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

SLOVO STAROSTY

T
o je ale zajímavá rozhledna, 
říkalo si mnoho lidí, kteří pro-
jížděli Jenštejnem poprvé. Už 

několik let byla totiž hradní věž 
pod lešením, takže ze všeho ne-
jvíc připomínala právě rozhlednu. 
V polovině března byly konečně 
restaurátorské práce z největší 
části dokončeny a lešení se zača-
lo demontovat. Zhruba v první 
polovině dubna by mělo být lešení 
z půlky dole. Nezdá se to, ale 
postavit lešení trvá skoro stejně 
jako ho zbourat – každé jednotlivé 
prkno je nutné uvázat a spustit po 
laně dolů a to s největší obezřet-
ností k památce. Restaurátorské 
práce budou pak ještě chvíli 
pokračovat v místech, kde je nyní 
část lešení založena, a ještě letos 
bude lešení kompletně pryč.

Samozřejmě spousta lidí si 
položí otázku – co je na tom tak 
složité, že to nešlo udělat dřív 
a museli jsme koukat na lešení 
čtyři roky. Odpověď je, že to určitě 
šlo rychleji. Dalo se to zvládnout 
i za dva roky. Ale důvod je finanční. 
Hrad máme rádi, je to dominan-
ta obce, ale je to finančně velmi 
náročné dědictví. Pro rekonstruk-
ci, která byla nutná, jsme vstoupili 
do dotačního programu minister-
stva kultury. Z něj jsme dokázali 

čerpat až 80 procent uznatelných 
nákladů. Ročně ale bylo možné 
čerpat částku kolem 700 tisíc Kč. 

K tomu je potřeba ještě při- 
počítat část nákladů, které nejdou 
do dotace uznat. Celkové nákla-

dy na odbornou rekonstrukci 
a všechny další práce se za ty čtyři 
roky vyšplhaly na zhruba 7,1 mil-
ionu korun. Mohli jsme mít hrad 
opravený za dva roky, ale obec by 
zaplatila ze svého 5,7 milionu na-

jednou. I tak to pro obecní rozpočet 
byla velká zátěž, ale díky tomu, 
že jsme akci rozložili na více let,  
se z obecních peněz zaplatilo jen 
2,3 milionu.

Martin Šidlák

Lešení z hradu konečně mizí

Vážení občané,
poprvé za skoro pět a půl roku 
se mi nepodařilo dodržet termín 
uzávěrky Jenštejnského občasní-
ku, která byla v neděli 15. břez-
na. Dnes je pondělí večer a já 
se snažím soustředit na to, co 
všechno jsme měli v plánu vám 
sdělit. I to dokresluje situaci po-
sledních několika týdnů, která 
je, pro všechny z nás, nová, ne-
zvyklá a každý se s ní srovnává 
jinak.

Nabízí se otázka, proč neod-
ložíme vydání JO na pozdější 
dobu. Ale, víte, já si prostě mys-
lím, že život plyne dál, chod obce 
se nemůže a nemá zastavit a my 
bychom situaci neměli podceňo-

vat a bagatelizovat, ale ani se jí 
nemáme v panice zcela odevzdat.

Informace se snažíme podá-
vat průběžně a co nejdříve to jde, 
snažíme se je ověřovat, ale vět-
šinu výstupů máme 
nejdříve, jako všichni 
běžní občané z tisko-
vých konferencí vlády 
a teprve několik hodin 
poté se k nám dostá-
vají z portálu krizové-
ho řízení. Počítal jsem 
to a jen za posledních 
48 hodin nám přišlo 9 zpráv 
z krizového portálu a následně 
9 e-mailů s všemožnými poky-
ny, přílohami, usneseními vlády 
a metodickými pokyny.

Proto prosím berte všechny 
informace k pandemii, které zde 
uvedeme, jako několik týdnů sta-
ré, protože v době, kdy se k vám 
JO dostane do schránek, už může 

být spousta věcí jinak.
Z tohoto důvodu se 

budu snažit, abyste 
informace, které bu-
dou v tomto JO k pan-
demii uvedeny, mohli 
použít kdykoliv, tedy 
budou spíše obecnější-
ho charakteru.

Ale jedna věc mne těší. Že se 
mezi vámi nešlo v posledních dvou 
dnech hned několik dobrovolníků 
z Jenštejna, kteří nabízejí pomoc 
seniorům s nákupy či odvozem 

k lékaři, výrobu domácích roušek 
atd. A tím nemyslím jen naše ha-
siče, ale i mnoho jednotlivců.

Všem moc děkuji, pokud bu-
deme potřebovat, pak jejich slu-
žeb využijeme, samozřejmě za 
určitých bezpečnostních a hygie-
nických podmínek, ale prozatím 
situaci zvládáme sami. Co bude 
za cca 14 dní, až budete číst tyto 
řádky samozřejmě nevím, ale 
primárně se o naše seniory a po-
třebné budeme snažit postarat 
my na OÚ, podařilo se nám se-
hnat nějaké dezinfekce i několik 
kusů roušek a cesty k lékaři či 
nákupy pro ně obstarám já.

Opatrujte se!
Norbert Hlaváček



AKTUALITY Z OBCE2

Konec parkování v Novém Jenštejně

Na jaře snad zmizí skládka
naproti areálu bývalého JZD

březen 2020

N
e, úplný konec to není, titu-
lek má jen upoutat pozor-
nost, správně by měl znít 

„Konec neregulovaného parková-
ní v obytných zónách“. Změna je 
nutná. 

V poslední době se začaly 
množit stížnosti občanů na par-
kování v Novém Jenštejně, kdy 
některá auta stojí v zatáčce, brání 
někomu ve výjezdu, případně sto-
jí tak, že by kolem nich neprojeli 
například hasiči. Zároveň byla 
také jedním občanem na místo 
přivolána Policie ČR, která udě-
lila pokuty řidičům všech zapar-
kovaných aut v obytné zóně, tedy 
nejen těch, která překážela pro-
vozu. Podle zákona neměla policie 
ani jinou možnost. 

Na lokalitu Nového Jenštejna 
byla proto vypracována doprav-
ní studie, která navrhuje uvést 
oblast do souladu se zákonem za 
současného provedení co nejmen-
šího počtu změn. Tedy navrhuje 
zachovat obytnou zónu v ulicích 

Cechovní, Kovářská, Soukenická 
a Zlatnická. V obytné zóně se smí 
parkovat jen na vyhrazených par-
kovištích, která v současné době 
v těchto ulicích nakreslena ne-
jsou, až na pár vý-
jimek v nejnovější 
části výstavby. 

Podle studie by 
v lokalitě Nového 
Jenštejna bylo za-
kresleno zhruba 
40 parkovacích 
míst určených pro 
návštěvy, řemesl-
níky a další potře-
by krátkodobého 
stání. Proti původ-
nímu návrhu pro-
jektanta jsme celý 
Nový Jenštejn pro-
šli a navrhli řadu úprav a změn, 
které znamenají pokles počtu 
parkovacích míst, ale snažili 
jsme se, aby co nejméně kompli-
kovali vjezd a výjezd z pozemků. 
Pokud by se mělo všude vyjíždět 

úplně ideálně, tak bychom asi 
nemohli nakreslit ani jedno par-
kovací místo, ale snažili jsme se, 
aby nebylo parkování nakreslené 
přímo proti nějaké bráně, případ-

ně najednou před 
i za bránou apod. 
Naše úpravy jsme 
předali projektan-
tovi, až bude opra-
va studie hotová, 
zveřejníme ji na 
webových strán-
kách obce a dáme 
vědět, že tam je 
umístěná.

Parkování se 
zároveň s tím musí 
částečně regulovat 
i na ulici Hrad-
ní, aby tam bylo 

umožněno bezproblémové vyhý-
bání autobusu. Navrhujeme, aby 
se nesmělo stát po celé jedné stra-
ně ulice (pravé směrem při vjezdu 
do Jenštejna) a v polovině horní 
část Hradní byl žlutou čárou vy-

značen jeden prostor pro vyhnutí 
autobusu.

Není to ideální řešení, každé-
mu by vyhovovalo něco jiného, je-
den by chtěl, aby ve Zlatnické par-
kovala auta jen po jedné straně, 
„aby se nemuselo kličkovat“, dru-
hý by chtěl udělat parkování cik-
-cak, aby „auta musela kličkovat 
a jezdila pomaleji“ apod. Řešení, 
které by bez námitek vyhovovalo 
všem, neexistuje. Zastupitelstvo 
proto hledalo co nejjednodušší 
a nejlevnější řešení. Zamítlo ná-
pady typu parkovacích hodin nebo 
prodeje parkovacích míst v draž-
bě. Všichni se do lokality Nového 
Jenštejna stěhovali za značky 
Obytná zóna, je povinností řidičů 
vědět, co taková značka znamená, 
a na svém pozemku měla drtivá 
většina majitelů domů dvě parko-
vací místa. Vyznačení 30 parko-
vacích míst a následné vymáhání 
dodržování značky Obytná zóna 
je nejjednodušším řešením. 

Martin Šidlák

P
ozůstatky po bývalé lesní 
školce se nelíbí asi nikomu. 
Situace tam byla trochu slo-

žitější, protože bývalí nájemci 
prostě neměli dost sil, aby poze-
mek vrátili do původního stavu 
a byly v tom lidsky pochopitelné 
důvody. Ale jakékoliv ústupky 
a lidský přístup má své meze.

Domluvil jsem se tedy se sou-
časným majitelem pozemku a na 
jaře začne s kompletní sanací, od-
vozem odpadu a částečnou recyk-
lací biomasy. Mezi pozemky mož-
ná vznikne i remízek a přispěje 
trochu k biodiverzitě lokality. 
Každopádně mi majitel pozemku 
slíbil, že letos to zmizí a vím, že 
už objednal i úklid. 

Norbert Hlaváček

 

Norbert Hlaváček, starosta
starosta@jenstejn.cz

Martin Šidlák, místostarosta
martin.sidlak@jenstejn.cz

P. Antošová +420 607 091 159
P. Rachová +420 286 851 985

info@jenstejn.cz

Úřední hodiny OÚ:
V době uzávěrky:
Pondělí     15:00 - 18:00 hodin
Středa       15:00 - 18:00 hodin 

Obecní policie:
+420 724 111 222

Pošta Zeleneč:
Po -Pá 8:00–11:00 14:00–18:00

Pošta Jenštejn:
V době uzávěrky:
Po – Pá 8:00 – 11:00 hodin. 
Vstup pouze s rouškou, šálou, 
šátkem apod. 

MŠ Jenštejn:
www.msjenstejn.cz
www.jenstejn.cz – obec
facebook.com/jenstejn – Facebook

SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz

Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
picasaweb.google.com/fotojenstejn
facebook.com/jenstejnskyobcasnik

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

KONTAKTY
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Nová technika pro hasiče

březen 2020

H
istorie hasičů v Jenštejně 
sahá až do léta roku 1942, 
kdy byl založen místní ha-

sičský sbor. O dva roky později 
byla zakoupena nová přívěsná 
motorová stříkačka Ebert, hadice 
a uniformy. Během těch dalších 
téměř osmdesáti let se toho stalo 
u hasičů mnoho a můžete si o tom 
přečíst například v Občasníku 
z března 2017. Pro tento text si 
dovolím připomenout, jakou tech-
nikou za tu dobu místní hasiči 
disponovali.

V roce 1945 byl od sboru 
v Dřevčicích zakoupen starší au-
tomobil Praga, v osmdesátých 

letech pak hasiči používali obecní 
Robur a později se z okresu po-
dařilo získat klasický hasičský 
automobil Avia A31V. Po obnove-
ní činnosti sboru v roce 2000 se 
do Jenštejna dostala další hasič-
ská „klasika“. Šlo o tzv. trambus 
neboli CAS16 Škoda 706 RTH1, 
tentokrát ze Svémyslic z počátku 
šedesátých let, který byl v době 
koupě nepojízdný. O pár let poz-
ději pak následovala „Líza“ nebo-
li CAS K25 L101, kterou v letech 
1985 až 1994 vyráběly podniky 
Liaz a Karosa. Cisterna tento-
krát pocházela od armády a opět 
na ní bylo potřeba udělat spoustu 

práce. V roce 2014 obec zakoupi-
la Ford Transit v provedení pro 
9 osob z roku 2002, který byl ná-
sledně upraven na hasičský do-
pravní automobil. O tři roky poz-
ději „Lízu“ nahradila „Jiřinka“ 
neboli velkoobjemová cisterna 
Tatra 815 v hasičském označení 
CAS 32/8200/800 z roku 1986.

Kombinace velké cisterny 
s kabinou pro 4 hasiče a menšího 
automobilu pro technické zásahy 
se v jednotce osvědčila, a i díky 
tomu se velmi výrazně zvedl po-
čet každoročních výjezdů. Roky 
výroby 1986 a 2002 však v pří-
padě techniky určené k záchraně 

životů a majetku nejsou právě 
ideální. Tatra prošla v roce 2006 
u předchozích majitelů generální 
opravou, ale Transit jen stárnul. 
Na jaře roku 2018 proto obec po-
dala žádost do dotačních progra-
mů Ministerstva vnitra a Středo-
českého kraje na pořízení nového 
dopravního automobilu. Oběma 
našim žádostem bylo vyhověno, 
což znamenalo v součtu celkem 
750 000 Kč. Spolu se spoluúčastí 
obce necelých 250 000 Kč tak bylo 
možné po dlouhých 76 letech za-
koupit pro hasiče nový kus velké 
techniky. Rád bych touto cestou 
poděkoval všem, bez kterých by 
se to nepodařilo.

Nový dopravní automobil ka-
tegorie DA-L1Z dorazil do Jen-
štejna jen pár dnů po březnovém 
vyhlášení stavu nouze. Jedná se 
o Ford Transit v prodlouženém 
provedení H2L3 s kabinou pro 
9 osob a vestavbou pro uložení 
techniky a vybavení nebo pro pře-
voz nejrůznějšího nákladu. Auto-
mobil je mimo jiné určen k plnění 
úkolů ochrany obyvatelstva při 
živelných pohromách nebo jiných 
mimořádných událostech.

Letošní zima se naštěstí v nej-
bližším okolí obešla bez požáru.  
Museli jsme tak vyjíždět jen kvů-
li odstraňování následků únoro-
vého orkánu Sabine nebo jsme 
na žádost obce odstranili jeden 
strom pod hradem, který bohužel 
svým růstem poškozoval přileh-
lou nemovitost.     

 Jiří Hulík,

Zástupce velitele JSDH Jenštejn, zastupitel    

Tento Projekt byl realizován s finančním
přispěním Středočeského kraje.
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Jenštejnský léčitel v časech koronaviru
aneb Proč si počkat na filmového Šarlatána... v pěti bodech

N
a filmovém festivalu v Ber-
líně měl v únoru světovou 
premiéru český snímek 

režisérky Agnieszky Hollandové 
 o jednom z nejslavnějších obyva- 
tel naší obce, léčiteli Janu Miko-
láškovi. Kvůli pandemii korona-
viru se ale českého uvedení do-
čkáme až s výrazným zpožděním. 
Následující článek tímpádem 
není ani tak exkluzivní recenze 
na film, který česká média ještě 
moc nehodnotila. Spíš pět důvo-
dů, proč se na film můžete těšit.

1) Film pojednává o nejslav-
nější jenštejnské osobnosti 20. 
století, které napříč stoletími 
bude vážněji konkurovat snad 
jen Jan z Jenštejna a několik 
málo dalších „našich celebrit“. 
Zhlédnutí filmu je pro každého 
Jenštejňáka, Jenštejňačku i Jen-
štejňátko málem povinnost, ať 
už ho pak třeba budeme hodnotit 
jakkoli... Jenštejn samotný ve fil-
mu sice nehraje a ani krajina pří-
liš nepřipomíná střední Polabí, 
ale z hlediska celého filmu jsou to 
věci podružné.

2) Jde obecně o jeden z nejoče-
kávanějších českých filmů letoš-
ního roku. Agnieszka Hollandová 
natáčela například s Leonardem 
DiCapriem (Úplné zatmění) nebo 
Dům z karet (House of Cards) 
s Kevinem Spaceym nebo mini-
sérii Hořící keř o odkazu Jana 
Palacha. Její filmy mají smysl pro 
historickou spravedlnost a evrop-
ské hodnoty vzdorující totalitám 
a zákrutám 20. století. Hollan-
dová je zároveň srozumitelná 
vypravěčka, která se bez větších 
uměleckých a formálních inovací 
obrací k nejširšímu publiku. Šar-
latána nevypráví lineárně, ale 
ukazuje Mikoláškovo dospívání, 
počátky léčitelské kariéry i její 
vrchol, život v době nacistické 
okupace, i závěr života, kdy byl 
Mikolášek osočován z titulního 
šarlatánství a stál proti nepříte-
li, kterým byl celý komunistický 
režim.

3) Ivan Trojan, který rozhodně 
patří k předním českým divadel-
ním i filmovým hercům, hraje Mi-
koláška uměřeně, ale se zápalem 
a se smyslem pro protiklady, kte-
ré se střetávají s jeho figuře. Jeho 
výkon po berlínské premiéře vý-
razně ocenili například i američtí 
recenzenti, pro které byl novou 
tváří. Mikoláška v mladším věku 
ztvárnil syn Ivana Trojana Josef, 
takže o filmové podobě tváře me-
ziválečného a poválečného léčite-
le není nejmenší pochybnost. 

4) Filmový Mikolášek je člo-
věk, který má za sebou peklo 
první světové války, ve které byl 
dohnán na hranu vraždy i sebe-
vraždy. Je to léčitel oddaný své 
práci nejenom kvůli pacientům, 
kterým může pomoct prodloužit 
život, ale také kvůli sobě samot-
nému. Své léčitelské síle je totiž 
ochoten podřídit mnohé věci ve 
svém životě. A je to také homose-
xuál, bohužel donucený skrývat 
svoji sexuální orientaci před ves-
nickými drby, blízkými svých blíz-
kých, ale i před nacistickým nebo 
komunistickým režimem. Scénář 
Marka Epsteina (rozhovor s ním 
jsme v Jenštejnském občasníku 
přinesli minulý rok) těží ze všech 
byť jen údajných kontroverzí Mi-
koláškova života. Sám scenárista 
se mimochodem objeví v malé roli 
člověka, který stojí v Jenštejně 
před Mikoláškovou vilou frontu 
na vyšetření.

5) Film má soudní pointu 
(kterou se samozřejmě nesluší 
prozrazovat), jež nám divákům 
pokládá otázky ohledně zodpo-
vědnosti výjimečných osobností, 
ceny za výjimečnost a rovnosti 
ceny našich životů vůbec. Není 
tedy mramorovým pomníkem 
historické osobnosti, ale nečerno-
bílým vyprávěním připomínající 
dilemata v zásadě nadčasová.

Doufejme tedy, že nejpozději 
na podzim bude „náš“ Šarlatán 
naplno v kinech.

Pavel Sladký
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J
enštejnský hrad zažil svou 
chvilku slávy ve 14. století za 
arcibiskupa Jana z Jenštejna. 

Po husitských válkách (1419-
1434) nastalo období, kdy se zde 
majitelé často střídali. Žádný rod 
tu moc dlouho nevydržel. Podob-
ně to pokračovalo až do 80. let 16. 
století. Tehdy byl Jenštejn za vlá-
dy císaře a českého krále Rudolfa 
II. připojen k panství Brandýs. Co 
tomu předcházelo? Dozvíme se 
něco o situaci v Jenštejně a stavu 
hradu v době rudolfínské?

Můžeme vycházet ze spisu, 
který vznikl v souvislosti převo-
du na brandýské panství, patřící 
královské komoře (tedy do fak-
tického majetku českého krále 
a římského císaře Rudolfa II.). 
Spis je uložen v Národním archi-
vu, ve fondu Stará manipulace, 
inv. č. 276, sign. B 94/105.

Od šedesátých let 16. století 
Jenštejn držel rod Dobřichov-
ských z Dobřichovic. Hrad získal 
Jan Dobřichovský z Dobřicho-
va od Václava staršího Hrzáně 
z Harasova, ale ještě roku 1568 
jej neměl vepsán v desky zemské 
(tedy v jakémsi katastru nemovi-
tostí pro šlechtu). Tehdy při snaze 
o prodej Jenštejna Ladislavovi 
z Lobkovic byla sepsána smlouva, 
kde nalezneme popis zboží urče-

ného k prodeji: „zámek Jenštejn, 
dvůr poplužní s poplužím, dvůr 
pustej Vřísek s dědinami svými, 
i neornými, lukami, pastvinami, 
skalinami, s štěpnicí, vinicí, s po-
toky, rybníky, haltéři, mlejnem, 
vrbinami, stráněmi, též ves celú 
Jenštejn s lidmi osedlými i ne-
osedlými, i z těch gruntův zběh-
lými, s vdovami, sirotky i s jich 
spravedlnostmi [tj. dědictvím], 
s dvory kmetcími [tj. poddanský-
mi], s platy na nich, s krčmami, 
i se vším a všelijakým k témuž 
zámku a vsi příslušenstvím, 
v týchž mezech a hranicích, 
v nichžto dědictví od starodávna 
záleží... i s tím domem, kterýž jest 
při městě Kostelci nad Labem, též 
také s lukou a dřívím sáhovým, 
což při Staré Boleslavi má...“. Pro-
dej však, jak se zdá, nakonec ne-
byl naplněn a Jan Dobřichovský 
držel Jenštejn i nadále. Po jeho 
smrti roku 1582, jak to tak již 
bývá, se o majetky začali přeta-
hovat příbuzní. Hradu a dalších 
zdejších nemovitostí se ujala se-
stra zemřelého, „věrná, poddaná, 
chudá“, a také „poslušná a sirá 
[tj. osiřelá]“ Dorota Lipská, měš-
ťanka Nového Města pražského, 
dříve též města Jílové. Dorota prý 
dala (nutno podotknout dle zprá-
vy brandýského hejtmana Marti-

na Mamingara z Lochu) „netoliko 
obilí, jež ho koli bylo, pobrati a od-
tud odvézti, ale i slámu a plívy 
rozprodati a rybníčky všecky do-
čista zloviti... A přitom i dobytky, 
což jich ještě tu zůstává, těchto 
dnův [psáno v pátek po památce 
sv. Voršily 1583] také pryč hnáti 
dáti chce. A na zimu, krom toho, 
co sedláci na třetinu sili, nic síti 
ani vorati nedala.“ Nebyla ovšem 
jediná, kdo se o práva k Jenštej-
nu hlásil. Její neteř Anna Dobři-
chovská z Dobřichova a na mlýně 
v Květnici prohlašovala, že právo 
na Jenštejn má ona. Jenštejn prý 
kdysi nejprve vlastnil její otec 
Jiří Dobřichovský z Dobřichova 
a ve Žheřích, a až po jeho brzké 
smrti se hradu a vsi měl ujmout 
Jan Dobřichovský. 

Tehdy byla ještě malou dívkou, 
Jan měl zboží spravovat jakožto 
její poručník (údajně bez valné 
péče o ní: „…od mladosti mi ani 
za peníz šatův aneb jinech věcí, 
čím bych vychována byla, na mne 
nenaložil a starosti neměl…“) 
do doby, než dospěje, kdy ji měl 
zboží předat (nic ji nedal a navíc 
ji roku 1568 provdal za Daniela 
Koutského z Kostelce, a tak „…
poněvadž jsem po starších svej-
ch nic neužila a nedostala, jináče 
nevědouc já chudá žena, kterak 

mám k svej spravedlnosti přijíti, 
než k Vaší Císařské Milosti se utí-
kajíc…“). Královská komora ná-
roky obou žen evidentně smetla 
ze stolu a nařídila brandýskému 
hejtmanu Jenštejn zajistit. Ten 
dle korespondence právo králov-
ské komory na dotčené statky 
asi zpočátku zpochybňoval a své 
nadřízené mírnil, ale nakonec 
se spolu s Hertvíkem Zeidlicem 
z Šenfeldu, vrchním hejtmanem 
císařských panství v Království 
českém (svým šéfem) do Jenštej-
na vypravil. 

Dorota Lipská o tom píše 
toto: „…téhož statečku Jenštejna 
s jeho příslušenstvím jménem 
a na místě Vaší Císařské Milosti 
se ujímati chtějíc, jakž od nich 
před lidmi poddanými bohdá 
mými promlouváno bylo, jakoby 
týž statek po bratru mém vlast-
ním na Vaší Císařskou Milosti 
připadl. Jakož pak některé po-
koje i zámek Jenštejn zamykati 
dali, že já tam toho, tak jakž ná-
leží a potřeba má ukazuje, opa-
trovati nemohu. I lidi poddané 
v poddanost… k ruce Vaší Milosti 
Císařské uvésti chtěli.“ Buď jak 
buď, královská komora se nako-
nec stala majitelem, a tak už to 
zůstalo až do zrušení poddanství.

Martin Hůrka, historik OMPV

Kterak Jenštejn připojili k brandýskému panství
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J
ako každý rok proběhla i le-
tos ve čtvrtek 5.3.2020 od 
18:00 na OÚ schůzka zástup-

ců spolků, dlouhodobě aktivních 
jednotlivců a dobrovolníků, kteří 
se podílejí nebo chtějí podílet na 
tradičních či nových komunitních 

akcích v obci. Ti, kteří měli ně-
jaký nápad, který by chtěli sami 
realizovat nebo se chtějí připojit 
k těm, kteří už léta dobrovolně 
pomáhají organizovat společen-
sko-kulturní dění v obci, dorazili 
a já mám radost, že se mezi námi 

objevilo i několik nových tváří.
Každopádně, plán komunit-

ních akcí máme zhruba hotov 
a nyní už záleží na tom, jak bude 
pokračovat nouzový stav a zda 
některé akce nebudeme muset 
zrušit. Z toho pohledu se jeví jako 

nejohroženější Ukliďme Česko 
a Pálení čarodějnic, ale zatím 
k dnešnímu dni tj. k 16. 3., ne-
víme, jak to bude. Proto prosím, 
berte tento seznam jen jako ori-
entační.

Norbert Hlaváček

Komunitní akce Jenštejn 2020

termín název za obec za komunitu

8. února 1. Obecní ples N. Hlaváček M. Švecová 

5. dubna
Odemykání hradu/expozice Mikolášek (od 15:00)/
Vel.na hradě

N. Hlaváček Z. Šimerka

4. dubna Ukliďme Česko P. Rachová Z. Dvořáková

25. dubna Veteráni (auta) na návsi M. Šidlák

30. dubna Pálení čarodějnic N. Hlaváček V. Kratochvíl, SDH Jenštejn

16.5. Garážový výprodej P. Gnan M. Hlaváčková, Z. Dvořáková

13. června Muzejní noc na hradě (19-22) Z. Šimerka

27.7.-14.8. Letní tábor Jenštejn N. Hlaváček M. Švecová

srpen Letní kino Jenštejn - středa N.Hlaváček P. Sladký, J. Štovíček

1. srpna Summer Party N. Hlaváček P. Cikaník, Team Overhead, OÚ

12. září Dny evropského dědictví na hradě J. Minxová Z. Šimerka

5. září Jenštejnská Pětka N. Hlaváček M. Švecová, R. Hlaváčková, sportovci, hasiči

5. září Živá muzika na obecní louce N. Hlaváček M. Švecová

6. září Loučení s prázdninami P. Rachová K. Malina, Sportovci Jenštejn

27. září Zamykání hradu N. Hlaváček Z. Šimerka

31.října Halloween P. Rachová J. Hádková, J. Kubica, M.Moravec

říjen/listopad Drakiáda N. Hlaváček N. Hlaváček

17. listopadu Lampiónový průvod, ohňostroj, setkání na návsi P. Rachová N. Hlaváček, SDH Jenštejn

29. listopadu Rozsvícení vánočního stromečku J. Minxová K. Zemanová, MŠ 

29. listopadu Advent na hradě J. Minxová Z. Šimerka

5. prosince Mikuláš pro děti N. Hlaváček M. Švecová 

květen Den otevřených dveřích v hasičárně N. Hlaváček J. Půda, J. Hulík, JSDHO Jenštejn

? Rybářská školička N. Hlaváček  T. Tůma

po celý rok Hernička pro děti J. Minxová MAS

listopad/prosinec Zabíjačka N. Hlaváček V. Kratochvíl

listopad Maškarní pro dospělé N. Hlaváček x

léto Turnaj volejbalový K. Malina

léto Turnaj nohejbalový K. Malina

léto Jóga na obecní louce P. Rachová P. Lukošová
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Poprvé a hned bylo vyprodáno

S ohledem na závažnou situaci 
a mimořádná opatření, se který-
mi se potýkají všichni pořadatelé 
kulturních akcí, jsme se rozhodli, 
že přehled kulturních akcí v na-
šem regionu tentokrát neuveřej-
níme. 

Sledujte aktuální programy, 
detaily a rozpisy akcí okolních 
obcí a pořadatelů na jejich webo-
vých stránkách, jejichž výčet níže 
uvádíme. 

Děkujeme za pochopení a těší-
me se snad brzy na viděnou při 
nějaké z kulturních příležitostí.

Obec Jenštejn
www.jenstejn.cz/volny-cas-a-kultu-
ra/akce-v-jenstejne

Radonice
www.radonice.cz/zivot-v-obci/kul-
turni-centrum
ZOOPark:
www.zoopark-radonice.cz 

Dřevčice
www.drevcice.cz/kalendar_akci

Vinoř
www.vinorseprobouzi.cz 

Vinoř – Hoffmanův dvůr:
www.hoffmanuv-dvur.cz/kalendar

Kbely
www.praha19.cz/kalendar_akci/
calendar.php

Veleň
www.velen.cz/zivot-v-obci/kalen-
dar-akci

Horní Počernice
Chvalská tvrz:
www.chvalskyzamek.cz 
Zámecký areál Ctěnice:

www.muzeumprahy.cz

Klánovice
KC Nová Beseda:
www.kcnovabeseda.cz/program

Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz/vismo/kalen-
dar.asp?id_org=904
Brandýs nad Labem – Matýsek: 
www.brandyskymatysek.cz
Kino – http://kinobrandys.cz

Šestajovice
Svíčkárna RODAS: www.rodas.cz

Kam za kulturou

1. ples obce Jenštejn se vydařil. Bylo vyprodáno! Díky všem za krásný večer a myslím, 
že za rok se setkáme znovu a doufám, že někdy v budoucnu i ve vlastních prostorách komunitního centra.
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V
ážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že není možné vydat Jen-
štejnský občasník a mít v něm všechny aktuální informace, uvá-
díme pouze ty informace, které předpokládám, že budou platit 

i v době, kdy se občasník dostane do vašich schránek.
Pro seniory: 
V případě potřeby zajistíme nákup nezbytných potravin (v nejbliž-

ším obchodě), hygienických potřeb, vyzvednutí léků či je odvezeme k lé-
kaři (aby senioři necestovali MHD) – pokud k lékaři nezbytně musí. 

Ohledně pomoci seniorům nás můžete kontaktovat zde: 
info@jenstejn.cz, Norbert Hlaváček, 606 656 639

Důležité odkazy: 
www.vlada.cz 
Zdravotní informace: https://koronavirus.mzcr.cz/ 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: 
http://www.khsstc.cz/ 
FCB: https://www.facebook.com/khsstc/ 
Bezplatná celostátní linka ke koronaviru: 1212  
(linky 155 a 112 používejte jen v případě ohrožení života a zdraví)
Doporučujeme také stáhnout si do telefonu aplikaci Mobilní  
rozhlas: https://muj.mobilnirozhlas.cz/about?#mobile-app

Informace k pandemii onemocnění COVID-19


