pokud máte
nějaký sousedský spor, zkuste ho
nejdřív vyřešit lidsky, domluvou.
Pokud to nejde, pro různé druhy porušování nočního klidu atd.
platíme obecní policii, volejte ji
(724 111 222). Obecnímu úřadu
o tom dejte klidně vědět, když
dotyčného známe, můžeme s ním
také promluvit. Ale pokud jde
o opravdu vážný, dlouhodobý spor,
správný návod na řešení je uveden
výše.

OBECNÍ SLOUPEK
Odpady – svoz velkoobjemového odpadu probíhá od
října v jiných dnech. Svozová
firma nám již nenabídla termín
víkendový, je možné využívat
pouze dny všední. Také není
možné odpolední odvoz kontejneru, pracovníci svozové firmy
nepracují po 15. hodině. Tedy
jsme navrhli řešení – kontejner přistavíme hned po víkendu, v pondělí. Zpřístupníme ho
v daných časech, konkrétně od
15 do 19 hodin a poté bude kontejner uzamčen a ráno druhý
den odvezen svozovou firmou.
Prosíme, neodkládejte odpad
vedle kontejneru, není nikdo,
kdo by po vás odpad vložil dovnitř. Snažte se prosím využít daný čas, kdy je kontejner
otevřený. Odemykat a zamykat kontejner budou strážníci
Obecní policie Radonice.
Odpady – svoz bio odpadu
probíhá až do konce listopadu
v pondělí sudého týdne. I nadále bude možnost odložit nadrcený bio odpad (ne celé větve)
do hnědé nádoby 1100 l, která
je umístěna u obecního úřadu.
Ta bude od prosince svážena
jednou za měsíc, až do jara.
Prosíme, neukládejte bio odpad v igelitových pytlích mimo
nádobu. Igelit nepatří mezi bio
hmotu, tedy je nutné s tímto
odpadem dost složitě manipulovat, než si jej svozová firma
převezme. Děkujeme za pochopení.
Ztráty a nálezy – připomínáme, že pokud se vám povede
něco důležitého ztratit nebo
naopak nějaké věci naleznete,
můžete se obrátit na kancelář
obce a my vyvěsíme informaci
o nálezu či ztrátě na webu obce
v sekci Ztráty a nálezy. Jedná
se především o klíče, doklady
nebo hodnotnější předměty.
Nepatří sem oblečení, hračky
apod.
Pavla Rachová

Martin Šidlák, Norbert Hlaváček

Projekt Technické zázemí obce Jenštejn je realizován
s finančním přispěním Středočeského kraje

užít věc znovu, nebo jí prodloužit
životnost.
Na tento přístup chceme navázat a motivovat občany, aby
nepotřebné funkční věci ze svých
domácností
nevyhazovali
do
směsného odpadu nebo nedávali
do velkoobjemového odpadu, ale
raději darovali a dali jim tím druhou šanci.
Čas od času budeme některé
užitečné věci, o které nebudete
mít zájem a po nějaký čas si je

někdo nevyzvedne, jako například hračky a tak podobně darovat zase my těm potřebným.
Dětským domovům, neziskovkám
atp. Jsme domluveni např. s Klokánkem.
Jakmile bude TZ hotovo (zhruba do dvou měsíců), budeme vás
informovat nejen o přesných podmínkách re-use centra, ale i dalších věcech, na které bude TZ pro
občany využíváno.
Norbert Hlaváček
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Cyklodráha je hotová

C

yklisti všech věkových
kategorií už můžou začít
používat cyklodráhu vedle
slepé uličky u Hradní. Vstup je na
vlastní nebezpečí, helma výrazně
doporučená a samozřejmě platí
zákaz jízdy na motorce nebo na
čtyřkolce.
Určitě by se našly připomínky, proč je to zrovna takhle a ne
jinak, proč tam není jiný povrch,
jestli to nemohlo být větší apod.
Upřímně – mohlo to být jinak.
Pozorně jsem vnímal určitý dluh,
který v obci existoval vůči starším dětem. Zatímco ty menší mají
tři dětská hřiště, když nepočítám
atrakce na návsi, pro ty větší tady
citelně něco chybělo. Nechali jsme
proto postavit multifunkční sportoviště na obecní louce místo jednoho nohejbalového hřiště, chtělo
to ale ještě něco.
Jako atraktivní se jevil moderní pumptrack pro jízdu na kole.

Jednali jsme se zástupcem firmy,
která takové věci dělá, předběžný
rozpočet byl kolem dvou milionů,
a to bez pozemku, který nemáme.
Zvolili jsme proto jinou variantu.
Pozemek vedle Hradní s hromadou hlíny se jevil jako ideální
řešení. Obci ale nepatří. Takže

nejprve nějakou dobu zabralo jednání s developerem, nakonec jsme
pozemek získali do pronájmu za
1 korunu ročně. Místo dvoumilionové investice jsme zvolili cestu
svépomocí, na kterou se vydal
zastupitel Roman Pokorný se synem, kteří se věnovali projektu

a úpravám ve svém volném čase
a bez nároku na honorář.
Výsledkem není profesionální
pumptrack, ale dráha, na které
můžou cyklisti různých věkových
kategorií trávit volný čas. Určitě není dokonalá a nedosahuje
kvalit různých profitrailů. Trvalo to déle, než bychom si všichni
asi přáli i než jsem si já původně
představoval, což mě mrzí nejvíc. Celé to ale obec stálo asi 15x
méně než koupit pozemek a postavit tam profidráhu. Jít levnější, ale pomalejší cestou bez shánění dotací bylo moje rozhodnutí.
Tak si dráhu užijte, respektujte
prosím návštěvní řád a chovejte
se na ní tak, aby co nejdéle vydržela. Snažte se prosím respektovat návštěvní a provozní řád, tak
aby se nikomu nic nestalo a děti
a mládež si dráhu užily ve zdraví
a k tomu, k čemu je určena.
Martin Šidlák

NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD DRÁHY PRO KOLA
Nacházíte se na dráze, která jsou určena pro jízdu na kole.
Dodržujte, prosím, následující pokyny.

1	Vstup a užívání dráhy je pouze na vlastní
nebezpečí a zodpovědnost.
2	Tento řád je závazný pro všechny uživatele a vymezuje jejich práva a povinnosti.
3	Při užívání dráhy jsou návštěvníci povinni zvážit vlastní fyzický stav, zdravotní
stav a své schopnosti.
4	Do prostoru dráhy je přísný zákaz vstupu
bez helmy. Doporučují se chrániče kolen,
loktů, rukavice a jiné ochranné prvky.
5	Před vstupem do prostoru dráhy je každý
návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto řádu. Tento řád
slouží k dodržování platných předpisů,
k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být bezpodmínečně
dodržován.
6 Na dráze se jezdí primárně v jednom směru.
7	Zákaz prudkého brždění a smykování.
Brzdí se tělem nebo lehce brzdami.
8	Využívání dráhy není věkově omezeno.
Přístup dětí do 12 let je povolen pouze
v doprovodu dospělé osoby a je povolen
pouze při zabezpečení trvalého dozoru dospělé odpovědné osoby. Za bezpečnost dětí
zodpovídají vždy jejich zákonní zástupci.
9	Za škody, poranění nebo úrazy způsobené
neopatrností nebo nedodržováním tohoto
řádu nenese provozovatel/správce žádnou
zodpovědnost.

10	Za ztrátu, poškození a odložené věci nenese provozovatel/správce žádnou zodpovědnost.
11	V prostoru dráhy je povolena jízda pouze
na kole k tomu určeném (kole BMX nebo
MTB) v řádném technickém stavu.
12 Vstup je zakázán:
• V případě, že je z povrch dráhy kluzký,
namrzlý nebo je zjištěna závada
• pokud se na dráze nacházejí předměty,
které by mohly ohrozit uživatele.
13	Používání dráhy nad rámec běžného užívání je zakázáno, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, pro které
jsou dráhy určeny.
	Provozovatel/správce neručí za případné
následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.
14	Za úmyslné poškození dráhy nebo škodu
vzniklou nerespektováním tohoto řádu
nese plnou odpovědnost uživatel.
15	Uživatelé jsou povinni udržovat pořádek,
vyhazovat odpadky v místech tomu určených, chovat se slušně a ukázněně tak,
aby neohrožovali ostatní ani sami sebe.
16	Je zakázáno:
• vstupovat se žvýkačkou, plivat,
• kouřit, konzumovat alkoholické nápoje,
užívat omamné látky,

• rozdělávat oheň, vstupovat s otevřeným
ohněm, používat zábavné pyrotechniky,
vnášet zbraně, výbušniny, jedovaté látky,
chemikálie, ostré a skleněné předměty
a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakákoliv manipulace s nimi,
• využívat dráhu k propagačním, reklamním, kulturním či komerčním účelům
bez souhlasu provozovatele,
• užívat zařízení při zjištění poškození,
• vstupovat se zvířaty,
• úmyslně poškozovat povrch,
• jezdit na motorových vozidlech, elektrokoloběžkách a dalších elektronických
zařízeních apod.
17	V případě zjištění, že je závadou dráhy
ohrožena bezpečnost, kontaktujte správce a dle možností zabraňte ohrožení
ostatních uživatelů.
18	Tento řád je platný od 01.10.2021.
Děkujeme všem, kteří tento Návštěvní a provozní řád dodržují.
 případě nedodržování tohoto řádu bude
V
návštěvník z hřiště správcem vykázán!
Porušení Návštěvního a provozního řádu se
postihuje podle obecných předpisů v rámci
přestupkového řízení. Pokud se setkáte s porušením tohoto návštěvního řádu, oznamte
prosím tuto skutečnost neprodleně správci,
provozovateli, Obecní policii nebo Policii ČR.
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Na střechu světa s Márou Holečkem

N

ejlepší český horolezec
současnosti Marek Holeček bude mít 24. listopadu
přednášku v Jenštejně. Dvojnásobný držitel Zlatého cepínu,
tedy nejvyššího světového horolezeckého vyznamenání, přiveze
kromě nespoutaného a vtipného
vyprávění a fotek i svůj nový film
Nebeská past. Přednáška se odehraje v Hostinci U Cafourků od
19:00 a vstupné je dobrovolné.
Mezi speciality svérázného
dlouhovlasého horolezce patří
náročné objevitelské výstupy dosud neprostoupenými cestami.
V Alpách, Himálaji nebo například v Antarktidě. Navíc alpským
stylem, tedy bez nosičů, umělého
kyslíku a v malém týmu.

Osmitisícová
a sedmitisícová pokušení
Mezi mistrovské kousky Máry
Holečka je třeba jmenovat prvovýstup na pákistánskou osmitisícovku Gašerbrum. Ten se mu
podařil až na pátý pokus, v roce
2017. Při jednom z těch neúspěšných mu dokonce zemřel parťák
Zdeněk Hrubý. Čeští horolezci dosáhli na prvovýstup na osmitisícovku poprvé od roku 1990.
V roce 2019 prostoupili Marek
Holeček a Zdeněk Hák severozápadní stěnu nepálské sedmitisícovky Chamlang, na kterou už
si před nimi neúspěšně brousilo
zuby několik mezinárodních vý-

prav. Stěnu Chamlangu Holeček
popisuje jako 2000 metrů vysokou
plisovanou sukni z ledu a sněhu.
Dobrodružství v zóně smrti
Neuvěřitelné letošní dobrodružství absolvoval Mára Holeček

společně s parťákem Radkem
Grohem. Odehrálo se na nepálské sedmitisícovce Baruntse. Ta
se mu zalíbila už kdysi a nazývá ji nepálskou Monou Lisou.
25. května česká dvojice vystoupila na vrchol, ale prudce se zhorši-

lo počasí, které české lezce drželo
v 7000 výškových metrech bez
zásob jídla dalších 5 nocí. „Nebylo vidět na špičku nosu, dokonce
ani hrana hřebene, za kterou zela
díra spadající dolů na ledovec.
Kolem dokola byla jen bílá tma,“
popisuje Holeček dobrodružství
v takzvané zóně smrti.
Mít všechna božstva
na své straně
O svých výstupech Mára Holeček
mnohokrát přednášel, vydal několik knih a dočkal se uznání po
celém světě. Žádný jiný český horolezec nezískal dvakrát Zlatý cepín, udělovaný světovým lezcům
každoročně ve Francii. Navzdory
mnoha úspěchům ale zůstává nohama na zemi a nepřipouští si,
že by horolezectví dávalo člověku
nějaký větší nadhled nad životem, než mají jiní lidé. „Nahoře
nic není, jen mráz, většinou chci
zase rychle dolů,“ říkává se smíchem a dodává, že v krizových situacích se modlí ke všemu „Bůh,
Alláh, Kršna, matka Příroda, mně
je to jedno, já se modlím ke všemu. Všechno to tam pošlu a slibuju, že pak dole budu lepší člověk!“
Mára Holeček je nejen špičkový horolezec, ale také svérázný
vypravěč. Přednáška v Hostinci U Cafourků bude mimořádný
zážitek. Koná se 24. 11. od 19:00.
Vstupné je dobrovolné. Přijďte!
Pavel Sladký
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Hasičské divadelní léto

L

etošní léto bylo pro jenštejnské hasiče poněkud netradiční. Nešlo ale ani tak o netradiční výjezdy. Z tohoto pohledu
bylo léto 2021 spíše podprůměrné
a řešili jsme typicky letní věci,
jako byly následky přívalových
dešťů, vosí hnízda nebo (opět) nenahlášené pálení.
Netradiční byly akce, které
jsou v přehledu událostí vedené
pod označením „ostatní činnost“.
Během léta jsme prováděli požární asistenci u představení Dejvického divadla a divadla Palace.
Celkem šlo o třináct večerních
představení, kdy jsme dohlíželi
na jejich bezpečný průběh. Kromě běžných činností spojených
s takovou asistencí došlo v jednom případě i na poskytnutí neodkladné první pomoci.
Během léta i podzimu probíhaly a budou probíhat i činnosti
spojené s běžnou odbornou přípravou, jako je periodický výcvik
s dýchací technikou, různé varianty dálkové dopravy vody nebo
prohlubování znalostí našich služebně nejmladších členů. V říjnu
se šest našich hasičů zúčastní
základního zdravotnického kurzu
a proběhne i povinný opakovací
kurz obsluhy motorové pily.
V létě se po delší době mohla
začít vracet k normálu i činnost
SDH. Konala se valná hromada

Kam za kulturou
Kulturní akce jsou zpět! S potěšením vám přinášíme přehled kulturních akcí v našem regionu
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.
Obec Jenštejn
Aktuální program, detaily a rozpisy naleznete na: www.jenstejn.cz
28. 11. – Rozsvícení vánočního
stromu
Hrad Jenštejn
31. 10. – Zamykání hradu + Halloweenská party – zvyklosti a tradice, které není radno porušovat
28. 11. – Adventní světýlka –
světýlkový průvod po pěti andělských zastaveních
19. 12. – Adventní setkání na hradě
Kulturní centrum Radonice
Aktuální program, detaily a rozpisy naleznete na: https://www.

radonice.cz/zivot-v-obci/kulturni-centrum/
Radonice – ZOOPark
www.zoopark-radonice.cz
Vinoř
Aktuální program, detaily a rozpisy naleznete na: https://www.
praha-vinor.cz/akce/
23. 10. (15:00) – Halloween na
Dlabačově (stavebniny Dlabač)
Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv-dvur.cz
2. 11. (20:00) – Hon za utopií
(kino)
7. 11. (16:00) – Gump – pes, který
naučil lidi žít (kino)
9. 11. (20:00) – Quo Vadis, Aida?
(kino)
16. 11. (20:00) – Naše svoboda
(kino)
23. 11. (20:00) – Okupace (kino)
25. 11. (19:30) – Hospodský kvíz
26. 11. (19:00) – Pražský výtěr
(koncert)

28. 11. (16:00) – Hrátky s čertem
(divadlo pro děti)
30. 11. (20:00) – Čhadar: Cesta po
řece (kino)
7. 12. (20:00) – Nebe (kino)
12. 12. (16:00) – Pyšná princezna
(divadlo pro děti)
14. 12. (20:00) – Atlas ptáků (kino)
Kbely
Aktuální program, detaily a rozpisy naleznete na: www.praha19.cz
5. 11. (14:00) – Vyřezávání dýní
s lampionovým průvodem – KC
CoByDup
7. 11. (17:00) – Tam za tou duhou
(koncert) – kostel sv. Alžběty Durynské
19. 11. (20:00) – Cadillac PB a Rekonvalescence (koncert) – LD Kbely
Dřevčice
5. 12. (15:00) – Svatý Mikuláš –
Villa Dreucici
13. 11. (16:30) – Lampionový průvod (spolek Dřeváček)

11. 12. – Vánoční setkání (spolek
Dřeváček)
Veleň
Aktuální program, detaily a rozpisy naleznete na: www.velen.cz
Horní Počernice – Chvalská tvrz
www.chvalskyzamek.cz
do 21. 11. – POHÁDKOVÁ ZEMĚ
Vítězslavy Klimtové (výstava)
do 7.11. – sochy barokního sochaře Jana Jiřího Bendla (výstava)
26. 11. (19–22) – Tančírna ve
Chvalské stodole
1. 11. (17–19) – Sousedské posezení s harmonikou ve Chvalské
stodole
12. 11. (19:30–21:30) – koncert
ve Chvalské stodole: Laura a její
tygři
14. 11. – Počernická světýlka
27. 11. – 9. 1. – Václav Havel
v Horních Počernicích – fotografická výstava Záblesky svobody
28. 11. – Adventní trhy na Chvalské tvrzi
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spolku, kde se novým starostou
sboru stal Jan Chvojka a zvoleni
byli i dva členové výboru. Rozběhly
se i hasičské soutěže a zde opět nezklamalo naše družstvo žen. I přes
výpadek v tréninku máme první
místo ze soutěže v požárním útoku
ve Zdibech a druhé z Brázdimi.
V září jsme po několikaleté
pauze otevřeli i kroužek pro mladé hasiče a to včetně přípravky
pro ty nejmenší. Zájem rodičů nás
opravdu překvapil, protože na
první informační schůzku dorazilo kolem třiceti dětí. Zde bych rád
poděkoval všem rodičům za podporu, spolupráci a trpělivost, protože vedení a organizace schůzek
probíhají zcela na dobrovolnické
bázi a bude chvilku trvat, než se
podaří vše vyladit ke spokojenosti
všech zúčastněných.
Rád bych zde opět uvedl, že dlouhodobě a průběžně hledáme i nové
členy výjezdové jednotky. Hasičů
není nikdy dost, a proto hledáme
dospělé (muže i ženy) i starší „děti“
ve věku 15+, kteří by měli chuť a zájem pomáhat druhým. Pokud máte
zájem, nebo se chcete zatím jen podívat, kdo jsme a co děláme, tak nás
najdete v hasičárně každou středu
od 17:30 do 19:00. Využít můžete
i mail sdhjenstejn@seznam.ce nebo
náš FB profil.
Jiří Hulík,
Zástupce velitele JSDH Jenštejn, zastupitel

6. 12. (17–19) – Sousedské posezení s harmonikou ve Chvalské
stodole
12. 12. – Adventní neděle s andělem Gabrielem
13. 12. – Hornopočernické stodolohraní ve Chvalské stodole
24. 12. – Živý Betlém
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz
9. 11.(14:00) – Literární kavárna
s Kristinou Váňovou a Ondřejem
Kepkou nejen o Karlu Čapkovi
27. 11. (15:00) – Adventní koncert
se souborem MUSICA BOHEMICA (kočárovna)
4. 12. – Adventní řemeslné dílny
7. 12.(14:00) – Literární kavárna
Martina Fialková, Jaroslav Pelikán, Stanislav Schulz a Tereza
Pelikánová
1. 7. 2021 – 3. 1. 2022 – Pat
a Mat… a je to! (výstava)
9.–13. 8. 2021 – Příměstský tábor
Muzea hlavního města Prahy ve
Ctěnicích

Nádraží Praha Těšnov – provoz
obnoven (stálá expozice)
Řemesla v pořádku (stálá expozice)
Pohřební štíty cechu zedníků
(předmět čtvrtletí)
Kámen v pravěku (stálá expozice)
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební
vývoj a obnova (stálá expozice)
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku
do 20. století (stálá expozice)
Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcbeseda.eu
4. 11. (19:30) – Paralelní matky
(kino)
5. 11. (19:30) – Moje slunce Mad
(kino)
7. 11. (16:30) – Šípková Růženka
(divadlo pro děti)
10. 11. (14:00) – Krajina ve stínu
(kino)
17. 11. (19:30) – Terapie sdílením
Live (přednáška)
19. 11. (19:30) – Quo vadis, Aida?
(kino)
21. 11. (19:30) – Žalman a spol.
(koncert)

26. 11. (19:30) – Jabka (kino)
28. 11. (16:00) – Čiperkové (kapela pro děti)
7. 12. (19:30) – Ondřej Ruml
a Matěj Benko (koncert)
16. 12. (19:30) – Přání Ježíškovi
(kino)
18. 12. (19:30) – Tajemství staré
bambitky 2 (kino)
Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
10. 11. (18:30) – Skvělý zrak bez
brýlí (Studio PlantaGea)
11. 11. (11:00) – Den válečných
veteránů (zámecká alej)
12. 11. – Kvarte Martinů a klarinetista Jiří Šlégl (zámecká kaple)
20. 11. (16:00) – SNOW FILM
FEST 2021 (kino)
23. 11. (19:00) – Na kus řeči s...
Nelou Boudovou (divadlo, brandýský zámek)
26. 11. – Zdeněk Klauda a hosté
(zámecká kaple)
11. 12. (16:00) – ADVENTNÍ SETKÁNÍ – Legenda o hvězdě (Ba-

zilika Nanebevzetí Panny Marie,
St. Boleslav)
Brandýs nad Labem – Matýsek
www.brandyskymatysek.cz
4. 11. (18:00) – Vaříme dětem –
„podzimní svačinky”
9. 12. (18:00) – Vaříme dětem –
„vánoční cukroví”
Brandýs nad Labem – Kino
Aktuální program kina naleznete
na: http://kinobrandys.cz
Šestajovice – Svíčkárna RODAS
www.rodas.cz
Mýdlárna je pro veřejnost otevřena celoročně každou sobotu a neděli od 10–18 hodin.
Čokoládovna je pro veřejnost otevřena celoročně každou sobotu
a neděli od 10–18 hodin.
Výrobní dílny svíčkárny o letních
prázdninách jsou otevřeny každé
úterý a středa od 9:00 do 17:00 hodin. Soboty a neděle celoročně od
10:00 do 18:00 hodin. Bez objednání.
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Léto 2021 u sportovců Jenštejn

S

nadcházejícím
podzimem
můžeme rekapitulovat činnost Spolku sportovců za
letošní léto. Se sportovní sezónou
jsme velmi spokojeni a proč ne,
vždyť sportovní zázemí je tento
rok dokonalejší o kompletní vybudování nového hřiště s umělým povrchem včetně oplocení
díky naší obci. Tudíž sportoviště
v Jenštejně nechátrá ani se jen
tak „neflikuje“, ale plnohodnotně
vylepšuje pro nejširší sportovní
využití našich obyvatel. Mnohým

tak slouží pro rekreační vlastní
hraní, ale také rodičům vedoucím
své ratolesti ke sportu.
Stejně jako loni a v předchozích letech náš spolek pořádal
turnaje, a to v nohejbale, volejbale a líném tenise. Po letech jsme
získali zkušenosti s organizací
turnajů a hladce zvládáme veškerý servis kolem těchto akcí,
jehož nejdůležitější podmínkou je
ochota pomoci. Jsme proto rádi,
že i letos se našli ochotní dobrovolníci nám vypomoci. I během

této sezóny projevili zájem stát
v řadách našeho spolku noví zájemci, a tak jsme přivítali několik
nových členů.
Tím ale dobré zprávy nekončí.
Všichni víme, že sporty jsou různorodé a stále se vyvíjející, a tak
spolu s tradičními sporty jde
ruku v ruce také „nová vlna“ od
mladší generace. Vítáme, že k našemu „napajedlu“ dorazila Zumba pod vedením Lucky Burdové
a Tabata pod vedením Anety Konečné, obě se svými cvičenkami.

Holky tím daly prostor k jinému,
za to velmi efektivnímu cvičení
doprovázenému hudbou, neboť ne
každý dobře zvládá zpracovat míč
a ne každý je týmový hráč. Jde
přece o udržení fyzické kondice,
radost ze sportu a zdravý životní
styl, který je důležitý především
pro mnohé v sedavém či jinak
statickém zaměstnání. Přejme
těmto dvěma pilotkám a dalším
novátorům cvičení hladkou ranvej a dobrý vítr.
Za Spolek sportovců Martina Stibůrková

Jenštejnská
Pětka
inSPORTline
Děkujeme všem dobrovolníkům, jednotlivcům i našim
oběma spolkům – Sportovcům
Jenštejn a Hasiči Jenštejn
za velkou pomoc s 8. ročníkem Jenštejnská Pětka Insportline, který se konal dne
4. září a s nedělním Loučením
s prázdninami. Obě akce se
povedly.
Na Pětce mi udělala velkou
radost účast dětí v běhu mladších žáků – běželo 55 dětí!
Celkem se závodů účastnilo přes 160 běžců.
A nedělní Loučení s prázdninami se povedlo taky, děti
bavily disciplíny, přes 120 dětí
jich splnilo všechny a pěna na
konec.
Norbert Hlaváček

Loučení s prázdninami 2021
První neděle v září patřila dětem. Spolek sportovců a SDHJ
ve spolupráci s obcí pořádaly 5.9.
Loučení s prázdninami na obecní
louce pod hradem. Na tuto oblíbenou akci dorazilo kolem 120 dětí!
Letos pro ně bylo připraveno 12
disciplín, z nichž jedna úplně nová
tzv. postřehovka, kde měly děti za
úkol hledat rozdílné obrázky vylučovací metodou z mnoha jiných.
Dále nechybělo překvapení na
hradě, skákání v pytli, překážková
dráha, šišky do koše, hod tenisákem na cíl, hod kroužky, chůze na
laně, natahovací guma, hra na hasiče, přetahování lanem a od loňska stará nová disciplína skákání
panáka. Pro děti i dospělé bylo při-

praveno nezbytné občerstvení. Po
absolvování všech úkolů byly děti
odměněny cenami v podobě školních pomůcek a sladkostí. Vzhledem k rekordnímu počtu stanovišť
byli požádáni pořadateli dobrovolníci o nezbytnou asistenci, kterým
patří naše díky. Souhrnem možno
říci, že předškolákům, školákům
malým i velkým se neděle ve
znamení her a pobytu na čerstvém vzduchu vydařila, načerpali
nové síly do dalšího školního roku
a mohli navázat v dnešní době tolik potřebný a pandemickou situací potlačovaný sociální kontakt,
kteý je pro ně nezbytný a v jejich
zdravém vývoji tolik důležitý.
Za Spolek sportovců Martina Stibůrková
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