Jenštejnský
občasník

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

červen 2017

Na trať Pětky letos vyběhlo 238 startujících
Jenštejnská Pětka Insportline se letos konala už počtvrté

Jenštejnská pětka 2017 (květen 2017 / L. Hoza)

Čtvrtého ročníku Jenštejnské
Pětky Insportline se účastnilo
238 běžců, kteří závodili v pěti
bězích. Navštívili nás nejen sa‑
motní účastníci závodů, ale i je‑
jich rodiny či ti, kteří se přišli
jen pobavit bohatým doprovod‑
ným programem pro děti i pro
dospělé. Přijeli se podívat spon‑
zoři, známé osobnosti nebo třeba

starostové a zastupitelé okolních
obcí.
O zábavu a hlasitou podporu
všech běžců se letos postarali bu‑
beníci TAMTAM Batucada. Děti si
mohly vyzkoušet skákací hrad, za‑
hrát si s klauny divadlo, vytvořit
ty největší bubliny nebo si nechat
namalovat něco pěkného na obli‑
čej. Všechny atrakce pro děti byly

zdarma. Sportovcům pomáhali
maséři ze Studia Andrasa. Celou
akci bylo možné sledovat i z vy‑
soké plošiny Sico. Po závodu pak
do pozdních nočních hodin hrála
kapela Pády, a to i díky tomu, že
přes nepříliš teplé počasí bylo ve
stanu celkem teplo. Umístili jsme
zde terasové vyhřívače, které zpří‑
jemnili pobyt v nočních hodinách.

Závodu mladších žáků (do
10 let) na 500 m se účastnilo 43
dětí, za holky jej vyhrála už podru‑
hé Tereza Kučerová (Atletika Ne‑
ratovice), nejlepší Jenštejňačkou
byla na devátém místě Natálie Ko‑
šíková. Za kluky vyhrál Eliáš Motl
(ABS Stará Boleslav) a z Jenštejna
byl nejlepší Vilém Smejkal.
pokračování na straně 9

KONTAKTY
Norbert Hlaváček, starosta
+420 606 656 639
starosta@jenstejn.cz
Z. Dvořáková, místostarostka
zuzana.dvorakova@jenstejn.cz
Marek Vacek, místostarosta
marek.vacek@jenstejn.cz
P. Antošová +420 607 091 159
P. Rachová +420 286 851 985
J. Minxová +420 286 851 985
info@jenstejn.cz

Úřední hodiny OÚ
Po 7:30–11:00 13:00–19:00
Út 7:30–11:00
St 7:30–11:00 13:00–18:00

Pošta Jenštejn
Po+St 15:00–18:00
Út+Čt+Pá 8:00–11:00
Pošta Zeleneč
Po–Pá 8:00–11:00 14:00–18:00

Registrace SMS infokanálu obce
„JEN číslo popisné“ na telefon
+420 733 746 863

Knihovna
Čt 17:00–19:00

Obecní policie
+420 724 111 222

MŠ Jenštejn
www.msjenstejn.cz

www.jenstejn.cz – obec
facebook.com/jenstejn – Facebook
Spolky
www.sdhjenstejn.cz

Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
facebook.com/jenstejnskyobcasnik
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Slovo starosty
Pravidelná zpráva o tom, co se dělo v obci od posledního vydání občasníku
Jsem rád, že audit hospoda‑
ření obce Jenštejn za rok 2016
dopadl na výbornou a audito‑
ři neshledali žádná pochybení
a neměli dokonce ani žádná do‑
poručení. Tak jako minulý rok.
Zpráva auditorů je samozřejmě
k dispozici na webu obce.

místnost v přízemí OÚ Jenštejn
je často využívána ke čtení pro
děti, proběhla v ní Noc s An‑
dersenem a je stále bezplatně
k dispozici všem, kteří chtějí
něco udělat pro své okolí bez
nároku na honorář.
Na jaře v obci proběhlo ně‑

Dalším potvrzením výborné
finanční kondice obce a našeho
hospodaření je i aktualizova‑
ná a obsáhlá finanční analýza
obecních financí, která navíc
obsahuje i střednědobý výhled
rozpočtu obce tak, jak nově po‑
žaduje zákon. Vyšel z ní výbor‑
ný rating obce: finanční zdraví
A (výborný), stav financí A mi‑
nus. Pokud by snad někoho zají‑
malo, proč máme u stavu finan‑
cí „jen“ A minus pak je to proto,
že podle odborníků splácí obec
své dluhy příliš rychle a měla
by si splátky dluhu za školku,
která se bohužel stavěla bez
dotací, například rozvolnit do
více let, aby měla více peněz na
další investice. Ostatně to, jaký
vliv na rozvoj naší obce mají
úspěšně získávané dotace, je vi‑
dět na obrázku.
A i díky tomu můžeme mno‑
hem více než dříve podporovat
kulturní a společenský život
v obci, spolky, úpravy a investi‑
ce do našeho okolí. Volnočasová

kolik úprav, které jsem avizo‑
val. Máme nově osazené pro‑
stranství před MŠ Jenštejn
a přibyla zde i lavička, kvetou
už i prostranství na křížení
ulic Hradní/Cechovní/Zlatnická
a dále pak u odbočky na Dřev‑
čice. Přibyly nové lavičky, na
dětské hřiště V Katovičkách
a na prostranství před ALA
Bašta pak nové stoly s lavice‑
mi na posezení. U hradu, před
ALA Bašta a v Dehtárech pak
také máme nově mapy regionu
pro ty, kteří chtějí poznávat své
okolí. Na dětské hřiště V Kato‑
vičkách také přibyla workouto‑
vá sestava na cvičení pro děti
i dospělé, nový venkovní stůl na
stolní tenis a tentýž je umístěn
i v Dehtárech na tamním dět‑
ském hřišti.
V Dehtárech i v Jenštejně
došlo k obnovení písma a drob‑
ným opravám pomníků padlým
a čekají nás ještě další úpravy.
Máme taky již dovybaven obecní
stánek s občerstvením, přivede‑

nu elektřinu i vodu a spolky se
tak mohou těšit na to, že jejich
záslužná práce pro obec pro ně
bude o něco jednodušší. Ze stej‑
ného důvodu máme na obecní
louce úložný kontejner, kde již
máme uloženy všechny obecní
stany, stolní sety i nově zakou‑
pené terasové vyhřívače, které
nám dobře posloužily nejen na
Pálení čarodějnic ale i na Jen‑
štejnské Pětce Insportline, když
večer bylo chladno ve stanech.
Všichni, kteří pomáhají organi‑
zovat obecní akce, stavět stany
a připravovat zázemí tak mají
o něco snadnější práci a nemusí
již pro vše do hasičárny.
Stále se snažíme zlepšovat
bezpečnost v obci, na Vinořské
přibyl radar, totéž čeká Deh‑
táry a samozřejmě čekáme na
vyhotovení projektu zvýšení
bezpečnosti a nového přechodu
v oblasti kolem hostince u Ca‑
fourků a v Dehtárech.
Vodovod a kanalizace v Deh‑
tárech je již úspěšně zkolaudo‑
ván a nové veřejné osvětlení je

Získali jsme další dotaci –
tentokrát na zateplení budovy
OÚ, výměnu všech oken i dveří
a věřím, že ji příští rok využije‑
me a zvelebíme si náš majetek.
Výrazně také ušetříme na pro‑
vozních nákladech.
Máme již částečně obnove‑
nou expozici na našem hradě
a čeká nás ještě instalace na‑
učného programu pro školáky,
který bude odpovídat osnovám
a zároveň je hravou formou se‑
známí s historií. Hrad má také
nového kastelána, se kterým už
se domlouváme na podobných
akcích na hradě, jako byly vel‑
mi úspěšné Velikonoce na hra‑
dě, a rádi přivítáme vaše nápa‑
dy a pomoc.
Proběhl také zápis dětí do
Svazkové školy, setkání s rodi‑
či a pro školní rok 2017/2018
otevíráme naši první školu. Ale
více se dozvíte v jiném článku.
Na jaře proběhly již známé
akce – Ukliďme Česko, které
organizovala Zuzka Dvořáková,
Pálení čarodějnic díky našemu

již před dokončením. Výstavba
vodovodu a tlakové splaškové
kanalizace Dehtáry byla reali‑
zována s finančním přispěním
Středočeského kraje.

SDH Jenštejn a Jenštejnská
Pětka Insportline, kde zázemí
zajišťovalo Sdružení Sportov‑
ců Jenštejn a o organizaci celé
akce se starala Renata Hlaváč‑
ková. Na sponzorských darech,
finančních i věcných, jsme vy‑
brali přes 150 000 Kč a Pětka
tak byla zase bez finanční spo‑
luúčasti obce.
Čeká nás léto a prázdniny
a to je čas Jenštejnských slav‑
ností, které budou letos trochu
jiné, než jak jsme byli zvyklí
(24. 6.), Summer Party (5. 8.),
Letních kin Jenštejn nebo Lou‑
čení s prázdninami.
Užívejte léto!
Norbert Hlaváček, starosta

Jenštejn - květen 2017 (J. Hulík)

červen 2017

AKTUALITY Z OBCE

Obecní sloupek
• Lavičky a koše k pohodlí nás
všech. Na více míst v obci byly
rozmístěny lavičky, lavičkové
sety, dva koše v Jenštejně a je‑
den koš v Dehtárech. Prosíme
o dodržování pořádku v okolí
košů a především laviček, ať
nám dobře slouží k relaxaci
a odpočinku.
• Květníky, které zdobí naši
obec u většiny zastávek, si pře‑
vzala nově na starost paní Iva‑
na Hanáková. O svěřenou zeleň
se pečlivě stará. Bohužel byly
některé zasazené rostliny již
zcizeny, prosím buďte všímaví.
• Zeleň: Dle znaleckého po‑
sudku je zdravotní stav akátu,

který se nachází mezi ulicemi
Vinořská a V Podhradí, výraz‑
ně zhoršený. Rozsáhlá trhlina
začínající u paty kmene sahá
až k místu větvení, kde se vy‑
tvořila dutina. V těchto místech
hrozí přetížení a odlomení části
koruny.
Také „vánoční“ smrk na návsi není v dobrém zdravotním
stavu. V roce 2015 došlo k na‑
padení mšicí smrkovou, která
se v tomto roce, pravděpodobně
vlivem mírné zimy, přemnožila
(zasaženy byly i další jehlič‑
nany v Jenštejně). Zdravotní
stav smrku je silně narušený,
protože zasaženo bylo až 40 %

větví, hlavně uvnitř koruny. Do‑
šlo také k narušení kořenového
systému, což výrazně snižuje
stabilitu této dřeviny. Letos za‑
tím pokácen nebude, v dohled‑
né době však bude muset být
odstraněn, pokud se v letošním
roce neprokážou jeho regenerač‑
ní schopnosti.
Dalším stromem, jehož zdra‑
votní stav je silně narušený až
havarijní, je bříza na návsi.
Bříza je napadena dřevokaznou
houbou. Také velké množství
dutin snižuje pevnost těžkých
hlavních větví. Celý strom odu‑
mírá a hrozí rozlomení kmene.
Strom se stává nebezpečným
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a bude potřeba ho odstranit.
• Stromořadí do Radonic:
V březnu letošního roku došlo
k rozsáhlejšímu kácení v oblas‑
ti komunikace Radonická. Pro‑
bíhá zde likvidace lesní školky,
které nešlo zabránit (tento stav
byl konzultován s MěÚ Brandýs
n/L – St. Boleslav, odborem ži‑
votního prostředí). Byla objed‑
nána studie, která bude řešit
stromořadí až k hranici katas‑
trálního území Radonice. Sou‑
částí studie bude i návrh výsad‑
by a výměny neperspektivních
dřevin v této oblasti.
Pavlína Antošová, Pavla Rachová, Jana
Minxová
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Najděte si nejbližší kontejner
O tříděném odpadu aneb kam s tím
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Umístění odpadů na tříděný odpad v jenštejně a v Dehtárech
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Gabriela Švancarová, zastupitelka
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ky, obaly od cédéček, fólie či obaly
od potravin. Věřte, že nemusejí být
čisté, samozřejmě by v nich neměly
být zbytky jídla, mýdel či šamponů.
Jediné, co je potřeba vymývat, jsou
plastové lahve od rostlinných olejů.
Ptáte se, jak je to s víčky od
PET lahví? Plastová víčka jsou
materiálem, který máme spojený
především s charitou. Polypropy‑
len (PP), ze kterého jsou víčka vy‑
ráběna, se dá totiž dále recyklovat
a vyrábět z něj dál nové produkty.
Pokud vytřídíte víčko spolu s PET
lahví do žlutého kontejneru, bude
zpracován pouze PET, neboť tvrdá
víčka komplikují lisování. Sebraná
víčka tak můžete buď věnovat na
charitativní účely, nebo je odevzdat
subjektům, které se zabývají jejich
výkupem a dalším zpracováním.
Skleněný odpad se v přírodě
nerozloží ani za tisíc let a dá se
recyklovat donekonečna. Nepatří
sem však porcelán, keramika ani
zrcadla.
Pod bio odpadem si lze předsta‑
vit biologicky rozložitelný odpad,

listopad

O odpadech se toho v Občas‑
níku již napsalo mnoho. Skoro
v každém čísle najdete nějakou in‑
formaci a není pochyb o tom, že by
to bylo špatně. Je to vidět i na obci,
i když se stále najdou tací, kteří ne‑
respektují nejen daná pravidla, ale
i životní prostředí.
Mnozí však třídí odpad zodpo‑
vědně a co nejlépe, občas se však
přitom můžou dopustit omylů
a chyb. Dle nejnovějšího průzkumu
dvě třetiny Čechů umí třídit odpad.
Je jasné, že sklo patří do zelených
kontejnerů, papír do modrých
a plast do žlutých. Jenže, občas to
nebývá až tak průkazné. Věděli
jste, že papírové obaly od vajec do
papíru rozhodně nepatří? Vzhle‑
dem k tomu, že se dá papír recyklo‑
vat jen sedmkrát, víckrát už tento
druh papíru použít nelze. A obal
od vajíček nebo prázdné ruličky od
toaletního papíru jsou příkladem
poslední fáze využití papíru.
Řada z vás věci, které dáváte do
žlutých kontejnerů, vymývá. Ať už
jde o různé PET lahve, sáčky, taš‑

skoro každý měsíc pořádá mobilní
svoz. Občas ale i tady nalezneme,
co sem nepatří. Během celého roku
na obecní úřad můžete zanést po‑
užitý olej, běžné drobné baterie
a nově i tonery do tiskáren. Bate‑
rie je možné odevzdat i v mateřské
škole Jenštejn.
Připravili jsme pro vás ucele‑
ný přehled míst tříděného odpa‑
du v Jenštejně a Dehtárch a také
toho, co do těchto kontejnerů patří
a co ne.
Kontejnery na tříděný odpad
najdete v Jenštejně v ulici Kovář‑
ská (plasty, sklo, papír, nápojové
kartony, použitý textil, kov), Hrad‑
ní (plasty, nápojové kartony, sklo,
papír, kov), Radonická (plasty, sklo,
papír, nápojové kartony, použitý
textil, kov) a Na Stráni (plasty, sklo
a papír). Kontejnery na plasty, sklo
a papír také v Dehtárech.
Kompletní informace o svozech
odpadu v Jenštejně najdete na:
www.jenstejn.cz/obec/svoz‑odpadu/
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Kontejnery na tříděný odpad v Radonické (květen 2017 / J. Hulík)

který nepřišel do kontaktu s pro‑
dukty živočišného původu a nebyl
znečištěn nebezpečnými látkami.
Do směsného odpadu se řadí ty
odpadky, které zatím nelze recyklo‑
vat a jinak využít a zároveň které
nepatří do kategorie nebezpečných
odpadů. Také by se do směsi neměl
dávat velký bioodpad jako je po‑
sekaná tráva nebo větve stromů.
Také léky všeho druhu do směsné‑
ho odpadu neházejte. V koši nebo
v záchodové míse mohou konta‑
minovat vodu či půdu. Ani čistírny
odpadních vod si totiž s kontami‑
novanou vodou nemusejí stopro‑
centně poradit. Léky raději vraťte
do lékárny. Obyčejná wolframová
žárovka také patří do směsi a ne do
skla. Úsporné žárovky však ne, ty
obsahují nebezpečnou rtuť a patří
do nebezpečného odpadu.
Také velkoobjemovému a ne‑
bezpečnému odpadu se obec začala
věnovat důsledněji. Tento odpad
rozhodně nepatří ke kontejnerům
s tříděným odpadem, proto obec
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Kalendář svozu odpadu pro rok 2017
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Co do kontejnerů patří a co ne?
PATŘÍ

NEPATŘÍ

PAPÍR

Vlnitá lepenka, kancelářský papír (i ze skartova‑
ček), sešity, noviny, časopisy, reklamní letáky, kra‑
bice, kartony, lepenka, sešity, bloky, diáře, knihy
(bez tvrdých obalů), paperbacky, brožury, katalo‑
gy, telefonní seznamy, balicí papír, dopisní obál‑
ky, vizitky, papírové booklety z CD a DVD, obaly
od potravin (mouka, cukr, obaly od čajových sáč‑
ků), vnější obaly od čokolád, krabičky od zubních
past, apod.

Mokré, mastné a znečištěné papíry, voskový a uh‑
lový papír (kopírák), termopapír, použité papírové
kapesníky nebo vlhké papírové utěrky, hygienické
vložky, obvazy, ruličky od toaletního papíru, plata
od vajec, obaly ze směsi papíru a jiného materiálu
(např. tetra‑pak), pauzovací papír, spodní strany sa‑
molepek, zalaminovaný papír, atd.

PLASTY

Fólie, sáčky, plastové tašky a fólie, sešlapané PET
lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky (od jogurtů, pomazánek, mar‑
garínů, krémů), balící fólie od spotřebního zboží,
plastové obaly od CD a DVD, polystyrén, plastové
květináče (bez hlíny). Obaly, ve kterých si nosíte
z restaurací jídlo, obaly od šamponů, sprchových
gelů, tekutých mýdel, od mycích a čisticích pro‑
středků.

Mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistí‑
cích přípravků, obaly od oleje (ani kuchyňského,
pokud není láhev vymytá), žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové
trubky.

SKLO

Lahve od vína, alkoholických i nealkoholických ná‑ Keramika, porcelán, zrcadla, autoskla, drátované
pojů, tabulové sklo od oken a dveří, sklenice od ke‑ sklo, pozlacená či pokovená skla.
čupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky.

NÁPOJOVÉ KARTONY

Tetra‑pak, krabice od džusů, vína, mléka. Obaly je Měkké sáčky (například od kávy a různých potra‑
třeba sešlápnout, aby nezabraly tolik místa.
vin v prášku), kartony obsahující zbytky nápojů
a potravin, papírové kartony (tvrdé krabice – ty
patří do papíru).

KOVOVÝ ODPAD

Plechovky od potravin, nápojové plechovky, prázdné
kovové nádoby od kosmetiky a sprejů, prázdné kovo‑
vé tuby, víčka od jogurtů, hliníkové vaničky např. od
paštik, staré klíče, víčka od sklenic.

BIO ODPAD

Zbytky a slupky ovoce i zeleniny, pečivo, vaječné Maso, kosti, plasty, sklo, kameny, sutě, chemické
a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, látky a obaly, pytlíky z vysavače, textil, cigarety,
čistý starý papír, lepenka, papírové kapesníky, pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny, olej.
zbytky vlasů, vousů, popel ze dřeva, posekaná trá‑
va, listí, větvičky, drny, trus býložravých zvířat,
hlína, piliny, kůra, plevel, spadané ovoce, seno,
sláma.

SMĚSNÝ ODPAD

V podstatě všechny drobné odpady, které se nedají
recyklovat, nepatří do sběrného dvora a nejsou ne‑
bezpečným odpadem. Dále věci, které zdánlivě pat‑
ří do tříděného odpadu, ale už se recyklovat nedají
(např. rulička od toaletního papíru, papírové plato
od vajec), a nebo jsou znečištěné (např. tuba od zub‑
ní pasty a kartáčky na zuby), CD a DVD, kávové
kapsle, obal od másla, obaly od chipsů, kávy atp. se
stříbrný vnitřkem, papírové pleny, použité papíro‑
vé kapesníčky, staré fotografie, fotopapír, účtenky
a jízdenky z termopapíru, ušní tyčinky, vatové pol‑
štářky, zrcadlo a další.

ELEKTRO ODPAD

Baterie, kalkulačky, drobné počítačové vybavení, te‑ Počítačové monitory ani televizory, úsporné žá‑
lefony, fény, kulmy, holicí strojky, elektronické hrač‑ rovky nebo velké domácí spotřebiče jako ledničky
ky.
a pračky. Všechna tato elektrozařízení patří do ne‑
bezpečného odpadu či sběrného dvora.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, vany,
toalety, zrcadla kuchyňské linky, elektrotechnika,
drobný stavební odpad, staré sportovní náčiní, au‑
tosklo a kovové předměty.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Patří sem léky (ty se také odevzdávají v lékár‑
nách), zářivky, výbojky, akumulátory, baterie,
ledničky, mrazničky, barvy, lepidla a oleje, pneu‑
matiky, počítače, elektronika, tonery do tiskáren.,
linoleum, montážní pěny, optické kabely, pneuma‑
tiky, plechovky od laků na vlasy, tužidel, deodo‑
rantů, použitý olej, PVC plachta na zakrytí aut,
bazénů, atp.

Kovové obaly se zbytky potravin či látek uvnitř, ply‑
nové kartuše a bomby.

Recyklovatelný odpad, nebezpečný odpad, nadměr‑
ný opad (např. nábytek), tráva, klacky, nebezpečný
odpad (např. zářivky, baterie, tonery, pneumatiky),
elektronika.

Počítačové monitory ani televizory, úsporné žárov‑
ky a zářivky, velké domácí spotřebiče jako ledničky
a pračky, autobaterie, barvy, rozpouštědla, motoro‑
vé oleje a obaly od nich, bioodpad, stavební odpad,
pneumatiky.
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Jenštejnské slavnosti jinak
Proč je letos tradiční kulturní akce pojatá jako festival revivalových kapel

Jenštejnské slavnosti 2016 (červen 2016 / J. Hulík)

Na posledním komunitním
výboru jsme velmi intenzivně
probírali plán komunitních akcí
na rok 2017, kdy co bude, kdo co
organizuje a s čím pomůže. A také
jsme vedli velmi dlouhou debatu
o tom, jakou vlastně mají tradici
Jenštejnské Slavnosti, co by měly
obsahovat, jaká by měla být jejich
náplň a program. Přesně to nevě‑
děl nikdo z přítomných a bylo nás
tam opravdu hodně… Jeden chtěl

především šermíře a historická
řemesla, druhý hlavně atrakce
pro děti, kolotoče, skákací hrady,
třetí divadlo, čtvrtý dobrou kape‑
lu atd. A tak to nakonec na Jen‑
štejnských slavnostech vypadá.
Je to kočkopes a slátanina mnoha
přání a očekávání, trochu pro děti,
trochu něco z historie, trochu hud‑
by… A vše za hodně peněz, proto‑
že s organizací je možné začít až
v lednu.

I proto komunitní výbor už
druhý rok po sobě odhlasoval, že
Jenštejnské slavnosti v té podobě,
v jaké se v posledních 5 či více le‑
tech konaly, postrádají smysl. Že
obec a dobrovolníci v obci za ani ne
třetinové peníze udělají mnohem
více menších a zajímavějších příle‑
žitostí, kde se mohou lidé bavit nebo
si třeba zasportovat. Obec každo‑
ročně vyčlení na Slavnosti nemalou
částku 150 000 Kč, které však lze
bohužel čerpat až poté, co je rozpo‑
čet na konci předešlého roku schvá‑
len. A to je ten základní problém.
Na to, abychom zajistili kvalitní
šermíře, stánky s kováři či košíkáři
a celý program, je totiž třeba dávat
závazné objednávky už rok předem.
Nebo drasticky „přeplácet“ ty, kteří
už mají termín jinde.
Prostě kvalitní historický pro‑
gram a lidé, kteří jej tvoří, jsou
velmi žádaní a obsazení na rok
dopředu. Už druhým rokem se ptá
starosta, kdo si organizaci slav‑
ností vezme na starost a nikdo se
k tomu nemá. Předposlední Slav‑
nosti jsem tedy se starostou orga‑

nizoval já, minulý rok už to měl
na starosti nakonec on. Nemyslím
si, že máme v obci málo obecních
akcí – právě naopak a nemyslím
si, že by měla obec dělat to, co mají
dělat profesionálové. Protože to
bylo druhé doporučení komunitní‑
ho výboru se záporným výsledkem
– pokud zastupitelé nemají odva‑
hu tuto dosti diskutabilní „tradici“
zrušit, ať nalezne obec agenturu,
dá jí zadání a postarají se o to pro‑
fesionálové.
Zastupitelé bohužel už dva
roky po sobě k negativnímu ná‑
zoru komunitního výboru nepři‑
hlédli a na Slavnosti vyčlenili do
rozpočtu peníze jako vždy. Tedy
150 000 Kč. Proto jsem možná rád,
když už tedy budeme držet „tra‑
dici“ něčeho, co můžeme nazývat
Jenštejnské slavnosti, které jsou
každoročně na konci měsíce červ‑
na, že letos to bude pojato zcela
jinak. Na obecní louce bude profe‑
sionální stage se zvukaři a osvět‑
lením a zahrají nám čtyři reviva‑
lové kapely.
Roman Pokorný, zastupitel

Schůzka rodičů bude 22. června
Zprávy o Svazkové škole a organizaci školního roku 2017/2018
Blíží se konec školního roku
a nám všem už dny voní létem
a odpočinkem. My, kteří pracuje‑
me pro Svazkovou školu Panská
pole, ovšem s odpočíváním moc
nepočítáme.
V létě dokončíme přípravy
obou učeben tak, aby v nich na‑
šim dětem bylo co nejpříjemněji.
Učebny budou dobře vybaveny
a připraveny na naše nejmenší.

Jak se zdá, kapacita třídy bude
příznivá klidnému vyučování
a zbude určitě i prostor pro hry
i relaxaci. Bohužel teď nejsme
schopni říci přesně, kolik bude ve
třídě žáků, ale náš odhad je kolem
20 dětí. A počítáme samozřejmě
s tím, že na důležité hodiny jako
je matematika či čtení budou děti
rozděleny do dvou skupin, každá
ve své učebně a se svou paní uči‑

Pojďte pomáhat

Rádi byste pomáhali a nevíte
kde? Chtěli byste svůj čas věno‑
vat lidem, kteří ho ocení, ale ni‑
kdo nikde?
Pokud si kladete podobné
otázky, je tento článek věnován
právě vám. Dobrovolnické cen‑

trum Bene shání dobrovolníky
do domova seniorů v Jenštějně.
Poptávka je jak po mladé krvi
(např. pomoc seniorům s počíta‑
či), tak po lidech životem prohna‑
ných zkušenostmi.
Dobrovolníci jsou potřeba jako
sůl! Uvidíte ovšem sami, jakým
vděkem budete oceněni.
Pokud byste i vy měli zájem
přidat se do řad dobrovolníků,
stačí se ozvat a my vám vyjdeme
vstříc. Můžete volat 773 623 633,
psát na docentbene@gmail.com
nebo navštívit www.facebook.cz/
dobrovolnickecentrumbene
Více informací najdete na
www.dcbene.webnode.cz
Budeme se těšit!
Julie Spieszová
Koordinátorka DC Bene

telkou. To je výhoda toho, že letos
začínáme a máme k dispozici 2
plně vybavené třídy a 2 vyučující.
Chceme si s vašimi dětmi
s vámi ten úplně první rok nové
školy pořádně užít! Obě učitelky
už připravujeme učební plány
s mnoha projekty a projektovými
dny. Paní učitelka už získala bez
problému aprobaci.
Proto bychom chtěly právě

s vaší pomocí připravit dětem
v září pěkný vstup do školního
života.
Vše potřebné si povíme na in‑
formační schůzce 22. 6. v 17 ho‑
din na OÚ v Jenštejně.
Na tu prosím přineste fotogra‑
fii vašeho prvňáčka. Těším se na
vás.
Mgr. Monika Dragounová
reditelka@podolanka.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba Jenštejn nabízí své služby v místě pobytu
klienta:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podob‑
ně.
Díky odborné úrovni zaměstnanců a jejich praktickým zkuše‑
nostem i s péčí o klienty zcela imobilní může naše organizace na‑
bídnout podporu i lidem, kteří po dlouhodobém pobytu ve zdravot‑
nickém zařízení řeší problém s návratem domů.
Poskytování služby: Pondělí–Neděle 7:00–19:00 hodin
Tel.: 736754009 / 286851150
Adresa: Domov seniorů Jenštejn, Vinořská 78, 250 73 Jenštejn
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Gratulace sousedům
Nová ZŠ v Radonicích se staví
Problém se zajištěním ka‑
pacit základních škol nemá jen
Jenštejn, ale i blízké Radonice.
Zatímco Jenštejn vstoupil za
účelem výstavby ZŠ do svaz‑
ku obcí s Přezleticemi a Podo‑
lankou na jaře 2015, Radonice
dospěly k rozhodnutí vystavět
svoji novou základní školu až
v dubnu minulého roku. Je zají‑
mavé porovnat, jak k problému
obě tyto dvě sousední obce při‑
stoupily, za jakou cenu ho reali‑
zují, v jakém čase a s jakou při‑
danou hodnotou pro své občany.
Radonice, ač začaly s projek‑
tem ZŠ o rok později, už na ni
mají dotaci (30 mil. Kč) a sta‑
ví (zdroj: Radonické listy, bře‑
zen 2017). Příští rok v červnu by
měla být první etapa ZŠ s pěti
třídami a jídelnou stát; pro tě‑
locvik budou Radonice využívat
místní sportovní halu. Od září
příštího roku by pak měla být
nová ZŠ zprovozněna. Radonic‑
ké řešení je jednoduché, přímo‑
čaré a levné (přičemž v důstoj‑
ném designu), a to jak svým
architektonickým
návrhem
(žádné významné drahé prvky
exteriéru či interiéru), tak i pro‑
vedením (v rámci výběrového
řízení ušetřily Radonice soutěží
na stavební práce z předpoklá‑
dané hodnoty 35 mil. Kč bez
DPH cca 4 mil. Kč bez DPH,
nyní cca 31 mil. Kč bez DPH).
Rozložení řešení problému
ZŠ v čase, tj. nejdříve výstavba
první etapy s pěti třídami prv‑
ního stupně, mají radoničtí stej‑
né, jako jsme navrhovali my pro
Jenštejn. Starosta Radonic Ně‑
mec pak v Radonických listech
z března tohoto roku výstižně
shrnuje základní přidanou hod‑
notu nové ZŠ takto: „Po více než
třech desetiletích tak Radonické

děti přestanou být přespolní‑
mi a budou moci získávat své
první školní vědomosti ve své
domovské obci bez úmorného
dojíždění.“ Jinými slovy, budou‑
cí tisícové Radonice budou mít
kapacitu ZŠ zcela pro sebe, ve
své obci (bez dojíždění, dopravní
zátěže, znečištění ovzduší, s pro‑
story pro případné volnočasové
aktivity v místě atd.), rychleji
a hospodárněji, a to na rozdíl od
budoucího sousedního 3,5 tisí‑
cového Jenštejna, který se bude
o 2 x 9 tříd ZŠ dělit s budoucí‑
mi 6,5 tisícovými Přezleticemi
a budoucí tisícovou Podolankou
na „přespolní“ škole v Přezle‑
ticích, do které se ani všechny
školou povinné děti ze spádové
oblasti výhledově nemohou ve‑
jít. Podle stanov svazku se má
Jenštejn na nákladech svazku
podílet cca 37%, ale jistá místa
v ZŠ odpovídající tomuto rozsa‑
hu nemá.
Co se udělalo s problémem
ZŠ v Jenštejně? Developerovi se
v územní studii Nový Jenštejn
zvýšil počet parcel k zastavení
ve zbývající části Nového Jen‑
štejna ze 147 na 450. Území
o velikosti cca 3–3,5 ha, které
mělo být rezervováno na ob‑
čanské vybavení (včetně ZŠ), se
navrhuje přeměnit na „smíše‑
nou zástavbu“ s možností zasta‑
vení další obytnou zástavbou;
v územní studii již jsou dokres‑
leny. Do svazkové školy v Pře‑
zleticích se sypou peníze na
přípravu, z nichž mnohé nejsou
zatím ani propsány do rozpočtu
obce, ale už jsou schváleny na
sněmu svazku. Škola v Přezle‑
ticích bude „více než přespolní“
a pravděpodobně bude cesta k ní
rozetnuta budoucím pražským
okruhem. Zvýší se dopravní zá‑

Projektová studie ZŠ Radonice z března 2016 (radonice.cz)

těž v Jenštejně směrem přes
střed obce (z Nového Jenštej‑
na a Dehtár), zhorší se kvalita
ovzduší v obci, cena nemovitostí
v Jenštejně nebude z titulu ZŠ
v místě stoupat, nebudou další
volnočasové prostory v obci atd.
Gratulujeme
radonickým
zastupitelům i lidem mimo ra‑
donické zastupitelstvo, kteří
se na projektu ZŠ v Radonicích

podíleli! Dokázali si své zájmy
uchránit. Zachovali se odvážně,
s morální integritou a se sel‑
ským rozumem. Úspěch jim moc
přejeme!
Vám a vašim blízkým přeje‑
me hezké léto a více dobrých než
špatných zpráv.
Petr Dovolil, Jana Habartová, Gabriela
Švancarová – zastupitelé

Nové řadové domy v prodeji
Aneb slibem nikoho neurazíš
Není tajemstvím, že společ‑
nost AMADET, a. s. (tj. nikoliv NJ
Development, a. s., se kterou je
však personálně propojená) zača‑
la prodávat řadové rodinné domy
v Jenštejně. Když si však přečte‑
te, co všechno další etapa deve‑
loperského projektu v Jenštejně
nabízí, budete překvapeni ne‑
pravdivými a zavádějícími infor‑
macemi o Jenštejnu a samozřej‑
mě sliby, které nejsou podloženy
závazky vůči obci. Jinými slovy,
další sliby a krásné omalován‑
ky jako při prodeji prvních dvou
etap, stačí se podívat na webové

stránky www.rd‑jenstejn.cz.
Přečetli jsme si o novém deve‑
loperském projektu, že se budou
stavět i solitérní domy, ale ať kli‑
káme, jak klikáme, solitérní dům
jsme nenašli. Dále se na webu
píše: „Hned vedle pozemků etapy
B je postavená mateřská škola,
která bude podle potřeby navy‑
šovat svojí kapacitu.“ V uzavře‑
ných plánovacích smlouvách však
o navyšování kapacity MŠ není
zmínka.
Zastupitelstvo obce o navý‑
šení také nikdy nerozhodlo, ba
ani o něm nejednalo. Dále se po‑

kračuje: „Spolu s první etapou
výstavby RD se bude ve vedlejší
vesnici stavět svazková základ‑
ní škola s jídelnou a tělocvičnou,
z Jenštejna bude děti do školy
vozit speciální školní autobus.
S dalšími etapami bude posta‑
vena i ZŠ přímo v Jenštejně.“ To
je nám ale překvapení! A kde se
bude stavět? A proč o tom obec
neví? Přezletice se svazkovou ZŠ
není vesnice „vedlejší“ a ZŠ v Jen‑
štejně se podle stávající územní
studie nikam nevejde.
Dále: „Jenštejn aktuálně nabí‑
zí i dvě restaurace, nové hřiště pro

děti a tenisové kurty.“ No budiž,
i když rozměrově žádné tenisové
kurty v Jenštejně nejsou. „K pro‑
cházkám lákají zdejší tři rybníky
a lesnatý park.“ Park? Také by‑
chom se tam rádi prošli, bohužel
jsme ho nenašli. To, co vidíme
kolem, jsou zatím neupravené
a neposekané pozemky „nového“
developera. Tato vizitka nesvěd‑
čí o kvalitativní změně přístupu
v péči o krajinu v Jenštejně.
Důvěru si každý budujeme
svým jednáním!
Petr Dovolil, Jana Habartová, Gabriela Švancarová, zastupitelé
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Od prašných cest k asfaltce
Historie silnic a cest v Jenštejně

Jenštejn a okolí v 19. století (mapy.cz)

Ministerstvo dopravy stále
plánuje nové dálnice a ty již vy‑
budované se rozšiřují o nové jízd‑
ní pruhy. Zabývají se také jejich
údržbou. Ale silnice nižších tříd
jsou zapomínané. Na jejich údrž‑
bu nezbývají peníze. Naše obec
má na letošní rok konečně slíbe‑
nou opravu silnice Vinořské. Jak
vůbec v minulosti vedly silnice
přes náš kraj a jak se z nich ča‑
sem stávaly silnice?
V místech, kde přibližně
700 let stojí hrad a 500 let vesnice,
bylo pouze zabahněné údolí. Bylo
to v polovině 14. století, kdy na je‑
diné prašné cestě od Prahy do na‑
šeho kraje postupně vznikaly ves‑
nice Kbely, Vinoř, Vřesek (nynější
Břízek), Jenštejn a Dřevčice. Ces‑
ta končila u brodu přes Labe pod
současným zámkem v Brandýse.
Do Jenštejna přicházela ces‑
ta od údolí nynějších vinořských
rybníků Velká a Malá obůrka
přes Vřesek a mířila přes střed
budoucího Jenštejna. Teprve po
vybudování 14 velkých gruntů
v 16. století byla odkloněná za

jejich humna. Dále vedla uměle
vybudovaným hlubokým úvozem
do míst Bílého křížku známého
od roku 1570 a pak až do Dřevčic.
Po této prašné cestě přijel kolem
roku 1330 Jenec z Janovic, dvorní
sudí Jana Lucemburského. Jeho
cesta končila u vyčnívající skály
nad rozbahněným údolím. Prá‑
vě zde začal budovat tvrz. Jenec
z Janovic nebyl žádný válečník,
zajímaly ho velké polnosti na levé
straně Labe, kde už tenkrát byly
lesy z velké části vykácené.
Bylo to v době vlády Karla IV.,
kdy Praha vyrostla v jedno z nej‑
větších měst Evropy. Podle histo‑
rika Augusta Sedláčka vyrostlo
kolem Prahy přes 200 tvrzí bu‑
dovaných bohatými královskými
úředníky a bohatnoucí šlechtou.
V našem okolí byla tvrz v každé
budoucí vesnici a prašná cesta
byla první a jediná spojnice s Pra‑
hou. Trvalo přibližně 200 let, než
kolem tvrze, přestavěné v letech
1380 až 1390 na hrad, začala
mezi lety 1530 až 1580 vznikat
vesnice. Hrad již v té době neměl

Stavba chodníku ve Vinořské v roce 1983 (archiv V. Kovandy)

majitele a chátral. Vznikaly samé
prašné cesty do polí. Žádná z nich
nevedla dál. Teprve po třicetileté
válce, kdy byl Jenštejn zcela po‑
bořený, začaly v 18. až 19. století
vyrůstat podle cest do polí nové
domy prvních osadníků. Byla ob‑
novená krčma a kovárna. V roce
1778 měl Jenštejn 31 domů. Přes
Jenštejn nevedla nikdy žádná dů‑
ležitá komunikace. Žil celá staletí
agrárním způsobem. V okolí nebyl
nikdy žádný průmysl, který by
zaměstnával lidi. V roce 1890 měl
Jenštejn již 57 domů a 343 obyva‑
tel. Byl městysem.
Prvním průmyslovým podni‑
kem v našem kraji byl cukrovar
ve Vinoři postavený v letech 1870
až 1872. Ten částečně změnil spo‑
jení Jenštejna se světem. V Polabí
se rychle rozšiřovalo pěstování
cukrovky. Vinořský cukrovar zpra‑
coval 35 000 tun řepy a zaměstná‑
val 300 dělníků. Velký počet jich
byl z Jenštejna. Byla to však prá‑
ce sezonní, pouze na dobu řepné
kampaně. Cukrovar vyráběl pou‑
ze žlutý – surový cukr. K dalšímu
zpracování byl odvážen do cukro‑
varu v Čakovicích. Pro Jenštejn byl
cukrovar důležitý z jiného hledis‑
ka. Na pouze štěrkovou královskou
silnici z Prahy do Brandýsa, která
byla vybudovaná v roce 1809, byla
protažená polní cesta k Jenštejnu
od Dřevčic a od Vinoře. Teprve v le‑
tech 1910 až 1912 byly tyto cesty
částečně zpevněné a přes potok od
Radonic a od Vinoře byly vybudo‑
vané můstky. Silnice byla využíva‑
ná pro dovážení řepy do cukrovaru.
Pro povozy naložené řepou a taže‑
né kravami v lepším případě koň‑
mi byla silnice přes hluboké údolí
v Podolánce se dvěma prudkými

kopci velkou překážkou. Povozy
z Popovic a ze Dřevčic vozily řepu
přes Jenštejn, kde žádný kopec
nebyl. Pro stejný účel byla vybudo‑
vaná silnice z Radonic přes Břízek
přímo k cukrovaru. Silnice stále
existuje skoro v původním stavu,
ale je málo používaná.
Velká událost pro celou vesnici
nastala na jaře v roce 1937. Obec
byla plná strojů na úpravu silnic.
Největší pozornost dětí i dospě‑
lých vzbuzoval těžký parní válec.
Bylo navezeno velké množství
štěrku. Nejprve byly nově vybu‑
dované oba můstky na silnici k Vi‑
noři. Následovalo rozorání silnic
vedoucích přes obec, rozhrnutí
štěrku a konečné uválcování. Byly
vybudované nové odvodňovací
strouhy a podle nic vysázené ovoc‑
né stromy. Odvodňovací strouhy
již nikdy nebyly opravované.
Vyasfaltování pouze silnic se
naše obec dočkala až v roce 1965.
Poslední asfaltový povrch byl pro‑
vedený v roce 1972 přímo v obci,
kde byla upravená všechna pro‑
stranství návsi, cesta do Katovic
a všechny vjezdy k jednotlivým
vjezdům do statků i s obrubníky.
Ještě na jednu silnici musíme
vzpomenout. Vedla přes nynější
sídliště na křižovatku se silnicí
Radonice – Zápy. V roce 1912 byla
jen velice špatně upravená. Stej‑
ným, tedy velice špatným způso‑
bem byl položený v roce 1965 as‑
falt již v součinnosti s JZD a cesta
nebyla nikdy upravovaná. Po spo‑
jení JZD Jenštejn a JZD Dehtáry
byla vybudovaná nejprve prašná,
později štěrková a nakonec asfal‑
tová úzká silnice velice úsporným
způsobem z křižovatky do Dehtár.
Stejný osud mají i úzké asfaltové
silnice k Bílému křížku a silnice
kolem humen vybudované rovněž
pro potřeby JZD.
Současný stav velice frekven‑
tovaných silnic přes Jenštejn
vedoucích do Vinoře, Radonic
a Dřevčic je velice špatný. Kraj‑
nice a strouhy nikdo neudržoval.
Nikdo nepočítal s tím, že když
v roce 1965 projede několik aut
obcí denně, se tento počet v bu‑
doucnu nezvýší. V současné době
projede přes obec až tisícovka aut
denně. Velké procento tvoří těžká
doprava, která se na tyto silnice
nevejde. Nikdo za celé desítky
let silnice neopravoval. Peníze
na opravu děr, utrhaných krajnic
a neudržovaných odvodňovacích
struh se nikde nenašly.
Doufejme jen, že slib na opravu
sinic bude splněný a nebude to jen
krátkodobé řešení.
Václav Kovanda, kronikář obce
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Na trať Pětky letos vyběhlo 238 startujících
Jenštejnská Pětka Insportline se letos konala už počtvrté
pokračování ze strany 1

Závodu starších žáků (11–
16 let) na 1000 m se účastnilo 27
dětí, mezi děvčaty doběhla nej‑
rychleji (také už podruhé) Eliška
Podborská (SK ZŠ Jeseniova). Za
kluky byl nejrychlejší Miroslav
Zich z Jenštejna a na třetím mís‑
tě doběhl také Jenštejňák Kuba
Malina. Hurá!
Rodinného běhu se účastnilo
24 rodin a na prvních třech (!)
místech byly rodiny z Jenštejna.
Nejrychlejší byli Šafránkovi, dru‑
zí doběhli Ječmenovi a třetí Peťu‑

rovi. Deset běžců si zaběhlo závod
se psy, vyhrála Šárka Valášková
ze Svémyslic, druhé místo Klára
Šafránková z Jenštejna.
Hlavního závodu na 5 000 m
se účastnilo 124 běžců. Letos
byl poprvé hlavní běh rozdělen
nejen na ženskou a mužskou
kategorii a nejlepšího Jenštej‑
ňáka a Jenštejňačku, ale i podle
věku. Mezi ženami ve věku do
34 let byla nejlepší Eva Slavíko‑
vá v čase 20:22.00 min., ženy 35
plus vyhrála Helena Poborská
(Kerteam) v čase 20:23:00. Kate‑

gorii muži do 39 let vyhrál Vlasti‑
mil Flegl z Vrchlabí v čase 17:28
a kategorii muži 39 plus vyhrál
v čase 18:57 Pavel Tall z Prahy.
V kategorii o nejlepší Jenštejňač‑
ku a Jenštejňáka vyhráli Klára
Šafránková a Pavel Marek.
Podrobné výsledky všech roč‑
níků a spoustu fotek naleznete na
www.jenstejnskapetka.cz nebo na
facebook.com/jenstejnskapetka/.
Ráda bych poděkovala všem
sponzorům, kteří přispěli finanč‑
ními a věcnými dary v hodnotě
přesahující 150 000 Kč, umožni‑

li nám uspořádat celou akci za
jejich peníze a díky nim jsme
mohli věnovat soutěžícím pěk‑
né dary. Poděkování patří také
všem dobrovolníkům, kteří po‑
máhali s přípravou a organi‑
zací, značením trati, registrací
účastníků, pomocníkům na trati
a Sdružení sportovců Jenštejn za
stavění stanů a celého zázemí, za
perfektní catering od nich i od
Ala Bašta. Doufám, že pomůžete
i napřesrok!
Renata Hlaváčková

Jenštejnská pětka 2017 (květen 2017 / L. Hoza)
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Náročný Železňák a úspěch v Brandýse
Družstvo jenštejnských hasičů se opět zúčastnilo náročné hasičské soutěže a dařilo se i v požárním sportu

Hasiči Jenštejn na soutěži Letňanský železňák 2017 (duben 2017 / J. Hulík)

Část družstev mužů a žen SDH Jenštejn na Vimmerově memoriálu (červen 2017 / A. M. Hulíková)

V sobotu 8. dubna proběhl už
dvanáctý ročník soutěže Letňan‑
ský železňák. Dovednostní soutěž
pro jednotky dobrovolných hasičů
pořádají letňanští hasiči ve spo‑
lupráci s MČ Praha – Letňany.
Letošního ročníku se zúčastni‑
lo naše družstvo ve složení Jan
Půda, Jan Chvojka, Ondřej Filec
a Václav Kratochvíl. Celkem se
zúčastnilo 14 družstev ve velké
většině z vyšších kategorií jedno‑
tek, než je ta naše.
Soutěž probíhala v osmi dis‑
ciplínách rozmístěných po celém
území Letňan. Pro nás první dis‑
ciplínou byl výstup do 14. patra
panelového domu. Dále pak ná‑
cvik „slepé“ orientace v budově
základní školy, práce s motoro‑

vou pilou a dále štafeta v letňan‑
ském parku. Následoval přesun
do areálu Avie, kde proběhla
jízda zručnosti, sebezáchrana
slaňováním a simulovaný požár
budovy. Poslední disciplínou pak
byla pomoc při dopravní nehodě.
Celá akce skončila až po setmění
vyhlášením výsledků v prosto‑
rách letňanské hasičské stanice.
Naše družstvo nakonec obsadi‑
lo 13. místo. Celkovým vítězem
soutěže byla jednotka z Brandý‑
sa nad Labem.
V červnu pak družstva mužů
i žen SDH Jenštejn přivezla vý‑
borné 4. místo z 25. ročníku Vi‑
mmerova memoriálu v požárním
útoku.
Jiří Hulík, zastupitel

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HASIČÁRNĚ
17. 6. 2017 / 14:00–16:00 / Hasičárna v areálu bývalého JZD
Prohlídka zázemí i techniky, program pro děti i dospělé

Hasiči Jenštejn na soutěži Letňanský železňák 2017 (duben 2017 / J. Hulík)

červen 2017

11

REGION

Kam za kulturou
Přehled kulturních akcí v našem regionu
Výčet akcí, termíny a kontak‑
ty jsou převzaty od dotázaných
obcí, pořadatelů a webových strá‑
nek. Máte‑li vy sami jakýkoliv tip
na další místa či akce, o kterých
bychom měli příště informovat,
obraťte se přímo na naši redakci.
Jenštejn
www.jenstejn.cz
12. 6. (19:00) – Beseda s Micha‑
lem Horáčkem (Ala Bašta)
24. 6. (16:00) – Jenštejnfest 2017
(obecní louka)
17. 6. (9:30) – Volejbalový ama‑
térský turnaj smíšených družstev
(obecní hřiště)
17. 6. (14:00) - Den otevřených
dvěří v hasičárně (hasičárna)
červenec‑srpen (21:30) - 5 x Letní
kino Jenštejn (obecní louka)
31. 7.–4. 8.–Příměstský letní tá‑
bor v Jenštejně (MŠ Jenštejn)
5. 8. (14:00) - Summer Party
(obecní louka)
3. 9. (14:00) - Loučení s prázdni‑
nami (obecní louka)
Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
3. 6.–Den dětí a večer rodičů (Ro‑
dinný park Amerika)
23. 6. (20:00) – Letní taneční zá‑
bava (Rodinný park Amerika)
1. 9. (19:00) – Loučení s létem –
taneční zábava (Rodinný park
Amerika)
Radonice – ZOOPark
www.zoopark‑radonice.cz
1. 4.–31. 10. Můžete ZOOPark na‑
vštívit v čase 8:30–17:00.
Vinoř – Dlabačov
Letní pohádky Divadýlka Na
konečný (areál stavebnin Václav
Dlabač)
2. 8. (18:00) – Ufounská pohádka
22. 8. (18:00) – Příběhy včelích
medvídků
Pohádky jsou zakončené opéká‑
ním buřtů
Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv‑dvur.cz
6. 6. (20:00) – Masaryk (kino)
13. 6. (20:00) – Lion (kino)
10. 8. (19:30) – VINOŘseFEST
Letní grilování na Formaňáku –
pro rodiny či malé přátelské par‑
tičky je připraveno několik grilů,
na kterých si můžete sami uku‑
chtit své vlastní speciality.
St–Pá 16–22, So 12–23. Ne 12–21
Vinoř
www.praha-vinor.cz
24.–28. 7. – Vinořské léto hudby
(KVC Vincent)
7.–11. 8. – Vinořské léto sportu

(KVC Vincent)
21.–25. 8. – Letní jazykové kurzy
pro děti (KVC Vincent)
Kbely
www.praha19.cz
3. 6. (11:00) – Den dětí aneb Jak
se budí princezny (Central park
Kbely)
23. 6. (17:00) – Svatojánský večer
a zkouška odvahy (před srubem
v lesoparku)
27. 6. (16–20) – Zahradní slav‑
nost (na zahradě ZŠ podél ulice
Toužimská)
Dřevčice
www.drevcice.cz
25. 6. (10:00) – Eleven půlmara‑
ton Praha–Brandýs (start i cíl
v Zelenči)
Horní Počernice – Chvalský
zámek
www.chvalskyzamek.cz
27. 5.–3. 9. (9–17) – Hlavolamy
v uličkách starého města
18. 6. (15:00) – Svatojánský bál
princezen, rytířů a princů
23. 7. (10–17) – Pohádková neděle
se Šípkovou Růženkou a hlavola‑
my
6. 8. (10–17) – Pohádková neděle
s Popelkou a hlavolamy
26. 8. (18–22) – Hradozámecká
noc na Chvalském zámku
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz/1355zamecky‑areal‑ctenice
9. 6. (10–17) – Vyšší odborná ško‑
la – Obor ražená medaile
10. 6. (13–21) – Vyšší odborná
škola – Obor ražená medaile
10. 6. (19–01) – Pražská muzejní
noc
13. 6. (14:00) – Literární kavárna
(Jan Kovařík a Václav Žmolík)
14. 6. (19:00) – NORMA. Koncert
složený ze scén opery Vincenza
Belliniho (kočárovna)
18. 6. (16:15–17:45) Kůň jako ná‑
rodní kulturní památka? Domes‑
tikace koně a starokladrubský
bělouš (přednáška, kočárovna)
27. 8. (10–17) – Dožínky
12. 9. (14:00) – Literární kavárna
(Marie Woodhamsová a Vědunka
Lunardi)
16. 9. (10–16) – Jablkobraní
16. 9. (10–16) – Setkání umělec‑
kých kovářů
16.–17. 9. (10–16) – Ctěnické drá‑
tování
Nádraží Praha Těšnov – pro‑
voz obnoven (stálá expozice od
9. 4. 2017)
Řemesla v pořádku (stálá expo‑
zice)
Kámen v pravěku (stálá expozice)

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební
vývoj a obnova (stálá expozice)
Dějiny obce Vinoř / Od pravěku
do 20. Století (stálá expozice)
Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz
5. 6. (20:00) – Tanečník (kino)
8. 6. (19:30) – Blues Jam Session
(koncert)
9. 6. (19:00) – Špunti na vodě
(kino)
11. 6. (18:00) – Koncert klánovic‑
kého smíšeného sboru Sborklan
(koncert)
12. 6. (20:00) – Lady Macbeth
(kino)
13. 6. (19:30) – Prostý člověk
(přednáška)
14. 6. (20:00) – Zabijáci maloměs‑
ta (kino)
18. 6. (16:00) – Auta 3 (kino)
19. 6. (20:00) – Divoké historky
(kino)
20. 6. (19:30) – Dvě rozdílné tváře
Afriky (přednáška)
23. 6. (15:00) – Hurá na prázdni‑
ny (zahradní slavnost)
27. 6. (19:00) – Poklábosení v ang‑
ličtině (Social Club)
30. 6. (16:00) – Já, padouch (kino)
V červenci a srpnu jsou divadelní
prázdniny
Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
9. – 10. 6.–Louka fest (nádvoří
brandýského zámku)
9. 6. (8:30–11:30) – Dětský den
(Fara ČCE)
10. 6. (16–20) – Afro dance
(workshop s tanečníky)
11. 6. (16:00) – Benefiční koncert
chrámového sboru Václav (bazili‑
ka sv. Václava)
Brandýs nad Labem – Kino
kinobrandys.cz
Letní kino Houšťka
23. 6. (22:00) – Špunti na vodě
24. 6. (7:00) – Houštecký cyklo‑
maraton – 14. ročník
25. 6. (22:00) – Transformers: Po‑
slední rytíř
27. 6. (21:30) – Pobřežní hlídka
28. 6. (21:30) – Holky na tahu
29. 6. (21:30) – Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
30. 6. (18:00) – Tři sestry Rade‑

gast Tour
28. 7. (20:00) – Bratři Ebenové
18. 8. (20:00) – Stromboli
Brandýský Matýsek
www.brandyskymatysek.cz
26. 6. (20:00) – Zdobení textilními
barvami – tvoření pro maminky
Divadlo Horní Počernice
www.divadlopocernice.cz
20. 6. (10:00) – Čertovské čarová‑
ní (Divadlo HP)
21. 6. (10:00) – Čertovské čarová‑
ní (Divadlo HP)
22. 6. (10:00) – Čertovské čarová‑
ní (Divadlo v přírodě)
22. 6. (19:30) – Bába z ledu (Di‑
vadlo HP)
23. 6. (10:00) – Čertovské čarová‑
ní (Divadlo v přírodě)
23. 6. (21:00) – Čertovské čarová‑
ní (Divadlo v přírodě)
24. 6. (17:00) – Čertovské čarová‑
ní (Divadlo v přírodě)
24. 6. (21:00) – Lakomec (Divadlo
v přírodě)
25. 6. (17:00) – Čertovské čarová‑
ní (Divadlo v přírodě)
25. 6. (21:00) – Rozmarné léto (Di‑
vadlo v přírodě)
Veleň
www.velen.cz
17. 6. (10:30) – Veleňská Pentle
2017
Šestajovice – Svíčkárna RODAS
www.rodas.cz
Prohlídky knoflíkárny probíhají
od ledna do června každou sobotu
a neděli ve 12 a v 15 hodin.
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.
Prohlídky perníkové chaloup‑
ky probíhají od ledna do června
každou sobotu a neděli ve 12
a v 15 hodin.
Výrobní dílny svíčkárny pro ve‑
řejnost jsou otevřeny každý den
od 14-18 hodin, v sobotu a v nedě‑
li od 10–18 hodin.

inzerce

Praktický lékař Praha-východ.
MUDr. Lenka Holasová.

Moderní ordinace registruje nové pacienty.
Prevence. Odběry. Závodní péče.
Parkování. Bezbarierový vstup.

Adresa: Zápy 4, tel.: 327311505, www.lekarzapy.cz
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