
„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés říjen 2022

V
  Jenštejně byla v  letošních 
komunálních  volbách  po-
stavena  jedna  kandidátka. 

Výsledek  tak  byl  vlastně  známý 
předem. Zvítězila Změna pro Jen-
štejn.  Snadné  vítězství  nás  ale 
vlastně zavazuje mnohem víc než 
výhra v těsném souboji. 

Ať  už  byla  neúčast  dalších 
subjektů  výrazem  nechuti  ostat-
ních  věnovat  svůj  čas  a  energii 
ostatním v obci, nebo vyjádřením 
důvěry  v  naši  dřívější  práci,  be-
reme  náš  další  čtyřletý  mandát 
vážně.

S  jedinou  kandidátkou  nebyl 
Jenštejn  v  Česku  zdaleka  sám. 
V letošních komunálních volbách, 
které proběhly 23. a 24. září, bylo 
pro volby do zastupitelstev obcí za-
registrováno celkem 23 261 kandi-
dátních listin a o mandát usilovalo 
celkem 195 392 kandidátů, což je 
o 21 000 méně než v roce 2018. 
•  Průměrný  věk  kandidátů  byl 
v  ČR  48  let  a  dvěma  nejstarším 
kandidátům bylo 96 let.
•  V České republice je 6254 obcí, 
z toho 609 měst (27 statutárních), 
230 městysů a 4 vojenské újezdy.

•  V  1778  obcích  byla  postavena 
jedna  kandidátní  listina.  V  na-
šem okolí to bylo mimo Jenštejna 
ještě  například  ve  Svémyslicích, 
Zápech,  Radonicích,  Šestajovi-
cích,  Přezleticích,  v  Káraném 
nebo  Borku  a  v  Praze  třeba  ve 
Štěrboholech nebo Běchovicích.
•  Průměrný  věk  zvolených  za-
stupitelů  v  Jenštejně  je  43  let 
a všech 9 zastupitelů je bez stra-
nické příslušnosti. 
•  Ustavující  zasedání  zastupi-
telstva obce proběhlo 18.10. a ne-
uvolněným  místostarostou  byl 

zvolen  Martin  Šidlák  a  uvolně-
ným starostou Norbert Hlaváček. 
Předsedou  kontrolního  výboru 
zvolili  zastupitelé  Jiřího  Hulíka 
a  předsedou  finančního  výboru 
byl zvolen Radek Roušar.
•  Zastupitelé se dohodli, že i na-
dále bude ze zasedání zastupitel-
stva  pořizován  audiovizuální  zá-
znam, který bude i nadále veřejně 
dostupný na webových stránkách 
obce,  a  také  na  tom,  že  zastupi-
telstva se budou konat zpravidla 
v úterý kolem 18:00 hod.

Zastupitelé obce

Pokračujeme další čtyři roky

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, aktuálně 
na www.jenstejn.cz.

Obecní policie:
+420 724 111 222

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

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:
+420 800 100 663
(24 hodin denně)

KONTAKTY
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Obec  opravdu  není  firma.  Cí-
lem  každé  firmy  by  měl  být 
především  zisk  pro  její  vlast-
níky,  podílníky  či  akcionáře 
a ten jde lehce změřit i vyhod-
notit.  Ale  cílem  obce  by  mělo 
být  něco  trochu  jiného.  A  je 
to  hůře  měřitelné  a  nejde  to 
jednoduše převést jen na pení-
ze  a  zisk.  Mělo  by  se  nám  tu 
prostě dobře žít, aby Jenštejn 
byl  místem,  kam  se  budeme 
rádi vracet.  Obec se má snažit 
poskytovat  co  nejkvalitnější 
služby občanům, pečovat a po-
máhat  potřebným,  vytvářet 
podmínky k tomu, aby se roz-
růstala přátelská a sousedská 
komunita. Není  to  jen rozum, 
ale  rozum  a  srdce,  které  je 
do  toho  potřeba  dát  společně. 
Obec by také měla představo-
vat  jistou  stabilitu,  předvída-
telnost  ve  svém  konání,  směr 
a kontinuitu. 

Když  jsme před více než 8 
lety  založili  Změnu  pro  Jen-
štejn,  chtěli  jsme  dát  obci 
hlavně  stabilitu  a  směr.  Ve 
volebním  období,  které  před-
cházelo,  se  vystřídali  tři  sta-
rostové  a  tři  místostarostové, 
zastupitelstvo  se  neumělo 
dohodnout…  My  budeme  dál 
pokračovat v tom, abychom ro-
zumně, racionálně i s péčí dob-
rého  hospodáře  rozvíjeli  Jen-
štejn.  A  každý  z  vás  občanů 
obce je něco jako náš akcionář.  
Obec není firma a vše v ní ne-
jde poměřit jen zisky a penězi, 
přesto  ten  příměr  k  občanům 
– akcionářům není tak od věci. 
Starosta  a  místostarosta  jsou 
jako  předseda  a  místopředse-
da představenstva, zastupitelé 
pak členy představenstva, kte-
ří mají odpovědnost za to, aby 
co nejvíce z vás ocenilo „zisk“, 
i když je mnohdy penězi nemě-
řitelný.  Nebojte  se  proto  oslo-
vit  kohokoliv  ze  zastupitelů 
s  nápady  či  návrhy.  Je  to  de-
vět lidí, kteří mají chuť, zájem 
a věříme, že i schopnosti věno-
vat správě obce čas a energii, 
kterou jiní raději třeba věnují 
svým vlastním aktivitám. Ka-
ždý ze zastupitelů má zřízenu 
e-mailovou  adresu  ve  tvaru 
jmeno.prijmeni@jenstejn.cz 
a  jak  vypadají  a  jejich  před-
stavení najdete i v tomto čísle 
občasníku. A  pokud  nebudete 
mít  čas přijít na zasedání za-
stupitelstva  osobně,  i  nadále 
budeme  zveřejňovat  audiovi-
zuální záznam.

Srdce a rozum!
Norbert a Martin

Norbert Hlaváček
44 let

Ženatý, 2 děti
Bez politické příslušnosti
Zaměstnání: starosta, podnikatel
Záliby a aktivity: cestování, 
vysokohorská turistika, ferraty, 
sport, historie.
Děkuji všem, kterým není lhostej-
né  to, kde žijí, a všem, kteří při-
šli  k  volbám. V  příštích  4  letech 
chci dál podporovat každý dobrý 
nápad,  rozvíjet  naši  komunitu 
a společensko-kulturní život obce, 
pomáhat  a  být  při  tom.  Stále  se 
budu snažit, abychom na to měli 
peníze,  aby  byla  obec  finančně 
stabilní a abychom uměli, tak jak 
dosud,  využít  všechny  dostupné 
dotační  zdroje na  infrastrukturu 
a důležité, finančně náročné pro-

jekty. O tom všem chci  pravidel-
ně informovat veřejnost, tak jako 
dosud,  aby  ti,  které  to  zajímá, 
měli dostatek informací.

Martin Šidlák
49 let

Ženatý, 2 děti
Bez politické příslušnosti
Zaměstnání: vydavatel, řidič 
automobilů
Záliby a aktivity: místostarosta, 
cyklistika, turistika.
Moje  téma  jsou  stromy  a  zeleň 
obecně.  Kvůli  neústupnosti  ně-
kterých  majitelů  zemědělských 
pozemků  se  nepovedlo  provést 
pozemkové  úpravy,  které  by  při-
nesly nové cesty pro pěší  či kola 
v okolí obce, ale třeba není všem 
dnům konec. Dál mám na starosti 

odpady,  obecní  policii,  inventari-
zaci a jsem správce rozpočtu, tedy 
samé  atraktivní  věci.  Ale  jako 
místostarosta musím být vlastně 
u všeho…

Ing. Jiří Hulík
44 let

Ženatý, 4 děti
Bez politické příslušnosti
Zaměstnání: projektant
Záliby a aktivity: fotografování, 
geocaching, příroda, hasiči,  
moderní technologie
Do Jenštejna jsem se přistěhoval 
jako  „náplava“  z  Prahy  v  zimě 
2007.  Kromě  práce  v  zastupitel-
stvu  a  Občasníku  působím  jako 
zástupce velitele u jenštejnských 
hasičů.  Za  těch  15  let  se  toho 
v  Jenštejně  hodně  změnilo.  Le-
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dacos se povedlo postavit, opravit 
nebo vyřešit, přibyly obecní a jiné 
akce a aktivity. Ledacos by se ješ-
tě  vylepšit  nebo  zrealizovat  dalo 
a něco se prostě povedlo  jen tak, 
jak  to  realita a  závazky  z minu-
losti umožnily. Důležité je zacho-
vat  si  zdravý  nadhled  a  moci  se 
spolehnout na lidi, bez kterých by 
to nešlo, ať už jde o starostu nebo 
o další, kterým na Jenštejnu zále-
ží. Má to smysl.

Karel Malina
50 let

Ženatý, 2 děti
Bez politické příslušnosti
Zaměstnání: řidič MKD
Záliby a aktivity: nohejbal, 
kolo, motorka, lyže
Tak  jako v předchozím volebním 

období  se  budu  vždy  snažit  při-
jít  na  zasedání  zastupitelstva 
připraven  a  s  nápady.  Chci  pod-
porovat  sport  a  sportovní  akce 
v  obci  a  být  aktivní  ve Sdružení 
sportovců  Jenštejn,  které  pomá-
há obci s mnoha obecními akcemi 
pro veřejnost. 

Eva Cikaníková
37 let

Vdaná, 2 děti
Bez politické příslušnosti
Zaměstnání: Sales Executive 
Assistant
Záliby a aktivity: rodina, 
běh, fitko, cestování
V prvé řadě bych ráda poděkova-
la všem voličům, kteří k letošním 
volbách  přišli. Tím,  že  jsem  byla 
zvolena  do  zastupitelstva,  slibu-
ji,  že  se budu aktivně podílet na 
naplnění programu. Ráda bych se 
také zaměřila a byla nápomocná 
při  pořádání  kulturních  a  spor-
tovních akcí. Nadále svým hlasem 
v zastupitelstvu budu podporovat 
a hlasovat pouze po změny, které 
povedou k lepšímu žití v naší obci.

Ing. Jan Pňakovič
36 let
Zadaný, bezdětný

Bez politické příslušnosti
Zaměstnání: podnikatel – IT 
projektový manažer
Záliby a aktivity: sport, 
koloběžka, cestování, 
manuální/řemeslná práce

Témata  jako  kultura,  veřejný 
pořádek,  kulturní  akce,  obecní 
policie se nejen mě dotýkají kaž-
dým dnem... Z pozice zastupitele 
se  budu  snažit  ve  všech  těchto 
oblastech  udělat  maximum,  aby 
se  nám  v  Jenštejnu  žilo  ještě 
o  kousek  lépe.  Zajímejte  se,  pro-
sím, o dění kolem vás a nebuďme 
k sobě lhostejní - i drobné skutky 
mohou vést k velkým výsledkům!

Mgr. Anna Šmejkalová
41 let

Vdaná, 2 děti
Bez politické příslušnosti
Zaměstnání: pracovník 
Digitalizačního centra 
knihovny AV ČR, v.v.i.
Záliby a aktivity: lyže, kolo, 
běh, cestování, hudba
Především bych chtěla poděkovat 
všem, kteří mi dali svůj preferenč-
ní hlas. Taková podpora mě velice 
dojala. Jsem v zastupitelstvu no-
váček,  proto  bych  prozatím  ráda 
úzce spolupracovala a byla k ruce 
mým  již  zkušenějším  kolegům. 
Jejich  zkušenosti  bych  později 
ráda zúročila v některé z proble-
matik  proměn  obce.  Chtěla  bych 
naslouchat našim občanům, jejich 
problémům,  námětům  a  hledat 
konstruktivní řešení.

Tomáš Moudrý
42 let

Ženatý, 2 děti
Bez politické příslušnosti

Zaměstnání: rental representa-
tive ve společnosti zabývající se 
pronájmem, prodejem a distribu-
cí vysokozdvižných plošin
Záliby a aktivity: rodina, sport 
(aktivně i pasivně), cestování, 
šéftrenér fotbalových přípravek 
a člen výkonného výboru TJ 
Slavia Radonice
Rád  bych  poděkoval  voličům  za 
možnost  být  součástí  prima  par-
ty  lidí,  kteří  chtějí  a  mají  vůli 
posouvat Jenštejn a Dehtáry tím 
správným směrem. Jako nováček 
v komunální  politice  budu velmi 
pozorně naslouchat a pokusím se 
co  nejrychleji  zorientovat  v  zá-
kladních  oblastech  fungování 
vedení obce. V budoucnosti bych, 
jako zástupce Dehtár, chtěl pomá-
hat při rozvoji této části obce a být 
pro  občany  partnerem  v  rámci 
diskusí a řešení jejich požadavků.

Mgr. Radek Roušar
43 let

Ženatý, 1 dcera
Bez politické příslušnosti
Podnikatel, jednatel společnosti 
s ručením omezeným, člen před-
stavenstva Hospodářské komory 
České republiky, prezident Elekt-
rotechnického svazu českého, z.s.
Záliby a aktivity: sport (aktivně 
i pasivně) – lední hokej, bad-
minton, golf, cestování, historie, 
psychologie a politologie.
Předně bych rád poděkoval všem 
voličům  za  hlas  pro  Změnu  pro 
Jenštejn i pro mě osobně. Jako za-
stupitel bych rád navázal na svoji 
činnost ve finančním výboru obce, 
hlavním předmětem mého zájmu 
a  snažení  bude  zdravá  finanční 
kondice obce. Druhým důležitým 
tématem  pak  pro  mě  bude  pěší 
napojení naší obce na okolní obce 
a městské části tak, aby i „nemo-
toristé”  měli  možnost  dostat  se 
bezpečně  do  okolních  obcí.  Vím, 
že to bude složitý úkol, ale domní-
vám  se,  že  bychom  se  o  to  měli 
snažit,  protože  především  pro 
naše starší občany je toto důležité 
téma.
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J
iž v červnu loňského roku jsme 
se  zmínili  o  plánech  ohledně 
obnovy povrchů komunikací ve 

starém Jenštejně. Vloni byly také 
pořízeny  nezbytné  podklady  pro 
výběr  zhotovitele  projektové  do-
kumentace, letos proběhlo výběro-
vé řízení, byla podepsána smlouva 
a v dohledné době bude dokončena 
1. fáze, tj. studie obnovy návsi Jen-
štejn, která je potřeba pro podání 
žádosti o dotaci na tento projekt.

Kromě  volby  nového  povrchu 
(zda asfalt nahradit dlažbou a po-
kud  ano,  tak  jakou)  je  k  řešení 
samozřejmě také obnova či výmě-
na všech obrubníků a také naklá-
dání s dešťovou vodou.   Nepůjde 
tedy  jen  o  „asfaltování“  silnice, 
ale  o  celkové  koncepční  zvelebe-
ní  návesního  prostoru,  vyřešení 
zastaralého a chátrajícího odvod-
nění dešťové kanalizace a celkové 
koncepční  řešení  návesního  pro-
storu. Zároveň  chceme maximál-
ně dbát o to, aby bylo zachováno 
maximum  kvalitních  vzrostlých 
stromů i zeleně.

I  v  nedávné  minulosti  náves 
„prokoukla“,  a  to  díky  obnově 
veřejného  osvětlení  v  roce  2021, 
celkové  renovaci  kapličky  v  roce 
2018, obnově okolí památníku vč. 
výměny zábradlí v roce 2019 a sa-
mozřejmě  také  díky  pravidelné 
údržbě  zeleně  (prořezy  suchých 
částí,  instalace dynamické vazby 
tam, kde je to nutné a zároveň ješ-
tě únosné z hlediska bezpečnosti. 
A ano, někdy musí dojít i na káce-
ní, ale pokud se tak stane, tak je 
realizována  náhradní  výsadba). 
Tomuto tématu se ale věnuje jiný 
článek pana místostarosty.   Pavlína 

Antošová

O
d  1.  října  2022  došlo  ke 
spojení  společností  VaK 
Zápy a Vodovody a kanali-

zace  Beroun.  Nástupnickou  spo-
lečností  je  společnost  Vodovody 
a kanalizace Beroun. Pro občany 
Jenštejna a Dehtár se nic nemě-
ní z hlediska dodávek vody nebo 
účtování.  Spojení  se  silnější  spo-
lečností  by  naopak  mělo  přinést 
zlepšení služeb.

Pokud  chcete  dostávat  infor-
mace  o  haváriích  a  odstávkách 
vody přímo do mobilního telefonu 
pomocí SMS, je možné se registro-
vat na www.vakberoun.cz.

Důležitou  změnou  jsou  ale 
nová  telefonní  čísla  pro  hlášení 
poruch.  Nehlaste  je  prosím  na 
kontaktní  adresy  a  komunikač-
ní  kanály  obce,  nejsme  schopni 

poruchy  vodovodu  a  kanalizace 
opravovat,  protože  nejsme  pro-
vozovatelem  vodovodu,  kanali-
zace ani ČOV. Vaši zprávu pouze 
předáme tam, kam může zavolat 
každý  a  tento  telefonát  je  nej-
rychlejší  cesta,    jak  docílit  co 
nejvčasnějšího  započetí  opravy. 
Opravdu nejsme schopni být „na 
příjmu“  24  hodin  denně,  7  dní 
v týdnu a 365 dní v roce a může se 
stát, že je pak porucha nahlášena 
zbytečně pozdě.

Jediná  správná  a  také  nej-
rychlejší cesta k nápravě je volat 
na k tomu určený telefon VaK Be-
roun pro hlášení poruch: 

Technické zázemí obce – 
sběrné  hnízdo  –  Re-use-cent-
rum  rozšiřuje  otevírací  časy. 
Nově je otevřeno i každé liché 
úterý od 17 do 20 hodin. Sudé 
soboty  zůstávají  beze  změny 
od  8  do  12  hodin. Všechny 
provozní informace jsou k dis-
pozici na webových stránkách 
obce  www.jenstejn.cz.  V  tom-
to  sběrné  místě  můžete  také 
předávat  jedlý  olej  z  domác-
ností,  kde  je  vléván  do  sudu. 
I  nadále  však  je  možné  nosit 
jedlý  olej  i  do  kanceláře  obce 
(prosíme o předávání v plasto-
vé nádobě). Děkujeme, že olej 
nevléváte  do  odpadu,  separa-
cí  oleje  významně  přispějete 
správnému  provozu  čistírny 
odpadních vod.

Vítání nově narozených 
občánků Jenštejn  –  v  ma-
teřské škole budeme v listopa-
du vítat celkem 16 narozených 
miminek,  které  rodiče  přihlá-
sili  k  ceremoniálu  Vítání  ob-
čánků.

Dne 17. listopadu se  sejdou 
všechna  světýlka,  která  se 
chtějí potkat, a vyjdou do míst-
ních  ulic.  V  plánu  je  tradiční 
lampionový průvod,  tentokrát 
bez  ohňostroje.  Posviťte  si  
na  společné  setkání  a  přijďte 
v  18  hodin  k  Bílému  křížku 
(konec  ulice  Ke  Křížku).  Na 
návsi  je  potom  připravena 
muzika,  svařák  i  drobné  ob-
čerstvení.  

Rozsvěcení stromu – vánoč-
ní  strom  budeme  slavnostně 
rozsvěcet první adventní nedě-
li 27. 11. v 17 hodin. Tradiční 
program s vánoční tématikou, 
kde  nebudou  chybět  jenštejn-
ské  děti  z  mateřské  školy 
a základní školy, zpěv, divadlo 
a také občerstvení připravené 
místními hasiči.  

Žádost o finanční dar 
z veřejné sbírky (osvědče-
ní  vydané  KÚSK  dne  03.  03. 
2022  pod  č.j.  029871/2022/
KUSK)  konané  za  účelem: 
Humanitární  pomoc  lidem 
postiženým válečným konflik-
tem,  můžete  podat  na  Obec-
ním úřadě v Jenštejně. Dar je 
určen lidem, kteří utekli před 
válkou  na  Ukrajině  a  v  sou-
časné  době  žijí  v  naší  obci. 
Finanční  prostředky  budou 
rozděleny po posouzení ekono-
mické situace rodiny. Děkuje-
me  dárcům,  kteří  přispěli  na 
sbírku.

OBECNÍ SLOUPEK Plánovaná obnova návsi

Změna ve VAK Zápy

800 100 663
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J
iž v roce 2017 jsme začali plá-
novat  budoucí  veřejné  pro-
stranství v Dehtárech – první  

prostranství  tohoto  typu  a  ve-
likosti  v  této  části  obce.  Začalo 
to  vyhotovením  Územní  studie 
na  celou  plochu  Za  Zahradami, 
spoluprací  architektů  s  obcí,  na 
to  jsme  pak  navázali  Plánova-
cí  smlouvou  se  stavebníky,  letos 
jsme nechali vyhotovit studii této 
volnočasové  plochy  a  požádáme 
o dotaci.

V  územní  studii  pro  lokalitu 
Za Zahradami nazvali architekti 
toto  budoucí  prostranství  Nová 
náves.    Lokalita  Za  Zahradami, 
která  se  částečně  nachází  v  ka-
tastru  Dehtár,  částečně  v  katas-
tru  Jenštejna,  je  budována  růz-
nými  soukromými  investory  na 
etapy.  Po ukončení 1. etapy byla 
obci předána technická a doprav-
ní  infrastruktura  (v  běžné  řeči 
chodníky, silnice, vodovodní a ka-
nalizační řady, veřejné osvětlení), 
ale také některé drobné pozemky 
(např. ten na „novou náves“).

Všemu  předcházela  pláno-
vací  smlouva,  tak  jako  u  jiných 

developerský  projektů.    Než  se 
vše  administrativně  připravilo 
a v případě pozemků také prošlo 
katastrem nemovitostí, byl leden 
2022.  Několik dalších měsíců ale 
trvalo odstranění vad a nedoděl-
ků.   Některé nedodělky nemohly 
být  odstraněny  vzhledem  ke  kli-
matickým podmínkám v zimních 
měsících,  některé  z  důvodů  ne-
oprávněných  záborů.  V  letních 
měsících  jsme  se  začali  o  pro-
stranství starat a se zahradními 
architekty  pracovat  na  studii, 
která je nyní již hotová a je k dis-
pozici  na  webových  stránkách 
obce (www.jenstejn.cz). 

I  přes  omezenou  velikost  po-
zemku  a  blízkost  frekventované 
komunikace  se nakonec podařilo 
navrhnout  multifunkční  setká-
vací prostor ke konání kulturně-
-společenských akcí  i k běžnému 
setkávání  místních  občanů.  Ná-
vesní  prostor  bude  tvořen  mla-
tovou plochou doplněnou stromy, 
keři,  drobnými  herními  prvky, 
lavičkami  a  dalším  mobiliářem. 
Mimo  stávající  obvodové  veřejné 
osvětlení  bude  prostor  nasvícen 

prostřednictvím  zemních  reflek-
torů  pod  korunami  některých 
stromů. 

Centrální  pobytová  plocha 
bude od navazující hlavní komu-
nikace  oddělena  terénním  trav-
natým  valem  s  další  stromovou 
a  keřovou  výsadbou,  která  však 
nesmí  bránit  rozhledům.  Řešeno 
bude i hospodaření s dešťovou vo-

dou.  Mimo jiné bude zřízen i za-
travněný terénní průleh k záchy-
tu vody při větších deštích. 

Realizační  náklady  dle  kon-
trolního  rozpočtu  jsou  v  součas-
ných  cenách  odhadnuty  přes  
3  miliony  Kč.  Budeme  samozřej-
mě usilovat o získání dotace a vy-
bírat zhotovitele.

Pavlína Antošová

P
roč to nepokácíte? – Ne abys-
te to pokáceli. Zeleň v obci je 
pro mnoho lidí citlivé a někdy 

kontroverzní téma. Někomu kon-
krétní strom překáží, jiný by zase 
chránil každou větvičku s nejmé-
ně  třemi  listy.  Obec  ale  sleduje 
především  jednu  zásadní  věc, 
a tou je bezpečnost.

Nejen  díky  aleji  směrem  na 
Dřevčice  si  obec  drží  v  posledních 
čtyřech  letech výrazně pozitivní bi-
lanci  v  poměru  vysázených  vs.  po-
kácených stromů. Ale i bez ní  jsme 
dohlédli na to, aby developer výstav-
by v ulicích Za humny a Okrouhlá 
vysázel  domluvený  počet  stromů, 
několik  nových  dřevin  přibylo  i  na 
návsi  včetně  budoucího  nového  vá-
nočního  stromu,  pár  stromů  jsme 
vysadili  u  nového  chodníku  mezi 
Hradní a školkou.

V  oblasti  kácení  a  údržby  je 
vždy  hlavním  kritériem  bezpeč-
nost.  Na  každé  kácení  si  nechá-
váme  udělat  posudek  arboristy 
a v řadě případů i odborný posu-
dek znalce. Letos na  jaře  již byla 
provedena    pravidelná  údržba 
stromů  na  návsi,  úprava  zelené 
plochy  kolem  trafostanice  v  ulici 
Okrouhlá a také kolem obecní ga-
ráže v podhradí. Větší prořezy byly 
také na Vinořské, kde řada náletů 
prorůstala větvemi až do silnice.

Největším  zásahem  bude  po-

Nové veřejné prostranství Dehtáry

Obecní zeleň – co nás čeká v roce 2022?
kácení  topolů  vedle  obecní  louky. 
Jde přesně  o případ, kdy  je  třeba 
odborný  znalecký  posudek.  Zna-
lec  v  něm  konstatuje,  že  topoly 
byly  před  15-20  lety  poškozeny 
seříznutím  korun.  Stromy  vytvá-
řejí sekundární koruny a „rány po 
odřezaných  větvích  jsou  viditelně 
nezacelené…odhalené  dřevo  je 
evidentně napadené hnilobou nebo 
už ztrouchnivělé.“  Infekce hniloby 
byla  zjištěna  i na dalších místech 
stromů, dva z nich  jsou navíc na-
padené troudnatcem kopytovitým. 
Tato dřevokazná houba signalizuje 
rozklad a sníženou pevnost dřeva. 

Posudek je dlouhý a podrobný, 
a celkově konstatuje, že zdravotní 
stav  topolů  je  velmi  špatný.  Dva 
z  nich  znalec  označil  dokonce 
jako  silně  labilní  až  havarijní. 
Zlomy  lze  očekávat  i  za  normál-
ního  počasí.    „Stromy  mám  za 
nebezpečné  až  velmi  nebezpečné 
kvůli  jejich  zdravotnímu  stavu, 
stabilitě  i  situování  v  prostoru 
dětských hřišť  i  louky využívané 
k rekreačním aktivitám obyvatel 
obce. Pokácení stromů v dohledné 
době spatřuji jako nevyhnutelné.“

Zároveň  s  kácením  ale  pro-
běhne  i  výsadba  nových  stromů, 
které budou vysazeny o něco výše 
ve svahu směrem k silnici, aby do 
budoucna zůstal zachován stín na 
obecní louce.   Martin Šidlák
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Z
a  svoz  směsného  odpadu 
(černá  nádoba  120  l),  kte-
rý  probíhal  v  roce  2022  na 

základě  Ohlášení  poplatníka,  je 
nutné  zaplatit  do  konce  ledna 
2023.  Poplatník  si  může  zvolit 
způsob úhrady a) na účet obce 
(JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ), b) 
v kanceláři obce přes plateb-
ní terminál  (může  být  zdržení 
při  párování  platby  s  evidencí). 
Platba v hotovosti na úřadě 
není možná.  V případě nutnos-
ti  lze  využít  poštovní  poukázku 
a platbu na poště. 

Preferujeme variantu a) 
platba na účet obce: číslo 

účtu obce je 9526201/0100.  Va-
riabilní symbol je číslo domu, 
ze kterého byl odpad svážen. 
Připravíme Vám známku na 
nádobu pro rok 2023, stačí si 
ji vyzvednout.

Variantu b)  bezhotovostní 
platba v kanceláři obce přes pla-
tební  terminál:  Přijdete  v  úřed-
ních hodinách do kanceláře obce, 
úřednice  spáruje  Vaši  platbu 
s  evidencí poplatků, uhradíte na 
platebním  terminále  a  obdržíte 
známku na nádobu pro rok 2023. 
Tato varianta je na vyřízení časo-
vě náročnější i z důvodu zkrácení 
splatnosti tohoto poplatku (dříve 

do  konce  února,  nyní  do  konce 
ledna) a může to pro vás zname-
nat větší zdržení.   

Nahlášený pes  se  může 
uhradit  spolu  s  poplatkem  za 
svoz odpadu. Stejně tak jako tří-
dění u domu (plast a papír 240 
l). Připomínáme, že v roce 2022 je 
svoz bio odpadu  (hnědá  nádo-
ba 120 l) zdarma. Takže částka, 
kterou zašlete na úřad by mohla 
vypadat například takto: 14denní 
svoz 1 404 Kč + jeden pes 250 Kč 
+ třídění u domu plast 200 Kč + 
třídění u domu papír 200 Kč. Cel-
ková  částka  je  2 054 Kč a VS  je 
číslo vašeho domu.  

Pokud  si  nejste  jistí  částkou, 
kterou máte uhradit, prosíme ob-
raťte  se  na  nás  s  tímto  dotazem 
na e-mail: info@jenstejn.cz . Rádi 
vám  částku  zjistíme  dle  ulože-
ných dat v evidenci poplatků.  

Žádáme vás, abyste případnou 
změnu nahlášených kontaktů (ve 
formuláři  Ohlášení  poplatkové 
povinnosti  k  místnímu  poplatku 
za odkládání komunálního odpa-
du z nemovité věci),  tedy  telefon 
a e-mail, nahlásili při vyzvednutí 
známky  a  tím  udržovali  aktuál-
nost naší databáze.  Děkujeme.

Pavla Rachová

Poplatek za svoz odpadu 2022
Úhradu můžete provést už nyní, nejpozději však do konce ledna 2023!

Technické zázemí obce – sběrné hnízdo – Re-use-centrum 
rozšiřuje otevírací časy.

Nově je otevřeno i každé liché úterý od 17 do 20 hodin.

Sudé soboty zůstávají beze změny od 8 do 12 hodin.
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Místní poplatky 
za svoz a likvidaci odpadů,

pronájem vybraných nádob, poplatek za psa

1.  Roční poplatek za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu (dále jen SKO), 
pro období leden až prosinec. Poplatek je stanoven za sběrnou nádobu na každou 
nemovitost a je splatný nejpozději do 31. 1. 2023 (jedná se poplatek za svozy 
v roce 2022). 

 Možnosti frekvence vývozu:

 a/  týdenní svoz nádoby (120 l) ........................................................................2 808 Kč

 b/  14denní svoz nádoby (120 l) .......................................................................1 404 Kč

Fyzickým osobám, které dovršily k 1. 1. daného poplatkového roku věk 65 let, 
osobám nevidomým, osobám, které jsou považovány za závislé na pomoci jiných 
fyzických osob podle zákona upravujícího sociální služby, osobám, které jsou držiteli 
průkazu ZTP nebo ZTP/P, je poskytována úleva 50% z poplatku. Úlevu lze aplikovat za 
jednu osobu a jednu nádobu v daném domě a za podmínky, že v daném domě nežijí 
jiné dospělé osoby bez nároku na tuto úlevu. Úlevy jsou poskytovány jen občanům 
s trvalým pobytem v obci Jenštejn.

2. Svoz a likvidace bio-odpadu (období duben až listopad)

 14denní svoz nádoby (120 l) .............................................................................Zdarma

 

3. Poplatek za psa ....................................................................................................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, anebo 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

Ceník doplňkových služeb
1. Jednorázová cena – prodej nádob

 na SKO o objemu 120 l ........................................................................................650 Kč

 na bio-odpad o objemu 120 l ..........................................................................1 100 Kč

 jednorázové pytle na SKO o objemu 120 l ........................................................... 54 Kč

2. Pronájem nádoby

 na plasty o objemu 240 l ..........................................................200 Kč (svoz zdarma)

 na papír o objemu 240 l ...........................................................200 Kč (svoz zdarma)
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O
bec Jenštejn má sjednanou 
veřejnoprávní  smlouvu 
s obcí Radonice, která řeší 

výkon obecní policie na katastru 
obce. Smlouva je veřejně přístup-
ná  a  uvedu  jen  některá  důležitá 
ustanovení.

Obecní  policie  Radonice  (dále 
jen  OP)  sice  vykonává  službu 
v nepřetržitém režimu, ale smluv-
ně je ošetřena doba výkonu na 2,5 
hod v denní době a 2x po 30 min 
v noční době. To ale neznamená, 
že by OP odmítla provést zákrok, 
nebo úkon i mimo tuto dobu. 

Vše se řeší operativně a pokud 
je  hlídka  zaneprázdněna  jinou 
činností v jiné obci a věc nesnese 
odkladu,  je  oznamovatel  infor-
mován, aby využil linku 158. Ani 
to však neznamená, že se hlídka 
nebude  oznamovateli  věnovat 
po  skončení  akutnější  věci.  Ve 
většině  případů  hlídka  reaguje 
okamžitě  a  naše  dojezdové  časy 
jsou max. do 10 minut. OP vyko-
nává službu i pro obce Podolanka 
a  Svémyslice  a  pak  v  detašova-
ném  pracovišti  Mochov  a  Zápy. 
K tomu je určeno šest strážníků.

Výkon služby vychází ze záko-
na o obecní policii č. 553/1991 Sb.

a)  přispívá  k  ochraně  a  bez-
pečnosti osob a majetku,

b)  dohlíží  na  dodržování  pra-
videl občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obec-
ně závazných vyhlášek a nařízení 
obce,

d)  se  podílí  v  rozsahu  stano-
veném  tímto  nebo  zvláštním  zá-
konem na dohledu na bezpečnost 
a  plynulost  provozu  na  pozem-
ních komunikacích,

e)  se  podílí  na  dodržování 
právních  předpisů  o  ochraně 
veřejného  pořádku  a  v  rozsahu 
svých povinností a oprávnění sta-
novených  tímto  nebo  zvláštním 
zákonem činí opatření k jeho ob-
novení,

f) se podílí na prevenci krimi-
nality v obci,

g) provádí dohled nad dodržo-
váním  čistoty  na  veřejných  pro-
stranstvích v obci,

h)  odhaluje přestupky,  jejichž 
projednávání  je  v  působnosti 
obce,

Jak  je  tedy  zřejmé,  tak  OP 
nemá za úkol se zabývat např. od-
chytem zvířat.

K plnění úkolů má OP k dispo-
zici řadu oprávnění a to:

-požadovat  vysvětlení  a  s  tím 
spojené  prokazování  totožnosti, 
zpracovávat  osobní  údaje,  získá-
vat údaje z evidencí a popřípadě 
realizovat i předvedení

-můžeme požadovat od občanů 
věcnou i osobní pomoc

-odebrat zbraň
-zakázat vstup na určitá mís-

ta, nebo osoby vykázat
-otevřít byt
-odejmout věc
-použít  technický  prostředek 

k zabránění odjezdu vozidla, mě-
řit rychlost a odebrat registrační 
značky

-můžeme  použít  donucovací 
prostředky,  zbraň,  nebo  i  psa  – 
pokud ho máme

Hlídková  činnost  se  provádí 
většinou v  jednočlenném obsaze-
ní a to  formou autohlídky, cyklo-
hlídky,  nebo  pěšky.  Z  taktických 
důvodů spolupracujeme s policis-
ty  OOPČR  Brandýs  nad  Labem. 
Pro  výkon  využíváme  služební 
vozidlo Dacia Duster, které je na 
konci  své  životnosti,  nový  radar 
na  měření  rychlosti  vozidel,  al-
koholtester, technický prostředek 
k zabránění odjezdu vozidla. 

Většina  přestupků  v  oblasti 
občanského  soužití  a  veřejného 
pořádku je řešena napomenutím. 
Toto  již  nelze  použít  v  dopravě, 
kde je zákonem stanoveno, že při 
překročení  rychlosti  se  ukládá 
pokuta.

O své činnosti podáváme hlá-
šení starostovi obce formou úřed-
ních záznamů a měsíčních zpráv. 
Úřední záznamy slouží pouze pro 
služební  potřebu  a  nelze  je  zve-
řejňovat,  protože  během  zákro-
ků  se  řeší  i  případné  přestupky 
a přestupkové řízení je ze zákona 
neveřejné. I zákon o obecní policii 
nařizuje dodržovat mlčenlivost.

Co většinou řeší OP v Jenštej-
ně?

1) doprava  –  hlavní  náplň, 
neboť  se  zvyšováním  počtů  au-
tomobilů  v  obci  je  čím  dál  větší 
problém  s  parkováním  a  to  jak 
v  obytných  zónách,  tak  i  u  kon-

tejnerů a vyhrazeném parkovišti 
u  MŠ.  Následuje  nedodržování 
povolené rychlosti v obci, což po-
cítili i mnozí obyvatelé finančním 
postihem.  OP  ovšem  nemůže 
měřit  rychlost  kdekoliv  by  se  jí 
chtělo, ale úseky podléhají schva-
lovacímu procesu od PČR, kam se 
hlásí  i  aktuální  čas  a  místo  mě-
ření.  Pak  není  dodržován  zákaz 
vjezdu a to jak nákladních vozidel 
průjezdem obcí, tak i osobními vo-
zidly dle dopravního značení. OP 
pravidelně dohlíží na bezpečnost 
dětí při odjezdu do škol u přecho-
du.  Účastníme  se  i  zajišťování 
sportovních  a  kulturních  akcí, 
např.  Jenštejnská 5… Pořízením 
certifikovaného  aklotestru  bude 
OP provádět i kontroly dodržová-
ní zákazu požívání alkoholických 
nápojů před jízdou řidiči, ale nově 
i  přepravované  osoby,  která  se 
může  aktivně  podílet  na  řízení 
vozidla.

2) veřejný pořádek a ob-
čanské soužití – zde jde většinou 
o  sousedské  vztahy,  což  vychází 
z  hustoty  zástavby.  Nejčastěji 
se  jedná  o  rušení  nočního  klidu, 
(např. některý z obyvatel přežene 
oslavu apod.). Do  této problema-
tiky spadá i veřejné pohoršování, 
což  se  týká  většinou  bezdomov-
ců,  kteří  do  obce  zabloudí  z  hl. 
města.  V  součinnosti  s  obecním 
úřadem řešíme zábory veřejného 
prostranství a jeho znečištění. OP 
také  dohlíží  na  dodržování  vy-
hlášek obce. Dle územního plánu 
bude  těchto  problémů  v  budouc-
nu nejspíš přibývat.

3) ochrana majetku  –  OP 
Radonice  nabízela  službu  obča-
nům, že v rámci služby bude vy-
jíždět  na  signál  PCO.  V  součas-
né  době  evidujeme  v  Jenštejně 
tři  objekty,  které  mají  zajištěnu 
ochranu tímto způsobem. Služba 
se skládá z přihlášení do systému 

OP s uvedením kontaktních tele-
fonních čísel a stanovení konkrét-
ních  podmínek  kontroly  objektu. 
Při  signálu,  který  OP  obdrží, 
hlídka okamžitě vyjíždí k objektu 
a provede prvotní úkony vedoucí 
k  zadržení  pachatele  na  místě. 
Jakmile  to  situace  dovolí,  infor-
muje majitele o výsledku, popř. si 
vyžádá posilující hlídku od PČR. 
Pokud majitel má zájem prohléd-
nout celý vnitřní prostor objektu, 
tak hlídka OP mu poskytne asis-
tenci. Hlídka OP  také vyjíždí na 
častá  oznámení  o  pohybu  pode-
zřelých osob,  což svědčí o všíma-
vosti  obyvatel.  Na  základě  toho 
se  podařilo  zajistit  pachatele 
drobných  krádeží,  nebo  ničení 
majetku.

4) prevence kriminality  – 
jak  se  říká,  tak  prevence  je  lev-
nější než represe. Cena za služby 
OP je jasně daná VPS a někomu 
se může zdát moc drahá. Ovšem 
je to cena za to, že občan má dosa-
žitelnou pomoc 24 hod v relativně 
krátkém čase a bez zbytečné by-
rokracie.

Někdo  namítne,  že  stejnou 
má „zdarma“ od PČR. Je tu jedno 
velké ALE. Že je policistů málo je 
veřejné tajemství a že více úřadu-
jí  než  konají  také.  Z  toho  plyne, 
že pokud se bude jednat o „drob-
nost“,  tak hlídka PČR přijede za 
dlouhou  dobu,  nebo  nepřijede 
vůbec  a  vyzvou  oznamovatele  ať 
se dostaví k sepsání protokolů na 
služebnu. 

O  tom,  že  by  PČR  prováděla 
hlídkovou službu v obci za 24 hod 
minimálně 5x,  je  jen sen, o služ-
bě  PCO  ani  nemluvě.  Toulavého 
psa neodchytnou. To znamená, že 
když obcí „bezcílně“ projíždí hlíd-
ka OP a někomu se zdá, že nic ne-
dělá, provádí onu prevenci. 

Nalijme  si  čistého  vína,  jde 
vlastně o vytěsnění potenciálních 

Obecní policie Radonice
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B
ěhem letošního léta zasaho-
vali  jenštejnští hasiči hned 
u  tří  událostí  ve  zvláštním 

a  tedy  nejvyšším  poplachovém 
stupni. V pátek 1. července jsme 
ve  20:24  vyráželi  do  Záp  k  roz-
sáhlému požáru skladovací haly. 
Zpátky jsme se vraceli až pozdě 
v  noci  a  druhý  den  večer  jsme 
byli opět na místě a dohašovací 
práce pokračovaly až do nedělní-
ho dopoledne.

Druhým  zásahem  ve  zvlášt-
ním  stupni  byla  asi  největší 
mimořádná  událost  svého  dru-
hu  v  historii  České  republiky 
a sice rozsáhlý lesní požár v oko-
lí  Hřenska.  Naše  jednotka  byla 
nasazena  celkem  4  dny  v  okolí 
Mezné. Postupně se nás na mís-
tě  vystřídalo  9.  Během  zásahu 
došlo  bohužel  k  poruše  naší 
cisterny a její návrat ze servisu 
očekáváme až po uzávěrce toho-
to vydání Občasníku. Rok výro-
by 1986 je zkrátka fakt.

Třetí  letní  zásah  ve  zvlášt-
ním stupni opět ukázal, že  jako 
hasiči  musíte  očekávat  cokoliv. 

V pondělí 22.8. pršelo a s cister-
nou v servisu je výjezd k požáru 
to poslední, co byste  jako hasiči 
mohli čekat.  Poplachová zpráva 
v 18:36 nás však poslala k požá-
ru v prostorách firmy na recyk-
laci  odpadu  do  Záryb.  Zde  jsme 
zhruba  pět  hodin  prováděli  ha-
sební práce v dýchací technice.

Kromě  těchto  velkých  zása-
hů nechyběly v létě ani ty men-
ší,  a  tak  jsme  koncem  července 
vyjížděli k velkému zlomenému 
stromu v Radonicích a nechybě-
la  ani  každoroční  likvidace  vo-
sích hnízd.

Podzim  je  pak  ve  znamení 
nejrůznějších  kurzů  a  cvičení. 
Naši  hasiči  prošli  nejprve  kur-
zem  na  násilné  vstupy  a  zá-
chranu  osob,  následoval  výcvik 
v  ohňovém  simulačním  kon-
tejneru  Fire  Dragon  a  dále  nás 
ještě čeká kurz nositelů dýchací 
techniky,  cvičení  v  Poříčanech 
a v  listopadu potom kurz nená-
silných vstupů. Části těchto kur-
zů jsme se mohli zúčastnit díky 
naší spolupráci s Asociací velite-

lů  jednotek  sborů  dobrovolných 
hasičů.

Už více než rok se opět schází 
naši mladí hasiči. A nejen že se 
schází v hojném počtu, oni i sou-
těží  a  jde  jim  to  víc  než  dobře. 
Z klasických závodů v požárním 
útoku  v  Brandýse  nad  Labem, 
Zdibech nebo Brázdimi přivezlo 
družstvo starších žáků dvě čtvr-
tá a jedno první místo, družstvo 
mladších žáků páté, třetí a první 
místo a  již  tradičně nezklamalo 
ani naše ženské družstvo třetím 
a  druhým  místem.  Děti  si  letos 
i poprvé vyzkoušely závody v po-
žární všestrannosti.  

Stále  platí,  že  kdo  by  měl 
o  práci  hasičů  nebo  o  požární 
sport  zájem,  tak  nás  může  na-
vštívit  každou  středu  od  cca 
17:30, každý čtvrtek pozdě odpo-
ledne  pak  probíhá  trénink  dětí 
a v neposlední řadě je možné ke 
kontaktu  využít  náš  facebooko-
vý  profil  Hasiči  Jenštejn  nebo 
mail sdhjenstejn@seznam.cz.

Jiří Hulík

Zástupce velitele JSDH Jenštejn, zastupitel

pachatelů  trestných  činů  a  pře-
stupků do obcí, kde nemají obec-
ní  policii.  Kriminalita  je  skrytá 
a málokdo přesně ví, kdy se kde 
co stalo a co hrozí v jeho okolí. Ani 
policie nezveřejňuje přesná čísla, 
protože by se taky mohlo stát, že 
by  se  do  obce  nechtěli  stěhovat 
noví  obyvatelé  a  ceny  pozemků 
by  mohly  ztrácet  bonitu.  Občan 
však může využít informační por-
tál  PČR  (policie.cz)  kde  se  dozví 
aspoň něco ze statistiky konkrét-
ních míst.

Další  formou  prevence  jsou 
přednášky  a  společné  akce  ve 
škole,  nebo  i  kontroly  povolení 
k lovu ryb.

5) odchyt zvířat – jak již bylo 
uvedeno, tak OP není orgán, kte-
rý zajišťuje odchyt a péči o zatou-
laná zvířata, k tomu je oprávněna 
odchytová  služba.   Aby  toto  bylo 
zajištěno,  musela  by  mít  službu 
nasmlouvánu obec s firmou, která 
si bude následně za odchyt účto-
vat  nemalé  finanční  prostředky. 
Je  k  tomu  potřeba  vyškolených 
pracovníků, mít ochranné pomůc-
ky  a  vybavení  pro  odchyt  zvířat 
a nakonec i prostory pro ubytová-
ní a následnou péči. Strážníci nad 
rámec svých povinností v případě 
volně  pobíhajícího  neagresivního 
psa,  jsou  schopni  takového  psa 
odchytit  (pokud  se  dá)  a  24  ho-
din se o něho postarat. K tomu se 
využívá  kotec  na  Kynologickém 
cvičišti  v  Radonicích  a  vlastní 
také  čtecí  zařízení  čipů.  Dosud 
platilo, že pes musí být čipovaný. 
Od  1.10.  2022  změnou  zákona 
je  stanoveno,  že  čip  MUSÍ  BÝT 
I EVIDOVANÝ!! Tím se usnadní 
identifikace  psa  a  jeho  majitele. 
Za nesplnění povinnosti hrozí po-
kuta až do výše 50 000 Kč.

Kočky  se  NEODCHYTÁVA-
JÍ…, ale  i přesto mám  jednu  ta-
kovou nikým nechtěnou doma.

Ke všem těmto bodům našich 
aktivit je potřeba ještě připočítat 
čas  na  administrativu,  protože 
zákrokem  věc  nekončí.  Je  nutné 
sepsat  úřední  záznamy,  zanést 
věci  do  PC,  rozeslat  na  patřičná 
místa,  zpracovat  fotodokumen-
taci  a  co  je  nejdůležitější,  poslat 
statistické  hlášení  na  Minister-
stvo vnitra ČR.

Někomu se sice zdá, že policie 
si  „jen  tak  jezdí  za  jeho  peníze“, 
ale zákulisí  je mnohem složitější 
a strážníci se určitě nenudí. Bohu-
žel nelze zabránit všem společen-
sky nepřijatelným činům, ale sna-
žíme se co nejvíce, tomu zabránit.  
Ke své práci potřebujeme i spolu-
práci  občanů,  za  kterou  předem 
děkuji.

Aleš Flídr

Obecní policie Radonice

Hasiči z Jenštejna zasahovali
až u požáru v Hřensku



KOMUNITA10
říjen 2022

9
.  ročník  Jenštejnské  Pětky 
odstartoval  v  sobotu  3.  9. 
2022 v 11:00 a tentokrát se 

běhalo  opravdu  hodně,  protože 
jsme se snažili vyjít vstříc co nej-
více dětem i dospělým a rozšířili 
jsme proto počty běžeckých kate-
gorií  dle  věku  i  náročnosti  trasy 
co  nejvíce  to  šlo  a  co  jsme  ještě 
byli schopni zvládnout.

V jakých kategoriích se tedy letos 
běželo?
11:20
Elévové 100 m (2015–2017)
11:50
Přípravka 200 m (2012–2014)
12:45
Mladší žáci 300 m (2009–2011)
13:10
Starší žáci 500 m (2006–2008)
13:30
Dorost 1 km (2003–2005)
14:00
Rodinný běh 500 m
15:00
Hlavní běh na 5 km

I  letos nás čekaly pěkné ceny, 

a  ve  všech  dětských  kategoriích 
jsme  oceňovali  tři  nejlepší  holky 
a tři kluky, v rodinném běhu 3 ro-
diny a v hlavním závodě na 5 km 
byli oceněni 3 nejlepší muži, 3 nej-
lepší ženy a 3 nejlepší Jenštejňá-
ci.  Zajímavých  a  hodnotných  cen 
bylo tedy rozdáno opravdu spous-
tu. A v dětských kategoriích jsme 
rozdali medaile dětem všem, bez 
rozdílu toho, jak doběhly.

Závodů  se  účastnilo  přes  160 
běžců, běžkyň, kluků i holek a asi 
nejpěknější  byl  závod  pro  nej-
menší  děti,  kterého  se  účastnilo 
skoro 30 prťat.

Moc  děkuji  všem  sportovcům 
i hasičům a dalším, kteří tradičně 
pomáhali s organizací závodu, vy-
tyčením tras, registracemi a sta-
věním a bouráním zázemí.

Všechny fotky i výsledky letoš-
ního ročníku naleznete zde: www.
jenstejnskapetka.cz 

Jubilejní  10.  ročník  Jenštejn-
ské Pětky se bude konat v sobotu 
2. 9. 2023 a těšíme se na vás!

Renata Hlaváčková

P
rvní  zářiová  neděle  patřila 
dětem.  V  odpoledních  hodi-
nách  4.9.  dorazilo  na  obecní 

louku  rekordních  140  dětí.  Náš 
Spolek sportovců a SDH Jenštejn 
ve spolupráci s OÚ Jenštejn se na 
všechny  soutěžící  pečlivě  připra-
vili.

V  deseti  disciplínách,  z  nichž 
jedna  se  konala  na  hradě,  tak 

mohly  děti  předvést,  co  v  nich 
je  a  odměnou  pro  ně  byly  školní 
potřeby,  sladkosti  a  propagační 
materiál naší obce hravou formou 
pexesa  a  omalovánek.  K  doko-
nalosti  celé  akce  přispívalo  také 
vydařené  počasí.  Naši  hasiči 
i tentokrát pro děti měli připrave-
nou pěnu a vzhledem k velkému 
počtu všech účastníků, tj. samot-

ných dětí spolu s dospělým dopro-
vodem,  jsme  do  stánku  s  občer-
stvením  povolali  naše  osvědčené 
zálohy. S disciplínami si  „mazác-
ky“  poradili  také  nováčci  v  této 
akci z řad našeho spolku.

Na  organizátorech  nebyla  vi-
dět  únava,  která  je  ale  jistě  ne-
minula, neboť nejen v neděli, ale 
i  v  sobotu,  co  jí  předcházela,  se 

konal běžecký závod Jenštejnská 
pětka  a  v  pátek  už  začala  pří-
prava zázemí pro tyto dvě jdoucí 
po sobě akce. Jsme proto rádi za 
výpomoc  ochotných  kamarádů, 
kamarádek  a  rodinných  přísluš-
níků. Všem dětem přejeme úspěš-
ný start ve školním roce 2022/23 
a za rok na shledanou.

Za Spolek sportovců Martina Stibůrková

Jenštejnská Pětka inSPORTline 2022

Loučení s prázdninami 
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C
o nás ještě čeká na podzim 
a v zimě? Budeme se držet 
tradiční  a  hojně  navštěvo-

vané obecní akce a do konce roku 
máme naplánováno:

Všechny  podrobnosti  k  výše 
zmíněným  akcím  se  samozřejmě 
dozvíte  včas  a  s  předstihem  jak 
na webu obce, v Mobilním rozhla-
se tak i na nástěnkách.

Bohužel,  nemáme  se  zatím 

s kým domluvit na Obecním plese, 
který jsme vždy pořádali v únoru 
v Radonické besedě, protože sou-
časný provozovatel dle svých slov 
ukončuje  činnost  s  koncem  roku 
2022  a  nového  zatím  neznáme. 
Ale  pokud  se  nám  podaří  zjistit 
včas  nového  provozovatele  (po-
kud  nějaký  bude),  rádi  bychom 
ples v roce 2023 uskutečnili také.

Norbert Hlaváček

Obec Jenštejn
Aktuální program, detaily a  roz-
pisy naleznete na: www.jenstejn.
cz
17.  11.  – Tradiční  17.  listopad  – 
lampionový průvod 
27.  11.  –  Rozsvícení  vánočního 
stromu
5. 12. – Mikuláš pro děti
29. 1. – Dětský karneval

Kulturní centrum Radonice 
Aktuální program, detaily a  roz-
pisy  naleznete  na:  https://www.
radonice.cz/zivot-v-obci/kulturni-
-centrum/

Vinoř 
Aktuální program, detaily a  roz-
pisy  naleznete  na:  https://www.
praha-vinor.cz/akce/ 
5. 11. (17–20) – Lampioňák 2022
21. 11.  (16:30) – Výlet pro vinoř-
ské seniory do Čelákovic
27.  11.  –  Rozsvícení  vánočního 
stromu

Vinoř – Hoffmanův dvůr 
www.hoffmanuv-dvur.cz 
3. 11. (19:30) – Hospodský kvíz
12. 11. (14–23) – Svatomartinské 
potkání
27.  11.  (20:00)  –  NIRVANA  tri-
bute

Kbely 
Aktuální program, detaily a rozpi-
sy naleznete na: www.praha19.cz 

Veleň
Aktuální program, detaily a  roz-
pisy naleznete na: www.velen.cz

Horní Počernice – Chvalská tvrz
www.chvalskyzamek.cz 

11.–13.  11.  –  DETEKTIVNÍ  VÍ-
KEND na zámku aneb pátrej na 
vlastní pěst!
13.  11.  (17–19)  –  POČERNIC-
KÁ  SVĚTÝLKA  aneb  tajemným 
chvalským podskalím 
27.  11.  (12–18)  –  ADVENTNÍ 
TRHY  a  rozsvícení  vánočního 
stromu
Zámecký areál Ctěnice 
www.muzeumprahy.cz
Nádraží  Praha  Těšnov  –  provoz 
obnoven (stálá expozice)
Řemesla  v  pořádku  (stálá  expo-
zice) 
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
2.  11.  (19:30)  –  Hranice  lásky 
(kino) 
4. 11. (19:30) – Tři tisíce let touhy 
(Filmový klub) 
5.11.  (19:30)  –  Edith  Piaf:  Dnes 
nechci spát sama (kino) 
6.  11.  (16:00)  –  Zdenek  Polach  – 
Břichomluvec (pro děti) 
10. 11. (19:30) – Michael Kocáb – 
rocker versus politik (kino) 
11. 11. (19:30) – Civilizace – Dob-
rá  zpráva  o  konci  světa  (filmový 
klub) 
12. 11. (17:00) – PharmDr. Margit 
Slimáková – Zdravá výživa v po-
hodě (beseda) 
13. 11. (16:00) – Šoumen krokodýl 
(kino pro děti) 
17. 11. (19:30) – Dobrý šéf (kino)
18. 11. (19:00) – Petr Vizina a To-

máš Šebek – Pokec v Besedě (be-
seda) 
19.  11.  (19:30)  –  Jaroslav  Hutka 
(koncert) 
20. 11. (16:00) – Princezna zakle-
tá v čase 2 (kino pro děti)
24.  11.  (19:30)  –  Vánoční  příběh 
(kino)
5. 12. (16:30) – Mikuláš v zahradě 
Besedy
11.  12.  (16:00)  –  Vánoční  příběh 
z dílny rodiny Marčíků (divadlo)

Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz 
1.  11.  (18:00)  – Anděl  smrti  bla-
žené (Informační a kulturní cen-
trum Stará Boleslav)
2.  11.  –  Divadelní  představení 
(Divadelní sál zámku v Brandýse 
nad Labem)
3.  11.  (17:30–20:00)  -  Plně  pod-
zimní workshopy – adventní sví-
cen  s  tácem  (Obchůdek  Na  naší 
vlně)
4.  11.  (17:00)  –  Anežka  Kůlová 
a Karla Kůlová – společná verni-
sáž výstavy (Galerie Kočárovna)
5. 11. (9:30–12:00) - Keramická díl-
na – vánoční tvoření (Městský dům 
dětí a mládeže Stará Boleslav)
5.  11.  (9:30)  –  Mýdlová  dílna 
s  Vlastou  (Městský  dům  dětí 
a mládeže Stará Boleslav)
10.  11.  (18:00)  –  Urputný  boj 
o labské mosty (Informační a kul-
turní centrum Stará Boleslav)
11.  11.  –  Koncert  kruhu  přátel 
hudby  (Zámek  Brandýs  nad  La-
bem)
11. 11. – Lampionový průvod (Zá-
mecká zahrada)
11.  11.  (11:00)  –  Den  válečných 
veteránů (u Pomníku obětem vál-
ky, Brandýs nad Labem)

11. 11. (11:11–20:30) – Svatomar-
tinský košt 2022 (Nádvoří zámku 
Brandýs nad Labem)
13. 11. (16:00) – Koncert pro Anež-
ku Českou (Bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie Stará Boleslav)
15. 11. (19:00) – Na kus řeči s... Mi-
chaelou  Kuklovou  (Divadelní  sál 
zámku v Brandýse nad Labem)
17. 11.  (8:00–15:30) – Kdo hraje, 
nezlobí (Městský dům dětí a mlá-
deže Stará Boleslav)
19. 11. (10:00) – Bambulková šou 
- Kája a Bambuláček (Kino Bran-
dýs nad Labem)
19. 11. (17:00) – Poslechový večer 
křesťanských písní (Oblastní mu-
zeum Praha – východ)
23.  11.  (14:00–17:00)  -  Výroba 
adventního  věnce  (KrisKros  café 
Brandýs nad Labem)
26. 11. – Zahájení adventu v Bran- 
dýse nad Labem 
27. 11. – Zahájení adventu ve Sta-
ré Boleslavi

Brandýs nad Labem – Kino 
Aktuální program kina naleznete 
na: http://kinobrandys.cz

Šestajovice – Svíčkárna RO-
DAS
www.rodas.cz
Mýdlárna je pro veřejnost otevře-
na celoročně každou sobotu a ne-
děli od 10–18 hodin.
Čokoládovna je pro veřejnost ote-
vřena  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 ob-
jednání.

Kam za kulturou
Přinášíme přehled kulturních akcí v našem regionu

Komunitní život v obci v příštích měsících

Akce Lokalita Datum
Tradiční 17. listopad náves čtvrtek 17. 11.
Rozsvěcení vánočního 
stromečku

náves neděle 27. 11.

Mikuláš pro děti Hostinec U Cafourků pondělí 5. 12.
Dětský karneval Hostinec U Cafourků neděle 29. 1.
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V
 sobotu 23. 7. se konal další 
turnaj, a to v líném tenise. 
Přihlásilo  a  dostavilo  se 

11  dvojic  hráčů.  I  přes  poměrně 
vysoké  teploty  všichni  hráli  na 
pohodu  a  s  chutí.  Pochopitelně 
bylo  řádně  postaráno  o  všechny 
s  občerstvením,  po  soutěži  došlo 
k  vyhlášení  výsledků  turnaje 
a  udělení  cen  formou  peněžních 
poukázek. Radost ze soutěže zka-
zila  ta  nepříjemná  skutečnost, 
ke které ve sportu často dochází, 
a tou jsou úrazy a nezáleží, zda se 
hraje  na  vrcholové  úrovni,  či  re-
kreačně.  Šrámy  a  odřeniny  jsou 
jeho  součástí  a  všichni  soutěžící 
s  tím tak trochu počítají, žel zde 
došlo  u  jedné  hráčky  k  utržení 
Achillovy šlachy a následné nut-
né operaci. Dovolujeme si připojit 
se  k  jejímu  partnerovi  Pavlovi 
Drnkovi  a  popřát  Kačce  brzké 
uzdravení.

Výsledky turnaje:
1. místo: Březňáci
2. místo: Idami
3. místo: Zednící
4. místo: Strašáci
5. místo: Hote
6. místo: Chlupatý bestie
7. místo: Kafr
8. místo: Kašpárci
9. místo: Skokani roku
10. místo: Námořníci
11. místo: Odporný Pokorný

za Spolek sportovců Martina Stibůrková

S
tejně  jako  každý  rok  uspo-
řádal  Spolek  sportovců  dva 
turnaje  turnaje.  Volejbalový 

turnaj se konal v sobotu 16.7. na 
obecní louce.

Dorazilo  8  týmů  v  celkovém 
počtu  50  hráčů  (2  hráči  na  stří-
dání) a diváci (rodinní příslušníci 
hráčů,  přátelé,  fanoušci,  bývalí 
volejbalisté).  Všechny  týmy  sou-

těžily  s  patřičným  nasazením 
a vůlí  zvítězit. Počasí bylo velmi 
příznivé, obě hřiště byla vytížena 
a  občerstvovací  servis  perfektně 
připravený  i  na  poměrně  velký 
nápor všech konzumentů.

Náš domácí tým Jenštejn s ka-
pitánem Mirkem Zichem se opět 
umístil na medailové pozici tento-
krát na 3. místě, před ně se probo-

jovalo družstvo Maják, které tady 
už  takřka  zdomácnělo a vítězem 
se  stal  tým  Roztomilá  koťátka. 
Toto družstvo s názvem vyvoláva-
jícím  spíše  pocit  něhy  a  potřeby 
ochrany  bezbranným  koťátkům 
se  na  kolbišti  ukázalo  jako  dra-
vé,  silné,  hbité  a  sehrané  šelmy 
s přesností a razancí skutečných 
predátorů.  Za  podpory  obce  ke 

sportu v Jenštejně jsme tak mohli 
zakoupit ceny a odměnit jednotli-
vé týmy, ba i poslední tým cenou 
„Prohrát není žádná hanba“.

  Obecně  zde  jako  vždy  vládla 
příjemná  atmosféra  doplněná 
o vítězné pokřiky  týmů,  fandění, 
to vše za zvuku píšťalek rozhod-
čích.  Diváci  i  hráči  si  přišli  na 
svůj  sportovní  zážitek  a  v  pozd-

V líném tenise soutěžilo 11 dvojic

Volejbalový turnaj vyhrála koťátka

ních  odpoledních  hodinách  došlo 
k  závěrečnému ceremoniálu udí-
lení  cen  s  rozloučením  a  přísli-
bem konání turnaje pro rok 2023.  

Výsledky turnaje:
1. místo: Roztomilá koťátka
2. místo: Maják
3. místo: Jenštejn
4. místo: Jinonice
5. místo: Čakovice
6. místo: Hobiti
7. místo: Rokyťáci
8. místo: Cvičky 

za Spolek sportovců Martina Stibůrková


