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

červen 2018

Obnova křížku a oprava kapličky na návsi
Opravy se dočkají i další sakrální památky v obci
Křížek při cestě do Dřevčic byl
nedílnou součástí Jenštejna a my
pracujeme na jeho znovuobnovení.
Starý a nevhodně umístěný sokl,
který byl nárazem vozu posunut
o několik metrů, jsme odstranili.
Až bude hotový kříž nový, umístíme jej tak, aby nebyl tolik nebezpečný a při případném nárazu
se lehce zlomil. Pomoc přislíbil
také umělec, akademický malíř
Predrag Djakovic, a tak nás snad
čeká i pěkné překvapení a nikoliv
jen prostý dřevěný kříž. Jakmile
bude nový kříž hotov, rádi bychom,
aby byl vysvěcen ve spolupráci

s naší farností. Budeme vás o této
malé slavnosti informovat.
A v obnově a opravách sakrálních památek budeme pokračovat
i dál. Minulý rok se oprav dočkala kaplička v Dehtárech a letos
v srpnu čekají rozsáhlejší opravy
kapličku na návsi. Byl bych rád,
aby nezůstalo pouze u opravy, ale
abychom kapličku vhodně doplnili i o chybějící prvky a obnovili ji.
Ve výklenku by například měl být
obraz či socha s náboženským námětem, s nímž je zpravidla spojováno zasvěcení kaple.
Norbert Hlaváček

2

červen 2018

AKTUALITY Z OBCE

červen 2018

3

AKTUALITY Z OBCE

Slovo starosty

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Dneska jen letem světem. Času je málo a práce neubývá, zvlášť s těmi mnohdy hloupými zákony, které se na nás valí ze všech stran.

V rekonstrukcích a modernizacích veřejného osvětlení v celém Jenštejně i Dehtárech budeme pokračovat i v létě. Poté, co
jsme zprovoznili kompletně nové
veřejné osvětlení v Dehtárech
s inteligentním řízením provozu,
novou kabeláží i sloupy, budeme
pokračovat v letních měsících výměnou hlavic VO v ulicích Hradní, Zlatnická, Cechovní a Kovářská. Ty jsou na hranici životnosti
a neodpovídají světelně technickým normám, ale kabeláž a sloupy jsou v pořádku. Rádi bychom
instalovali moderní energeticky
méně náročnější osvětlení, s inteligentním řízením provozu, které

Na dětských hřištích přibyly
nové herní a workoutové prvky,
veřejné plochy zase trochu prokoukly, rybník na Radonické už
je konečně náš a můžeme jej začít revitalizovat. Trochu nám opravili Vinořskou (zřejmě
poté, co jsem psal všem
středočeským
radním
a paní hejtmance), opravili jsme hráz rybníka
pod hradem, opravili
a upravili zázemí obecního stánku na louce pod hradem,
sportovcům přispěli na vylepšení
zázemí sportoviště, instalovali
další odpadkové koše a v Dehtá-

rech i Jenštejně přibyly zásobníky
na reflexní samolepky pro chodce, v Dehtárech radary a nová
dopravní opatření. Děti do naší
MŠ a Svazkové školy
jsou přijaty a konečně se
uskutečnila směna pozemků a můžeme zvětšit
zahradu MŠ a zároveň
dokončit chodník mezi
Zlatnickou a Hradní.
Zvládli jsme velmi náročný přechod na nová
nařízení GDPR a s tím
souvisí i nová platforma Mobilní
rozhlas, o které se také něco dozvíte v samostatném článku. Taky
jsem si užili několik obecních

akcí, dechovku pro seniory, pálení
čarodějnic, Ukliďme Česko atd..
A co nás čeká? Doufám, že
především pěkné a zábavné léto!
Program na to jenštejnské
naleznete v tomto vydání.
Na podzim už se snad
dočkáme i stavebního
povolení svazkové školy
a následného výběrového řízení na zhotovitele
stavby. Konečně už také
máme povolenu instalaci
radarů na Hradní a Radonické,
je domluven termín na dobudování chodníku Hradní – Zlatnická,
projekt přístavby MŠ čeká na stavební povolení a žádáme o dotace.

Bude dokončeno zateplení OÚ,
instalujeme nové, osvětlené informační vitríny, opravíme kapličku na návsi a křížek při cestě do
Dřevčic, čeká nás modernizace
veřejného osvětlení a snad
i nové přechody a chodníky u zastávky na Radonické, které jste si tak
přáli. Proč říkám snad?
Projekt už má stavební
povolení, prostředky na
něj máme rezervovány, ale
průměrná stavební firma v ČR
má objednávky na 9 měsíců dopředu a průměrnou firmu já na to ani
nechci. Přeji všem krásné léto!
Norbert Hlaváček

dosti nákladná, protože bude nutné vyměnit starou a nevyhovující
kabeláž a na mnoha místech i korodované sloupy a další světelné

body přidat tak, aby vše odpovídalo dnešním normám. Protože
by dle vyjádření ČEZ měla v roce
2019 konečně proběhnout instalace rozvodů el. sítě do země, jsme
domluveni, že si do výkopů připoložíme kabeláž veřejného osvětlení, abychom pak mohli kdykoliv,
a za mě co nejdříve, začít řešit
i zbytek Jenštejna. Připoložením
kabeláže do výkopů ČEZ snížíme
finanční náročnost rekonstrukce
VO na některých místech (Vinořská, Na Stráni, Radonická) a také
budeme minimalizovat nepohodlí, které vznikne při dopravních
omezeních a výkopových pracích.
Norbert Hlaváček

Léto v Jenštejně
V létě nás čeká bohatý kulturní program, který snad zaujme
všechny věkové skupiny. Někomu
se budou líbit akce menšího typu,
které s podporou obce organizuje
pan kastelán na hradě, já osobně
se hodně těším na festival revivalových kapel JenštejnFest nebo na
vysloveně letní a pohodovou Summer Party a naopak se moc netěším na Jenštejnskou Pětku, protože jsem slíbil ženě, že letošní ročník
nevynechám a zase poběžím.
Ale teď vážně. Jsem rád, že
se najdou lidé, kteří chtějí a umí
něco dělat pro druhé, kteří v obci
jen „nepřespávají“, ale podílí se na
kulturním životě, pomohou s organizací větších obecních akcí nebo
třeba udělají něco pro malé děti.
O dobrovolnících tady píši často,
ale myslím, že poděkování těm,
kteří bez nároku na honorář a na

Komunální volby budou 5. a 6. října

svítí tak, jak má a také tam, kam
má, tedy na ulice. Zvýšíme tím
nejen bezpečnost chodců a provozu vozidel, ale kvalitní veřejné
osvětlení také pomáhá eliminovat drobnou trestnou činnost.
V rámci zadání pro nabídky budeme požadovat i budoucí možnost
snadného přidání wifi vysílačů
a kamerového systému, pokud by
se tak obec rozhodla.
Situace a stav veřejného osvětlení v současné době odpovídá nárokům jen v Dehtárech. S postupnou obnovou veřejného osvětlení,
věřím, nekončíme, protože nás
čeká rozsáhlá rekonstrukce v částech Starého Jenštejna. Ta bude

úkor svého vlastního volného času
něco dělají pro druhé, není nikdy
dost. Obec k tomu může vytvářet
Termín

a myslím, že i vytváří podmínky
a zázemí, poskytuje vybavení či
přímo finanční prostředky a pod-

Název akce

poruje dobré nápady. Ale bez vás,
dobrovolníků, by to nešlo. Děkujeme! 		
Norbert Hlaváček
Organizace

10. června

Den otevřených dveří v hasičárně

SDH Jenštejn, JSDHO Jenštejn

16. června

Postav si svou věž (hrad)

Z. Šimerka

23. června

JenštejnFest

N. Hlaváček

23. června

Výhled na JenštejnFest z hradu

Z. Šimerka

30. června–2. září

Letní hra(d)ní na hradě

Z. Šimerka

14. července–1. září

Letní kino Jenštejn (5 x)

P. Gnan, N. Hlaváček

4. srpna

Summer Party

P. Cikaník

4. srpna

Výhled na Summer party z hradu

Z. Šimerka

srpen

Svěcení nového křížku

N. Hlaváček

08.9

Jenštejnská Pětka

R. Hlaváčková, N. Hlaváček

09.9

Loučení s prázdninami

Sportovci, Z. Šimerka

září

Taneční zábava (nejen) pro seniory

N. Hlaváček

Jakou účast měli současní zastupitelé na svých zasedáních?
Termín podzimních komunálních voleb vyhlásil prezident
republiky na pátek a sobotu 5.
a 6. října 2018. Na menší vesnice, jako je ta naše, mohou všichni
obyvatelé osobně znát každého ze
současných zastupitelů a rozhodovat se v příštích volbách podle
toho, jak plní své předvolební sliby a zastupují zájmy „svých“ voličů tam, kde k tomu mají jasný
mandát ze zákona – tedy na zasedáních zastupitelstva obce.
Kandidovat do zastupitelstva
obce může každý občan starší
18 let s trvalým pobytem v obci.
Ale je to i závazek, vynaložený
čas a jisté úsilí, které odpovědný
zastupitel věnuje účasti na zasedáních, aby reprezentoval zájmy
těch, kteří jej volili.
Zasedání zastupitelstva naší
obce proběhlo od voleb v roce

2014 už celkem 37. A zastupitelé mohli hlasovat a rozhodovat
o 617 usneseních. Jejich docházku naleznete v tabulce. Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva

obce můžete sledovat zde: www.
jenstejn.cz/obec/jednani-organu-obce/zastupitelstvo/videozaznamy-z-jednani/ a statistiku toho,
jak vámi zvolení zástupci chtějí

a ovlivňují dění v obci, naleznete
zde: www.jenstejn.cz/obec/jednani-organu-obce/zastupitelstvo/
ucast-na-jednanich/
Martin Šidlák

Jméno zastupitele

Název SNK

Zastupitelem
od/do

Účast na zasedání
v%

Jiří Hulík

Změna pro Jenštejn

11/2014–dosud

86,49 %

Roman Pokorný

Změna pro Jenštejn

11/2014–dosud

91,22 %

Norbert Hlaváček

Změna pro Jenštejn

11/2014–dosud

100 %

Petr Dovolil

Hodnota pro Jenštejn

11/2014–dosud

61,86 %

Gabriela Švancarová

Hodnota pro Jenštejn

11/2014–dosud

70,27 %

Jana Habartová

Hodnota pro Jenštejn

11/2014–dosud

59,49 %

Jana Ivanišová

Pro zodpovědnou budoucnost

11/2014–04/2016

94,44 %

Blanka Křížová

Pro zodpovědnou budoucnost

5/2016–dosud

97,30 %

Zuzana Dvořáková

Pro zodpovědnou budoucnost

11/2014–dosud

100 %

Marek Vacek

Pro Jenštejn a Dehtáry

11/2014–dosud

84,94 %

OBECNÍ SLOUPEK
• Nejen zeleň okolo hlavních
komunikací si zaslouží ošetření,
a proto odborná firma provedla
celkovou údržbu zeleně v ulici
Ke Křížku. Zároveň jsme nechali
zlikvidovat hromadu bio odpadu,
která v této ulici vznikla. Prosíme, používejte na BIO odpad
hnědé kontejnery, které si můžete zakoupit u nás na úřadě,
nebo využívejte kontejnery, které umisťujeme 2 x ročně na jaře
a na podzim.
• Během června budou nainstalovány nové odpadkové koše
na psí exkrementy v ulicích Cechovní, Zlatnická a Na Stráni.
Snad to bude dostatečná motivace pro majitele psích mazlíčků
k úklidu, a tím i zlepšení čistoty
v těchto lokalitách. Také bude

nově osazený koš na obecní louce, který byl odcizen.
• Stejně jako v loňském roce,
proběhlo i letos čištění komunikací v Jenštejně i v Dehtárech.
Děkujeme tímto občanům, kteří
přeparkovali svá vozidla a umožnili tak rychlý a hladký průběh
čištění.
• Sběrná místa na tříděný odpad
jsou v naší obci již na celkem
šesti místech. Nově vzniklo separační stání v ulici Cechovní. Na
úklid těchto separačních míst
jsme objednali dvakrát týdně
společnost AVE, uklízí v pondělí
a ve čtvrtek. Děkujeme, že udržujete pořádek a neodkládáte
odpad mimo separační nádoby.
• Sběrné nádoby na tříděný odpad u domu mají změnu ve svo-

zovém dni. Papír se nově sváží
poslední ÚTERÝ (nikoli pondělí) v měsíci, u plastu zůstává
den stejný – tedy poslední čtvrtek v měsíci. Nádoby jsou stále
k dispozici v kanceláři obce, od
července za poloviční nájem 100
Kč/ nádobu (do konce roku).
• Zájemci o příspěvek na stravné
pro seniory (65+) musejí v kanceláři obce, dle nového nařízení
GDPR, sepsat žádost. Prosíme,
dostavte se příležitostně do kanceláře obce.
• Volby do obecního zastupitelstva nás čekají na podzim, konkrétní datum bylo stanoveno na
5. a 6. října 2018.
• Narozené děti od 1. 9. 2017 do
31. 8. 2018 budeme vítat 11. listopadu. K tomuto tradičnímu

ceremoniálu je potřeba se hlásit
osobně v kanceláři obce vyplněním formuláře (nařízení GDPR).
Na vaše děti i na vás se už teď
velice těšíme.
• Nové přenosné branky na fotbal jsou instalovány na obecní
louce. Věříme, že vydrží déle než
ty minulé a děti budou k lezení
a šplhání využívat vedlejší dětské hřiště.
• Již tradiční akce „Vstupenka do kina za samé jedničky“
odstartuje v pátek 29. 6. 2018.
Školáci, kteří mají trvalý pobyt
v Jenštejně a dostanou na vysvědčení samé jedničky, mohou
přijít ukázat své vysvědčení
k nám na úřad a dostanou odměnu.
Pavla Rachová, Jana Minxová
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Nová pro občany bezplatná
aplikace Mobilní rozhlas

Proč pracujeme na
Rozšíření zázemí
projektu přístavby MŠ?

Jak už asi víte, přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi úřadem a občany. Především kvůli novým nařízením zvaným
GDPR bylo nutné přejít na nový systém zasílání zpráv občanům a původní SMS kanál již nemůžeme využívat.

Zákon stanoví povinnost přijímat děti už od dvou let

Všichni občané se mohou
BEZPLATNĚ zaregistrovat na
jenstejn.mobilnirozhlas.cz, uvést
své kontaktní informace, e-mailovou adresu a tel. číslo nebo mohou přinést vyplněný formulář,
který byl roznášen do poštovních
schránek či jej mohou vyplnit na
místě na OÚ. Není to nic složitého
a rádi vám pomůžeme.
Vlastníci chytrých telefonů si
pak po registraci mohou přímo do
svého telefonu stáhnout aplikaci
pro iOS nebo Android.
Informace o dění v naší obci
tedy může obdržet každý, kdo se
zaregistruje výše uvedeným způsobem buď na internetové adrese nebo formulářem, který nám
z důvodů nového zákona musí
podepsat. Toto komplikaci jsme
si bohužel nevymysleli my, ale
musíme dostát platné legislativě,
protože případné pokuty za porušení zákona mohou být drastické.
Těm, kteří budou mít staženu aplikaci do chytrého telefonu
a zároveň dají souhlas dle požadavků GDPR, budeme zasílat
zprávy o dění v obci přímo do aplikace.
Pokud nevlastníte chytrý telefon a nemůžete využívat aplikace,
pak prosím při registraci uveďte
vaši e-mailovou adresu (a souhlas
dle požadavků GDPR) – všechny
zprávy vám budeme posílat tam.
Pro ty, kteří nemají chytrý telefon a nevyužívají ani e-maily, stačí

zadat telefonní číslo, souhlas dle
požadavků GDPR nařízení a budeme vám zasílat SMS zprávy.
Rádi bychom však, aby informace pomocí SMS zpráv využívali opravdu jen ti, kteří nevlastní

chytrý telefon či nepoužívají e-mail, protože za každou jednu
SMS na jedno telefonní číslo obec
platí a pokud bychom měli zasílat
SMS info všem občanům, stálo by
to opravdu hodně peněz a myslí-

me, že přišel čas využívat sofistikovanější informační kanály než
jen psaní SMSek.
Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas:
Chytrá nástěnka: Na hlavní
stránce aplikace najdete všechny
zprávy z úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotografie
z událostí, stejně jako rozcestník
do dalších sekcí aplikace. Kromě
novinek se také dozvíte, jaké je
u nás zrovna počasí, kdo má svátek a najdete tam upozornění na
zprávy, které vám budeme posílat.
Tísňové linky: V aplikaci
můžete jednoduše najít seznam
nejdůležitějších tísňových linek
a zavolat záchrannou službu, hasiče či policii. Součástí této funkce je také možnost zobrazit vaši
aktuální polohu a mapu okolí pro
případ nenadálých událostí a nehod. Díky Tísňovým linkám budete mít pocit bezpečí, ať půjdete
kamkoliv.
Informace o místě vašeho
bydliště: V této sekci najdete
demografické, geografické a historické údaje, stejně jako fotogalerii z kulturních či jiných aktivit,
kontakty a otevírací dobu úřadů
a tipy na nejzajímavější aktivity
a výlety v okolí. U každého tipu
na výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně
vstupné. Už si nebudete muset
lámat hlavu s tím, kam vyrazit.
Norbert Hlaváček

Konečně vyřešeno

Kolaudace se blíží

Ulička pro pěší mezi Cechovní a Hradní bude mít chodník

Budova Obecního úřadu bude jako nová

Části této uličky pro pěší dlouhá léta chyběl zpevněný povrch
a často jste se na to ptali. V roce

Realizace projektu snižování
energetické náročnosti veřejné
budovy, který řeší zateplení fasády, zateplení podlahy půdy, zateplení ploché střechy a výměnu
oken a vstupních dveří objektu
Obecního úřadu Jenštejn, se blíží ke konci. Kolaudace proběhne
v červenci, nejpozději v srpnu.
Přesný termín, který stanoví stavební úřad, nebyl v době uzávěrky
tohoto vydání občasníku znám.
Provádění prací se samozřejmě dotklo i vstupních dveří do
objektu. Prach a hluk po více než

2014 jsme dvakrát vyzvali předchozího vlastníka k dokončení
dlažby, ale bohužel se tak nikdy
nestalo. Přicházelo nám mnoho
výzev z řad občanů, abychom dokončení povrchu zajistili. Nešlo
však investovat obecní prostředky do soukromého majetku.
Nyní se situace změnila, dotčený pozemek se podařilo získat
do majetku obec směnou, která
byla rovněž připravována již od
roku 2014. K její realizaci došlo
k časové prodlevě především změnou vlastníka dotčených pozemků
(konkrétně pozemku za Mateřskou školou) a také váznoucí zástavou, kterou se konečně začátkem tohoto roku podařilo vyřešit.
Pavlína Antošová

tři měsíce byl nepříjemný jak pro
zaměstnance, tak pro návštěvníky úřadu a klienty České pošty,
ale jsem ráda, že jsme celou rekonstrukci zvládli s minimálními
dopady na provozní dobu.
Děkujeme všem za projevenou
trpělivost a občanům se tímto
dodatečně omlouváme za ztížené
podmínky.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Pavlína Antošová

K některým aktivitám našich
zákonodárců se snad nebudu ani
vyjadřovat... Přestože si já osobně
nemyslím, že dvouleté dítě patří
do školky (a potvrzuje to i mnoho
odborníků, ředitelů a učitelů MŠ),
novela školského zákona, zákon č.
178/2016 Sb. mění pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (už od
září 2017 se přednostní přijímání
týká dětí starších čtyř let, od září
2018 dětí starších tří let).
S účinností od září 2020 se
dokonce rozšiřuje vzdělávání
v mateřské škole na děti ve věku
od dvou do tří let (mateřské školy budou muset mít pro dvouleté
děti ze spádové oblasti vytvořené
dostatečné kapacity).
V současné době už tedy
máme podanou žádost o stavební
povolení k přístavbě jedné třídy
naší mateřinky.
Přístavba MŠ je koncipována
co nejšetrnějším a také nejvhodnějším způsobem, tak aby vhodně doplňovala současnou stavbu,
splňovala všechny náročné hygienické a technické požadavky
a dětem a paním učitelkám se
líbila. Ty ostatně po celou dobu
projektování spolupracovali s odborníky.
A přístavba je také koncipována tak, aby mohla případně
fungovat nezávisle – třeba pokud
se zase naši slavní zákonodárci
někdy v budoucnu rozhodnou, že
dvouleté děti opravdu do školky
nepatří. Pak budeme přístavbu,
pokud nebude dost dětí (což ovšem demografická studie nepotvrzuje), moci využívat jako malé
komunitní centrum na kroužky,
cvičení a volnočasové aktivity
mládeže.
Vzhledem k tomu, že se zároveň konečně mohla uskutečnit
směna pozemků mezi obcí a soukromým majitelem, dojde i ke
zvětšení plochy pozemku školky.

Již nějakou dobu se našim
sportovcům zázemí s občerstvením na hřišti z hlediska ne
vždy příznivého počasí zdálo
nedostatečné. Na hřišti pravidelně každé nedělní odpoledne
probíhá nohejbalový trénink.
Stánek s občerstvením je k dispozici jak samotným hráčům,
tak návštěvníkům, kteří zavítají shlédnout nohejbal ať už
cíleně či náhodně. Dnes se již
neodmyslitelně počítá s funkčností stánku a jeho příslušenstvím pro plánované sportovní
či kulturní akce na sezónu konané rok co rok. Letos v květnu

začali sportovci budovat přístřešek a opláštění občerstvení,
jeho skladu a skladu sportovního náčiní. Zejména Karel Malina a František Černý věnovali
své volné soboty práci na této
výstavbě. Finanční náklady na
materiál poskytl Obecní úřad
Jenštejn a pracovní sílu si sportovci ohodnotili vlastním pocitem z dobře vykonané práce.
Dnes je již dílo dokončeno
a plně slouží svému účelu. Poroučet větru, dešti se věru nedá
a tak na žíznivé a hladové sportovní příznivce už pršet nebude.
Martina Stibůrková

S paní místostarostkou Zuzkou
Dvořákovou jsme vyměřili pozemek, který v rámci směny získáme na rozšíření zadní zahrady
školky, tak aby děti měly stále
dost prostoru, i když se podaří
přistavit jednu další třídu MŠ.
Zároveň zpracováváme žádosti
o dotace, aby nás to moc nestálo
a věřím, že je reálné, příští rok
jednu třídu s dotacemi přistavíme.
Norbert Hlaváček

Volejbalový turnaj 2018
V sobotu 9. června pořádal
Spolek sportovců volejbalový turnaj 2018. Již v páteční podvečer
sportovci dělali přípravu v podobě stavění stanu, skládání sedacích setů, úklidu hygienického
zázemí a přípravy občerstvení.
Třebaže počasí vyzývalo spíše ke
koupání, sešlo se celkem 8 týmů,
z toho 2 z domácí líhně. Začátek
byl v 9:30 a hrálo se na obou antukových kurtech.
Opět se dostavili předpokládaní favorité a opět nezklamali.
Po odehrání všech družstev došlo k zařazení do dvou skupin
na úspěšnější a méně úspěšné.
Rozdíly však byly minimální. Pochopitelně jako vždy lepší skupina družstev hrála na kurtu č. 1
(blíže k občerstvení) a měla tak
silnější diváckou účast. Tady to
platí v principu stejně jako při
mistrovství v hokeji či fotbale. Na
druhou stranu jenom o něco méně
slabší skupina družstev hrála na
spodním kurtu č. 2. Tady se hrálo
možná s menší razancí a měkčími
údery, ale zato „na pohodu“.
Oproti loňskému turnaji došlo
ke změnám z hlediska oceňování
na konci utkání. Tentokrát nebylo

oceněno poslední družstvo cenou
útěchy, ale pánové ze Spolku sportovců volili Miss volejbal 2018.
Stala se jí hráčka týmu Torpédo
Martina Nováková z Prahy, a jak
se říká, že ke krásné ženě patří
krásná květina, byla jí věnována
kytice růží. Druhou zvláštní cenu
dostal hráč týmu Jinonice Karel
Klír, který mi ochotně a znalecky
pomohl při sestavování družstev
- dvojic do tabulky a zvolil tu nejlepší možnou kombinaci, aby tak
celý turnaj měl hladký průběh.
V 18 hodin už hrála na nejlepší finálová družstva o první místo.
Každý tým byl oceněn a nikdo tak
neodešel s prázdnou. Závěrem dostali sportovci, co by organizátoři
poděkování od zúčastněných hráčů a příslib účasti v příštím roce,
což svědčí o povedené akci.
A tady jsou výsledky:
1. místo
Torpédo
2. místo
Jenštejn
3. místo
Jinonice
4. místo
Maják
5. místo
Rumm
6. místo
Vinoř
7. místo
Viktoria Jenštejn
8. místo
Hovorčovice
Martina Stibůrková
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Jak probíhá oprava hradu

Jenštejnská Pětka inSPORTline 2018

Oprava obvodového zdiva hradu probíhá již čtvrtým rokem, první rok se stavělo lešení,
probíhaly průzkumy a po jejich vyhodnocení bylo započato s vlastní opravou

Další ročník startuje v sobotu 8. září od 12:00 (registrace od 11:00)
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Obr. 1

Průzkumy přinesly poměrně zásadní informaci o helmici věže,
o které se soudilo, že je původní
– gotická. Po jejím geodetickém
zaměření a podrobném zkoumání způsobu zdění se tato hypotéza nepotvrdila. Zdivo helmice je
ve špatném stavu, jeho náročná
oprava bude probíhat až na samý
závěr. Korunní, profilačně velmi
zachovalá římsa je původní, nadřímsové zdivo také, ale vlastní
helmice bude zřejmě romantická,
tedy mnohem mladší.
Obr. 2

Litografický průzkum prokázal, že
pískovec, použitý na stavbu věže,
je dvojího druhu. K jeho změně došlo během přestavby Jana z Jenštejna, horní část věže tvoří pískovec typu B a spodní pískovec typu
A, zřejmě z místní lokality.
Práce probíhají od horní části
věže směrem dolů. Po vysekání
nesoudržných částí spár se dutiny důkladně čistí a postupně
vyplňují zdící maltou s klínky
a finálně spárují. Nové spáry se
upravují dle požadavků památkové péče tak, aby co nejvíce odpovídaly současnému stavu ponechaných spár, tedy povětrností
„patinované“ struktuře opravy
z roku 1976.

Důležitá je také barevnost nových výplní spár ve vztahu k líci
kvádrů a struktuře povrchu.
Při práci jsme objevili dva
druhy použité historické malty,
v současné době jsou vzorky v laboratoři k určení složení, případně stáří.
Obr. 3

Na věži je patrná poměrně rozsáhlá řada stavebních úprav,
které je velmi obtížné datovat.
Souvisí nesporně s opravami po
obléhání věže, ale také s dobou,
kdy věž sloužila jako útočiště chudiny a používala se pro bydlení.
Po delších diskuzích bylo rozhodnuto, že většina mladších úprav,
dokládajících fungování věže pro
jiné účely bude zachována. (tvar
okenních otvorů, zbytky komínu
ve zdivu, cihelné zazdívky)
Obr.4

Během rekonstrukce v sedmdesátých letech se požívala řada
epoxydových doplňků, které budou odstraněny a nahrazeny kamennými náhradami.
Při rekonstrukci obvodového
zdiva věže bylo nalezeno rozsáhlé
poškození zdiva srážkovou vodou,
která protéká nejen korunou obvodové zdi včetně nadezdívek, ale
i podlahou s nefunkčním chrličem

a vnitřním lícem obvodové zdi. Ve
spárách zdiva pod korunou za lícovými kameny jsou hluboké kaverny prakticky po celém obvodu
věže hluboké od 60 cm do 150 cm.
Tyto dutiny byly zjištěny v oblastech od koruny do hloubky cca 12
metrů, ve spodních podlažích jsou
spáry vyplněné maltou v plném
rozsahu. V horních partiích došlo
ke kompletní degradaci vnitřních
omítek a zejména u vřetenového
schodiště byly nalezeny svislé
trhliny probíhající v celé tloušťce
obvodového zdiva. Domníváme
se, že je dostatečně prokázán vliv
srážkové vody na degradaci památky.
Proto jsme se rozhodli prověřit možnosti nápravy tohoto
stavu. Jedná se o velmi složitý
a komplikovaný úkol – zejména
s ohledem na fakt, že památková péče velmi nerada souhlasí se
změnou siluety zřízeniny – tedy
v našem případě doplnění věže
o střechu. Nebylo by to však poprvé, obdobná zásadní změna byla
již zrealizována například na
hradě Točník.
Záměrem a úkolem projektanta je nalézt takové varianty
řešení, které povedou k zamezení
dalšího poškozování věže hradu.
Další dotaci zdiva vodou je nutno
zamezit. Budou rozpracovány dvě

varianty řešení s tím, že pouhé
spárování koruny (dnešní stav) je
pouze provizorním řešením na
několik málo let. Po té by zhoršování stavu opět započalo. První z variant je překrytí koruny
a vnitřního líce obvodové zdi olověným plechem se zaústěním do
stávajícího ocelového chrliče s nebezpečím soustředění srážkové
vody do jednoho místa. Další variantou je nové přestřešení věže
s bedněným patrem a kuželovou
střechou tradiční dřevěné konstrukce krovu bez okapů s přirozeným odtokem vody rovnoměrně
po celém obvodu věže. Při této
variantě by došlo k pouhé konzervaci stávajícího stavu koruny
včetně nástaveb.
Vycházíme zejména z toho, že
se nejedná o klasickou zřízeninu
– důležité jsou interiéry věže, zohledňující její charakter, hodnotné gotické články, detaily a úpravy povrchů.
Po prověření výše zmíněných
možností bude probíhat diskuse
odborníků, památkářů i veřejnosti nad variantami, které přichází
v úvahu. Na základě požadavku
starosty obce jsme připraveni
názory všech odborníků a dozorových orgánů prezentovat veřejně
občanům.
Milan Dropka

Letošní, v pořadí už pátý, ročník Jenštejnské Pětky se začal
připravovat už na sklonku minulého roku. Organizační zajištění
akce, hledání vhodného termínu
tak, aby mohlo startovat co nejvíce běžců a zároveň zajištění celého
doprovodného programu a sponzorů je opravdu časově náročné.
Bohužel jsme nakonec museli
termín posunout z důvodů kolize
termínů s jinými závody v okolí.
Program letošní J5 osloví snad
všechny věkové kategorie. Bude
připraveno celkem pět tras běhů
– mladší žáci, starší žáci, rodinný
běh, běh se psy a hlavní běh na
5 km. Čeká nás zábava pro děti,
ale nezapomínáme ani na dospělé. Exibice, bubeníci atd.. Tedy
i ti, kteří přijdou jen jako doprovod účastníků některých běhů,
nebo fandové, se budou mít čím
v průběhu všech závodů bavit.
Po vyhlášení vítězů ve všech kategoriích bude program Jenštenské Pětky ukončen, ale plynule
naváže jiná obcí organizovaná
společenská akce – hudební vystoupení kapely a volná zábava.
Občerstvení a stavbu zázemí pro
obě akce zajišťuje Sdružení sportovců Jenštejn.
Co má udělat člověk, který se
chce aktivně zúčastnit? K dispozici jsou stránky www.jenstejnskapetka.cz, kde bude možné se
registrovat k jednotlivým běhům.
Kdo se registruje předem, má
startovné zdarma, na místě bude
stát 50 korun. Novinky a informace budeme průběžně sdělovat
buď na zmíněné webové stránce
nebo na fcb stránce Jenštejnská

Pětka. Každá pomocná ruka je vítána, stále potřebujeme dobrovolníky na zajištění průběhu závodu
či na registrační stánek! Stačí se
ozvat před fcb nebo naše webové
stránky.
Zároveň bych ráda našla někoho, kdo se pokračování této sportovní akce s vybudovanou tradicí
ujme, coby hlavní organizátor. Já
sama jsem se podílela už na prvním ročníku, který organizovala
Zdenka Fryková a čtyři další ročníky už organizuji sama.
Bohužel děti už jsou větší,
dcera chodí do školy a já jsem nastoupila do zaměstnání a opravdu nemám tolik času. Je to několik desítek hodiny práce, ideálně
pro sportovně založenou maminku na mateřské a ráda jí s tím
pomůžu.
Renata Hlaváčková

Volnočasové aktivity mládeže
a potřeba komunitního centra
Otevíráme diskusi nad budoucností zázemí pro kroužky, kluby či cvičení
Děti nám rostou a i když malých předškolních dětí neubývá
a podle naší demografické studie
ještě dlouho ubývat nebude, jiné
děti už odrostly a my bychom se
měli začít orientovat na možnosti, jak jim zprostředkovat mimoškolní aktivity přímo u nás
v Jenštejně. Počítáme s tím, že
v příštím roce zvelebíme hřiště
V Katovičkách a z jednoho antukového vznikne multifunkční
hřiště s umělým povrchem a malým zázemím sociálních zařízení,
kde se budou děti i dospělí moci

věnovat různým sportům, ale
chceme podporovat i rozmanitější
aktivity.
Rád bych proto otevřel diskusi
nad vybudováním komunitního
centra, které by sloužilo nejen
jim, ale i dospělým, umožnilo
důstojné a funkční zázemí pro
kroužky, kluby, cvičení nebo třeba
kulturní akce obce, které je vhodné dělat pod střechou. Věřím, že
bychom našli prostředky k jeho
provozu, případnému zaplacení
vedoucích různých kroužků a dalších aktivit, které dnes provozo-

vat nemůžeme, protože nemáme
vhodné prostory.
Možná by se v něm našlo místo
i pro ordinaci lékaře či malý obchůdek, ale nepředbíhejme. Určitě bych byl rád, kdyby diskusi
o vašich potřebách předcházela
nějaké forma veřejné ankety, abychom všichni znali názory a potřeby. Projektovou dokumentaci bych
chtěl řešit už na podzim tohoto
roku tak, abychom v roce 2019
mohli využít všech dotačních možností, které se dnes již otevírají.
Norbert Hlaváček

(obrázek je pouze ilustrativní)
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Jak se vládne v Jenštejně?

Hasiči Jenštejn – jaro 2018

Aneb co Jenštejn a jejich občany bolí a ještě bolet bude

S příchodem jara začala hasičům další soutěžní sezóna

Na počátku tohoto roku došlo
k revitalizaci, výměně a dosazení
stromořadí podél silnice spojující Radonice s Jenštejnem. V září
2017 na tuto akci zastupitelstvo
schválilo částku 420 tis. Kč z rozpočtu obce. Byli jsme proti. Také
jako u jiných podobných akcí,
včetně rozsáhlé výsadby různých
na závlahu náročných květin
a keřů v Jenštejně, které se nyní
v parných dnech musí nákladně z rozpočtu obce téměř každý
den zalévat, chyběla před tímto
rozhodováním v zastupitelstvu
debata o tom, jak tuto zásadní
revitalizaci provést, a jaké různé
možnosti prostor podél silnice do
Radonice nabízí. Jak ukazuje například nový chodník mezi Svémyslicemi a Zelenčí, souběžná
pěší cesta s dopravní komunikací
obdobného typu vyžaduje přibližně jen 1–1,5 m široký pás. Tento
je v případě cesty do Radonic ve
vlastnictví Jenštejna. Potenciálně
byste se tak mohli vy a vaše děti,
pokud by o to zastupitelé v Jenštejně stáli, dostat pohodlně do
Radonic: do radonické školy, na
tenisové kurty, fotbalové hřiště,
do sportování haly, k Radonické
besedě, na nákup atd. Až pojedete do nebo z Radonic a uvidíte při
krajnici nebezpečně se pohybující
chodce, tak si na tuto „ztracenou
příležitost“ vzpomeňte. Většinoví
zastupitelé v Jenštejně se rozhodli pro stromořadí.
Zelenečský příklad ukazuje, že
když většinoví zastupitelé chtějí,
tak to jde. Bohužel většinoví jenštejnští zastupitelé toto nechtějí.
Oproti tomu ale chtějí dále rozšiřovat bytovou zástavbu v Jenštejně, viz například návrh na
zvýšení zástavby ze 147 domů na
450 v Novém Jenštejně dle Územní studie Nový Jenštejn z dubna
2016 i probíhající změna územního plánu, která má uvolnit
k výstavbě další rozvojové území
v Dehtárech, jakož i další ukončené či probíhající územní studie, kde „se zapomíná“ na tomu
odpovídající plochy občanského
vybavení. Tyto procesy a návrhy
jdou samozřejmě v neprospěch
nás a našich sousedů, tj. vás, kdy
se místo civilizovaného přístupu
k veřejnému prostoru, kde se dá
slušně žít, včetně volnočasových
ploch, ploch pro školy a školky,
dává nepřiměřený prostor pro
bytovou zástavbu bez řešení navazujících dopravních vztahů,
které musí být v civilizovaném
světě realizovány paralelně, případně před tím, než se bytová zá-

stavba realizuje; např. slibovaná
etapizace (podmíněnost bytové
výstavby dřívější realizací jiných
opatření, např. školy, školky, kvalitní průjezdné komunikace atd.)
v Územní studii Nový Jenštejn
nebyla stanovena, i když byla
předem slibována přímo v zadání
této studie.
Největší problém nyní spatřujeme v usnesení zastupitelstva
s vydáváním souhlasu obce k napojení nových domů budovaných
na naši kanalizaci v nové „zástavbě nad Hradní“ (30 domů)
schváleném na zastupitelstvu
dne 29. 11. 2016, a to ačkoliv na
ně Jenštejn nemá na ČOV dle
vyjádření provozovatele VaK
Zápy z 22. března 2016 už další
kapacitu (konkrétně chybí kapacita pro 25 domů). Domy se však
„nad Hradní“ staví, ale problém

není vyřešen: ČOV se nerozšiřuje
a ani nemáme informace ze zastupitelstva, že by se projekt měl
v dohledné době realizovat. Dle
vyjádření developera v posledním čísle Jenštejnského občasníku je stav následující: „Připojení
Etapy A bude aktuální po novém
roce a pevně doufáme, že se do té
doby podaří najít cestu, jak předpokládané zkapacitnění ČOV
realizovat včetně nalezení potřebného financování.“ K tomu je
třeba dodat, že se obec v plánovací smlouvě zavázala hledat dotaci
na rozšíření ČOV v Jenštejně za
situace, kdy nová kapacita 1800
ekvivalentních obyvatel z celkových dodatečných 2000 ekvivalentních obyvatel má připadnout
developerovi (viz text plánovací
smlouvy). Opravdu si někdo z vedení obce myslí, že veřejné peníze
po kauze Ptačí hnízdo budou veřejné instituce spravující příslušné dotační zdroje (stát, kraj atd.)

dávat na rozšíření jenštejnské
čistírny, když z 90 % má případná
dotace prospět soukromému developerovi? Neporušily by se přidělením dotace pravidla veřejné
podpory EU?
Domy se však čile staví. Nikdo
zatím však nevyřešil (alespoň
o tom nemáme jako zastupitelé
informace), jak, kdy a za peníze koho se dobuduje chybějící
kapacita na ČOV v Jenštejně či
jiné opatření tak, aby se mohly
domy v „zástavbě nad Hradní“
zkolaudovat. Ani developer to
z výše uvedeného vyjádření ještě
v březnu 2018 nevěděl. Ale čas
letí. Vžijme se v této souvislosti
do role potenciálního kupujícího a jeho lidských pocitů, který
prodá jinou nemovitost či zruší
nájem a v dobré víře si „koupí“
na základě budoucí smlouvy dům

v „zástavbě nad Hradní“, který
však bude mít problém zkolaudovat? Proč se obec do těchto vztahů
vůbec „zamotala“? Co jí to přináší
… a ještě přinese? Uvědomují si
zastupitelé lidskou rovinu tohoto problému? Doporučujeme se
podívat na videozáznam z 23.
zasedání zastupitelstva z 29. 11.
2016. Každý si může na základě
jeho shlédnutí udělat obrázek,
jak se i přes návrhy občanů na vyjasnění vztahů mezi obcí a developerem v rámci textu plánovací
smlouvy „zavřely oči a uši“ a vše
se odhlasovalo.
Průběh debaty o obnově a revitalizací stromořadí do Radonic
i o plánovacích smlouvách s developery byl stejný, jak je v tomto
volebním období zvykem: vládnoucí koalice si určí, kdy se bude
konat zasedání zastupitelstva,
zastupitelům se pošlou podklady
a co si interně koalice dohodne,
to si také na zasedání odhlasu-

je. Příspěvky k jednacím bodům
se zkrátí dle nového jednacího
řádu na minimum: a) nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát
než dvakrát, b) doba diskusního
vystoupení se omezuje u předkladatele na maximálně 10 minut
a ostatních zastupitelů na 3 minuty, c) technické poznámky se
zkracují na dobu 2 minut“. Z jednacího řádu se vyškrtnou povinnosti týkající se určení dopadu
rozhodnutí na rozpočet obce atd.
Zkrátka většinoví zastupitelé se
rozhodli, že o takové informace
nestojí. Usnesení jsou dohodnuta
mezi zastupiteli koalice předem
a zasedání zastupitelstva je jen
„nutným zlem“, který se musí
přetrpět. Hlasovací disciplína koalice je v tomto volebním období
opravdu příkladná. Bohužel se
obec touto „hlasovací mašinou“
– kdy někteří zastupitelé, kterých si lidsky vážíme, „zavřeli
oči a uši“ a hlasují pro usnesení,
které není v zájmu jejich občanů – dostává a ještě do budoucna
dostane do potíží, ze kterých my
osobně nevidíme cesty ven.
Nakonec také pozitivní zprávy.
Tentokrát pro obyvatele Radonic
a také pár jenštejnských, kteří se
loni dostali do ZŠ Radonice. Ačkoliv Radonice zahájily přípravu
stavby své ZŠ o rok později než
Jenštejn, Radonice budou mít 1.
září 2018 novou budovu základní
školy s prvním stupněm. Gratulujeme! Do radonické školy budou
na místo jenštejnských chodit
děti ze Záp. A jak je to v této souvislosti výstavbou svazkové školy
v Přezleticích? Kdy bude? Kolik
bytové výstavby v Přezleticích se
výstavbou svazkové školy uvolní
(1000+ bytů?)? Je už vůbec územní rozhodnutí na stavbu svazkové školy? Kolik se do ní dostane
výhledově jenštejnských dětí?
Kdy skončí současné provizorium
a jak má obec zajištěny prostory
pro svazkovou školu a další prvňáčky na další dva školní roky?
A kolik za tuto „adventuru“ při
cca 37% podílu na spolufinancování obec, tj. my všichni, zaplatíme?
Kdo je vítězem a kdo je poraženým. Pokud se chcete o kauze
Jenštejn dočíst více, doporučujeme si přečíst studii Arniky na
https://zmenyprahy.cz/novinky/
stredni-cechy-misto-pro-zivot-nebo-jen-pro-bydleni. Nám vychází,
že vítězové jsou developeři v Jenštejně a v Přezleticích. Smutné,
hodně smutné!
Petr Dovolil, Jana Habartová,
Gabriela Švancarová, zastupitelé
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Hasiči Jenštejn na soutěži Letňanský
Železňák 2018 (duben 2018)

Na začátku dubna se jednotka
sboru dobrovolných hasičů opět
zúčastnila velké soutěže v hasičských dovednostech Letňanský
železňák. Účastníky prověřilo celkem osm disciplín, které vycházely z reálných činností při zásahu.
Během celého dne jsme tedy absolvovali výstup do 14. patra, simulaci záchrany hasiče v dýchací
technice, pomoc při dopravní nehodě s mnoha zraněnými, práci
ve výšce se sebezáchranou slaňováním, požár budovy, záchranu osoby z vodní hladiny, práci
s motorovou pilou a štafetu TFA.
Musím přiznat, že konečné umístění mohlo být lepší, ale v konkurenci jednotek z vyšších kategorií
se jednalo o neocenitelnou zkušenost, která se z mého pohledu
cení víc než body a vteřiny.
Jen týden po soutěži v Letňanech jsme se zúčastnili pravidelného školení velitelů družstev
v hasičské stanici HZS Středočeského kraje ve Staré Boleslavi. Během jara jsme pak asistovali při
likvidaci požáru vozidla v areálu
Sico nebo odstranili vyvrácený
strom na Vinořské a odstranili
dva nebezpečné stromy v Dřevčické. Poslední květnovou neděli
dopoledne jsme spolu s profesionální jednotkou ze Staré Boleslavi
vyjížděli k nahlášenému požáru
v prostoru lesa „nad skálou“ poblíž
parku Amerika. Musím přiznat,
že vystupovat z auta ve známém
a naprosto suchém lese a první,
co ucítit, je kouř, není vůbec příjemný pocit. Naštěstí se nakonec
nejednalo o nic vážného. Velkou
zásluhu na tom má oznamovatel
události, který včasným nálezem
špatně uhašeného ohniště a jeho

částečným uhašením zabránil
rozšíření ohně. V suchém letním
období je hranice mezi „banalitou“
a nebezpečným lesním požárem
opravdu malá, a o to víc mě pak
mrzí, když se tím „táborákem“ následně chlubí jeden z žáků jedné
z okolních základních škol.
Na začátku června se jednotka na pražském Palackého
mostě zúčastnila provedení hasičské fontány ke stému výročí
založení Československa. Akce se
zúčastnilo více než 1000 hasičů
z asi 200 jednotek z celé republiky. Kromě vlastní účasti na akci
opravdu mimořádného rozsahu

jsme tak mohli získat zkušenosti
se zajímavou technikou HZS pro
dálkovou dopravu vody, vidět,
co všechno je třeba řešit v rámci
organizace a v neposlední řadě
to byla dobrá příležitost poznat
a mluvit s kolegy z různých jednotek mnoha obcí celé ČR.
Začátek června rovněž patřil
dvěma akcím pro občany Jenštejna a okolí. Na Den dětí jsme
navštívili naší svazkovou školu
v Brandýse nad Labem a mateřskou školu v Jenštejně. Při obou
návštěvách bylo velmi milé vidět
dětskou zvědavost, nadšení a bezprostřednost. Určitě jsme tam ne-

byli naposledy. 10. června se pak
konal v prostorách naší hasičské
zbrojnice den otevřených dveří.
Se začátkem jara se rovněž
rozběhly soutěže v hasičském
sportu, kterých se pravidelně
účastí družstva našeho SDH.
Družstva dětí, starších žáků nebo
žen tak postupně startovali své
požární útoky v Čelákovicích,
Sudově Hlavně, Staré Boleslavi
a Brandýse nad Labem. Velkou
gratulaci si zaslouží zejména vítězství družstva žen ve Staré Boleslavi, které jim otevřelo cestu
z okrskové na okresní úroveň.
Jiří Hulík, zastupitel, JSDH Jenštejn
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mláďátka, šli jsme se podívat
do Radonic do ZOO koutku na
zvířátka. V květnu jsme s představením „Oskárek na cestách“
procestovali celý svět. Při „Jarních slavnostech“ pro rodiče
a přátele vystoupily děti s básničkami, písničkami a tanečky,
které se učily v průběhu roku.
Na závěr slavností jsme se rozloučili s předškoláky.
V červnu za námi do školky
přijeli jenštejnští hasiči, kterým
bychom chtěli poděkovat za
poutavé povídání o práci hasičů. Děti si mohly prohlédnout
i hasičské auto. Mezinárodní
den dětí jsme oslavili na školní zahradě tancem, soutěžemi
i divadelní pohádkou. Na závěr
školního roku jsme s dětmi jeli
na celodenní výlet na zámek
Sloupno, kde jsme se setkali
s piráty, pirátskými rekvizitami,
plnili jsme různé pirátské úkoly
a získali i odměny. A protože se
léto blíží, přejeme všem dětem
a rodičům krásné prázdniny.
Petra Holíková, MŠ Jenštejn

Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz
20. 6. (19:30) – Ivo Jahelka a Miroslav Paleček (koncert)
25. 6. (20:00) – Dámský klub
(kino)
26. 6. (19:00) – Poklábosení v angličtině
29. 6. (15:00) – Hurá na prázdniny
5. 7. (10:00) – Intuice (přednáška)
6. 7. (10:00) – Kubyho metoda
v praxi s Janou Byrylov (přednáška)
7. 7. (10:00) – Kubyho metoda
v praxi s Janou Byrylov (přednáška)
8. 7. (10:00) – Kubyho metoda
v praxi s Janou Byrylov (přednáška)
20. 9. (19:30) – Smluvní vztahy
(divadlo)

Zpráva z akce
Ukliďme Česko
Dne 7. dubna 2018 se uskutečnil 4. ročník akce Ukliďme Jenštejn.
Akce odstartovala v 9:00 na návsi, kde se rozdávaly rukavice a pytle.
Následoval odjezd úklidové party na valníku traktoru. Řidič na slovo vzatý, Marek Vacek, nás vyvezl za humna. Nejvíce nám dal zabrat
úklid Dehtárské a Zápské silnice. Celkové množství odpadu zaplnilo
téměř celý kontejner. Zúčastnilo se cca 60 brigádníků, z toho polovinou
byly děti. Sbor dobrovolných hasičů Jenštejn zajistil občerstvení po celou dobu konání akce.
Obec Jenštejn děkuje všem dobrovolníkům
Zuzana Dvořáková

Kam za kulturou
Přehled kulturních akcí v našem regionu
Výčet akcí, termíny a kontakty jsou převzaty od dotázaných
obcí, pořadatelů a webových
stránek. Máte-li vy sami jakýkoliv tip na další místa či akce,
o kterých bychom měli příště
informovat, obraťte se přímo na
naši redakci.
Jenštejn
Aktuální program, detaily a rozpisy naleznete na: www.jenstejn.
cz
23. 6. (16:30) – Jenštejn Fest
8. 9. – Jenštejnská pětka Insportline
Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
30. 6. (20:00) – Vítání prázdnin
– Tradiční taneční zábava s kapelou (Rodinný park Amerika)
26. 8. (20:00) – Můžu k tobě? Divadlo Artur (Rodinný park Amerika)
16. 9. (14–17) – Radonické posvícení (Obecní dům Radonice)
Radonická Beseda
16. 6. (20:00) – Brandýsek Basement Band

Radonice – ZOOPark
1. 4. – 31. 10. Můžete ZOOPark
navštívit v čase 8:30–17:00.
www.zoopark-radonice.cz
Obec Dřevčice
www.drevcice.cz
23. 6. (9:00) – Turnaj fotbalový
o pohár starostky
29. 6. – Konec školního roku - Afrika
8. 9. (13:00) – Běh Choboty
Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv-dvur.cz
24. 6. (19:30) – Dvě aktovky (divadlo)
16. 8. (20:30) – Vinoř se Fest
Kbely
www.praha19.cz
22. 6. (16:00) – Svatojánský večer
(LD Kbely)
16. 6. (14–17) – Rozloučení se
školním rokem (LD Kbely)
1. 9. – Pohádkový park (CP Kbely)
Horní Počernice – Chvalský
zámek
www.chvalskyzamek.cz
14. 4. – 24. 6. – Interaktivní vý-
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Dějiny obce Vinoře / Od pravěku
do 20. století (stálá expozice)

Od jara se ve školce
stále něco dělo
Jaro nám začalo krásným
představením „Evelínko, pojďme spolu za kulturou“, při
kterém jsme si zopakovali základní pravidla, jak se máme
chovat v divadle nebo na koncertě. Protože se předškolákům
blížil zápis, jeli jsme se podívat
do Svazkové školy, aby viděli,
jak to ve škole vypadá. Kdo je
připraven, není překvapen.
Velikonoce jsme oslavili návštěvou zámku v Mníšku pod
Brdy. Při prohlídce velikonoční výzdoby jsme si připomněli
i velikonoční zvyky a na závěr
jsme hledali v zahradě zámku
velikonoční poklad od velikonočního zajíčka. V dubnu jsme
na školní zahradě zasadili do
našich záhonků první semínka
různých druhů zeleniny. Budeme se o ně starat jako správní
zahradníci celou dobu, než nám
z nich vyroste zelenina.
Také za námi do školky přijelo s pohádkou a programem
o hvězdách pražské Planetárium. A protože k jaru patří
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stava „Emoce“ pro děti i dospělé
30. 6. – 26. 8. – Zámek, nůžky, papír! – interaktivní výstava
22. 7. – Pohádková neděle na
zámku s princeznou Koloběžkou
12. 8. – Pohádková neděle na
zámku s Popelkou
25. 8. – Hradozámecká noc: prohlídky se zámeckou komornou
a divadelní představení na nádvoří
31. 8. a 2. 9. – Retroprojekce filmů
z filmového pásu – letní kino na
zámeckém nádvoří
1. 9. – 25. 11. – Interaktivní výstava Pat a Mat
3. 9. – První školní den na zámku
s Patem a Matem
15. 9. – Tajemná noc - stezka zámkem s pohádkovými bytostmi
16. 9. – Svatoludmilská pouť na
Chvalské tvrzi
16. 9. – Tomáš Kočko & ORCHESTR – koncert na zámeckém nádvoří
Divadlo Horní Počernice
Aktuální program naleznete na:
www.divadlopocernice.cz
19. 6. (19:30) – Znovu a líp
21. 6. (21:00) – Návštěva staré

dámy (Divadlo v přírodě)
22. 6. (21:00) – Návštěva staré
dámy (Divadlo v přírodě)
23. 6. (21:00) – Návštěva staré
dámy (Divadlo v přírodě)
24. 6. (21:00) – Návštěva staré
dámy (Divadlo v přírodě)
25. 6. (18:00) – Párty se saxofonovými party
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz
15. 4. – 2. 9. – Trnkova Zahrada
II.
23. 6. (10–16) – Den s Jiřím Trnkou (animační dílna)
2. 9. (10–17) – Dožínky
2. 9. (10–17) – Ctěnické drátování
11. 9. (14:00) – Literární kavárna (Zdenka Procházková a Petr
Janeček)
15. 9. (10–17) – Jablkobraní
Nádraží Praha Těšnov – provoz
obnoven (stálá expozice od 9. 4.
2017)
Řemesla v pořádku (stálá expozice)
Kámen v pravěku (stálá expozice)
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební
vývoj a obnova (stálá expozice)

Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
7. 6. – 16. 9. (10–18) – Plechové
hračky (muzeum Brandýs – vernisáž 7. 6. v 17 hodin)
16. 6. (9:00) – Historický cyklovýlet (zámek Brandýs)
16. 6. (10:00) – Den otevřených
dveří na kynologickém cvičišti
(ZKO Brandýs)
16. 6. (11:00) – Dračí lodě (loděnice KV Kondor Brandýs)
16. 6. (13:00) – Terasa BLUES
festival 2018 (Restaurace Terasa,
Neratovice)
17. 6. (17:00) – Czech Brass Festival (Synagoga Brandýs)
21. 6. (19:00) – Na kus řeči s Helenou Vondráčkovou (zámek Brandýs)
22. 6. (17:00) – Dubaj 2008–2018
(Kočárovna)
23. 6. (7:30) – Houštecký cyklomaraton 2018
21. 6. – 2. 9. (10–18) – Vystřihovánky panenek (muzeum Brandýs – vernisáž 21. 6. v 17 hodin)
18. 7. (19:30) – Zámecké nokturno
(zámek Brandýs)
28. 7. – American Cars and Bikes
Howling 2018 (Probošťská jezera)
17. 8. (19:30) – Ondřej Havelka
a jeho Melody makers (zámek
Brandýs)
31. 8. (19:00) – Eva Urbanová
a moravské klavírní trio (zámek
Brandýs)
31. 8. (19:00) – Koncert Heleny
Vondráčkové (amfiteátr Houštka)
Brandýský Matýsek
www.brandyskymatysek.cz
PROVOZ O PRÁZDNINÁCH
Pondělí 9–12 herna + cvičení miminek
Čtvrtek 9–12 herna + výtvarná
dílna od 10 hod
11. 9. (19:00) – Pěstounská péče
od A do Z

KADEŘNICKÉ SLUŽBY
U VÁS DOMA
pánské, dámské, dětské

Stačí zavolat:
608 964 707
20letá praxe
Těší se na Vás Katka
mano@atlas.cz
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JenštejnFest
OBECNÍ LOUKA POD HRADEM

JENŠTEJN

23.6.2018

od 16:30 hod.

U2

STAY REVIVAL 16:30 hod.

GREEN DAY

PRAGUE IDIOTS (REVIVAL) 18:30 hod.

WANASTOWI VJECY
REVIVAL 20:30 hod.

REVIVAL LIVE 22:30 hod.

ˇ
PORÁDÁ
OBEC

JENŠTEJN

VSTUP
ZDARMA
www.facebook.com/JenstejnFest
www.JenstejnFest.cz
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