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

P
rvní etapa velmi dlouhé a do-
sti obtížné cesty ke stavbě 
svazkové školy je u konce. 

Jenštejn nikdy svoji školu ne-
měl a mnoho let řešíme problém, 
kam by měly naše děti do školy 
nastoupit. Problematika napros-
to přeplněných škol v prstenci 
kolem Prahy je docela známá. 
Uvnitř Prahy se školy ruší, proto-
že se Praha vylidňuje, na byt tam 
nemá už ani vyšší střední třída 
a lidé se stěhují za hranice Prahy. 
Obce kolem ní samozřejmě ne-
zvládají a ani nemají prostředky 
na to stavět školy, školky a reago-
vat tak na překotný nárůst oby-
vatel a mladé rodiny, které mají 
nebo brzy po nastěhování budou 
mít děti. V době, kdy se v Jenštej-
ně naposledy měnil územní plán 
tak, že se z polí dělaly stavební 
pozemky pro stovky domů o tyhle 
věci asi nikdo v obcích nedbal. 
Bylo to v roce 2008 a já teď ne-
chci spekulovat, kdo mohl či měl 
vědět, předvídat a po majitelích 
tehdejších polí něco chtít. Nikdo 
ze současných zastupitelů tehdy 
u toho nebyl a většina z nich tady 
tehdy ani nežila. 

A je to trvalé a bolestivé bří-
mě Jenštejna, které řešíme už od 
mého prvního zvolení na podzim 
roku 2014. Proto jsme se už na za-
čátku roku 2015 dohodli, tehdy se 
stejně „novými“ zastupiteli v Podo-
lace a Přezleticích, že školu zvlád-
neme postavit jedině společně.

Jenštejn nevlastnil žádný po-
zemek vhodný pro stavbu školy, 

nikdo nám žádný ani za rozumné 
peníze nechtěl prodat, Podolan-
ka na tom byla podobně a tak 
se k tomu právem stavby upsaly 
Přezletice.

Byli jsme taky prvními prů-
kopníky v tom, že jsme založili 
svazek obcí za účelem výstav-
by svazkové školy, když všech-
ny svazky před námi fungo-
valy vlastně obráceně. Dávali 
dohromady své již postavené ško-
ly a školky pod jednoho ředitele, 
snižovali náklady na mzdy, na 
tendry na služby pro větší objemy 
atp.

Pak nastalo obrovské a sysi-
fovské úsilí přesvědčit ty, kteří 
sedí na penězovodech. Do Jenštej-
na přijel tehdejší ministr financí 

a pozdější premiér a ministry-
ně školství, svazek je přesvědčil 
o tom, že to, o co usilujeme, má 
smysl, vytvořily se dotační pro-
gramy, které předtím neexisto-
valy…

Pak opravdu složité projekto-
vání, komunikace s ministerstvy, 
vydírání účelově zřízeným pseu-
do „ekospolkem“ a obrovský ná-
růst cen stavebních prací, takže 
to co jsme v roce 2016 odhadli na 
200 mil. Kč, je dnes úplně někde 
jinde…

Každopádně vám opravdu rád 
oznamuji, že svazek obcí Svazko-
vá škola Přezletice, Podolanka, 
Jenštejn obdržel registraci na-
výšené dotace a zároveň souhlas 
ministerstva se zadávací doku-

mentací na zhotovitele stavby 
a můžeme začít KONEČNĚ sou-
těžit.

V době vydání Jenštejnské-
ho občasníku už pravděpodobně 
bude vyhlášeno výběrové řízení 
na zhotovitele stavby a pokud 
půjde vše podle plánu, bude zho-
tovitel stavby vysoutěžen na kon-
ci roku 2020 a pak začne stavba 
školy. 

Dle smlouvy potrvá maximál-
ně 18 měsíců. Plánované otevření 
celého komplexu dvou výukových 
budov a multifunkční jídelny je 
v září 2022. 

Celá stavba je dle rozpočtu 
plánována za 427 miliónů korun, 
zařízení interiéru za 23 miliónu 
korun.

Financována bude minister-
stvem školství dotací ve výši 
298 miliónů korun, Operačním 
programem životního prostředí 
dotací ve výši 50 milionů korun, 
Středočeským krajem dotací ve 
výši 10 milionů korun a vlastními 
zdroji svazku.

Obec Přezletice spolufinancu-
je obecní veřejnou infrastrukturu 
ve výši 25 milionů korun, na čemž 
se podílí soukromý sektor a bude 
dále žádáno o dotaci.

Děkuji všem členům svazku  
ekospolků a jejímu předsedovi za 
odhodlání a výdrž bojovat proti 
úředním šimlům, opozicím i za to, 
že přestože máme na mnoho věcí 
dosti rozdílné názory, vždy jsme 
se nakonec nějak domluvili.

Norbert Hlaváček

Výstavba svazkové školy

Norbert Hlaváček, starosta
starosta@jenstejn.cz

Martin Šidlák, místostarosta
martin.sidlak@jenstejn.cz

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

info@jenstejn.cz
www.jenstejn.cz – obec
facebook.com/jenstejn – Facebook

Úřední hodiny OÚ:

V době uzávěrky:

Pondělí 07:30–11:00 hodin

 13:00–19:00 hodin

Úterý 07:30–11:00 hodin

Středa  07:30–11:00 hodin

 13:00–18:00 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+St 15:00–18:00 hodin

Út+Čt+Pá 18:00–11:00 hodin

MŠ Jenštejn:

www.msjenstejn.cz

SK Jenštejn

www.skjenstejn.wz.cz

Jenštejnský občasník

redakce@jenstejn.cz

picasaweb.google.com/fotojenstejn

facebook.com/jenstejnskyobcasnik

Pohotovostní linka VAK ZÁPY:

+420 603 206 753 (24 hodin denně)

KONTAKTY
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K  rybníku  pod  hradem byly 
instalovány nové lavičky. Místo 
jsme vybrali tak, aby byl co nej-
půvabnější výhled. Duševní po-
hoda – část zdraví.
Jsme  rádi,  že v nové ulici na-
zvané Okrouhlá bydlí již noví 
obyvatelé. Přibylo zde nové sepa-
rační stání, které o dost odlehčilo 
separaci na ulici Radonická. 
Separační stání na třídění od-
padu byla v posledních měsících 
hodně přetížená. Bylo to způso-
bené, mimo jiné, i karanténními 
opatřeními a tím zvýšenou pro-
dukcí odpadů. Jsme rádi, že se 

vše vrací do normálu. Prosíme 
o to, abyste vytříděný odpad ne-
odkládali mimo určené nádoby. 
Děkujeme, že třídíte svůj odpad.
Roušky jsou již potřeba méně, 
přesto je sem tam ještě potřebu-
jeme použít. Máte stále k dispo-
zici roušky ušité dobrovolníky na 
vyžádání v kanceláři obce. 
Vítání  občánků je plánová-
no vždy jednou ročně a vždy na 
podzim. Přesný termín bude 
oznámen na začátku září a bude 
inzerován na všech dostupných 
informačních kanálech obce 
(vitríny, fcb, web nebo mobilní 

rozhlas). Vítat se budou děti na-
rozené 1. 9. 2019 až 31. 8. 2020, 
a které jejich rodiče k ceremoni-
álu osobně přihlásí.
Stravenky  vydané  seniorům 
na  březen  2020 a neupotře-
bené, můžete stále v kanceláři 
obce vyměnit za nové (pro nové 
měsíce) nebo si vyžádat vrácení 
peněz. 
Škola  Satalice.  Z důvodu pro-
padu obecních příjmů kvůli ka-
ranténním opatřením a výběru 
daní musí hledat obec úspory, 
kde se dá. Zastupitelstvo proto 
rozhodlo o vypovězení smlouvy 

s městskou částí Satalice ohled-
ně místní základní školy. Ta nám 
negarantovala přijetí žádného 
našeho žáka, ale zavázali jsme 
se platit příspěvek za ty, které 
škola vzala, když zbylo místo. 
V posledních letech se do ZŠ Sa-
talice ale dostalo dítě s trvalým 
pobytem v Jenštejně už jen výji-
mečně. Již přijatých žáků, kteří 
navštěvují vyšší ročníky, se opat-
ření nedotkne. ZŠ Satalice při-
jímá přednostně žáky s trvalým 
pobytem v Praze – Satalicích, 
případně v Kyjích a pro jenštejn-
ské tam zkrátka není místo.

OBECNÍ SLOUPEK

Ekonomická krize a obecní rozpočet

červenec 2020

S
nápadem vyvěsit na protest 
na radnicích černé vlajky 
přišel Svaz měst a obcí Čes-

ké republiky. My ji sice nevyvěšo-
vali, protože nemám moc rád ten-
to aktivistický přístup, ale situace 
je skutečně vážná. Vláda ČR obce 
na jedné straně vyzývá, abychom 
masivně investovali a podpořili 
ekonomiku, na straně druhé nám 
znovu a nekoncepčně ukrajuje 
z rozpočtů. Obce teď žijí v obrov-
ském období nejistoty a nikdo 
přesně neví, jak to nakonec do-
padne, o kolik daňových příjmů 
skutečně přijdeme a kolik let 
bude krize či její dozvuky trvat.

V Jenštejně situaci pečlivě sle-
dujeme a interně vyhodnocujeme 
už od začátku dubna. Např. na 
základě interních YtD dat, jak-
koliv nejsou nikdy úplně přesná, 
vzhledem k nárůstu počtu lidí 
a různým daňovým změnám. 
Sledujeme i aktualizace kalku-
lačky RUD (příjmů z rozpočtové-
ho určení daní pro obce) na SMO 
ČR, nicméně i ti sami píší, že 
s případnými úpravami rozpoč-
tu mají obce počkat do podzimu. 
S tím souhlasím, protože v říjnu 
už budeme asi mnohem schopně-
ji predikovat daňové výnosy do 
konce roku a sečíst je s těmi, kte-
ré již dorazily. Nicméně rozhodně 
nemůžeme utrácet a chovat se 
tak, jako by měla být původně 
plánovaná příjmové stránka roz-
počtu naplněna, a proto jsem na 
minulém zasedání zastupitelstva 
představil zastupitelům „balíček“ 
úsporných opatření, z nichž s ně-
kterými jsme začali už na konci 
března. Aktuálně to totiž vypadá, 
že nám krize zapříčiní výpadek 
příjmů ve výši kolem 2,7 mil. Kč.

V rozpočtu obce máme dost 
vysokých výdajů, které příliš 
ovlivnit nelze. Ať už jde o 2,5 
mil. Kč do Svazku obcí zřízené-
ho za účelem výstavby svazkové 

školy (dosud obec zaplatila od 
roku 2015 do konce roku 2019 
11,5 mil. do svazku), nebo třeba 
Obecní policii, která nás má stát 
letos 700.000 Kč. Provoz školky je 
1 mil. Kč a 1,7 mil. činí splátka 
konsolidovaného úvěru za první 
dvě třídy MŠ postavené našimi 
předchůdci bez koruny dotací 
a za vodovod a kanalizaci v Deh-
tárech, na který se nám podařilo 
sehnat celkem 4 dotace, ale stejně 
jsme potřebovali financování.

Je pravděpodobné, že se jako 
mnohé obce, budeme muset vzdát 
investic nebo je neuskutečníme 
všechny. Přestože jsme velmi 
úspěšní v získávání dotací. Velké 
investiční akce plánované na le-
tošek jako je sběrné místo, chod-
ník mezi Soukenickou a Hradní 
a možná i rozsáhlé dopravně 
bezpečnostní opatření a chodníky 
a bezpečné přechody na Radonic-
ké/Vinořské, kde čekáme ještě na 
to, zda dostaneme druhou dotaci, 
jsou ohroženy. Vždy to stojí i pení-
ze z rozpočtu obce za spoluúčast 
a tzv. „neuznatelné” položky.

Máme sice úspory z let minu-
lých, ale dnes bohužel nikdo neví, 

jaká bude naše spoluúčast na vý-
stavbě svazkové školy, neproběh-
lo výběrové řízení a musíme čekat 
kolik nás to vlastně bude stát.

Naše obec si také, bohužel, 
nemůže své zvýšené investiční 
potřeby či výpadky daňových pří-
jmů zaviněných státem, kompen-
zovat třeba prodejem nemovitos-
tí, jako jiné obce. My nemůžeme 
prodat pozemky za 10, 20 či 30 
miliónů jako okolní obce, protože 
naše obec prostě žádné takové po-

zemky nevlastní. A to historicky, 
nikoliv, že bychom je během po-
sledních let rozprodali.

Příjmy můžeme zvýšit třeba 
tak, že nebudeme vůbec doto-
vat odpady (dotujeme částkou 
cca 700.000 ročně), ale nedokáži 
si představit, že by naši obča-
né platili za odpady ještě víc. 
Můžeme také zvýšit částku za 
pronájem ČOV ještě více, než se 
na letošek už stalo, ale všichni 
pak zaplatíme mnohem více na 
vodném a stočném.

Navýšit daňové příjmy může-
me pouze tak, že zvýšíme koefi-
cient za daň z nemovitostí, čímž 
zase potrestáme především naše 

občany. V současné době je koefi-
cient nejmenší možný, pokud by-
chom jej navýšili (což by se stejně 
v příjmech projevilo až příští rok), 
tak by to znamenalo, že za dům 
a pozemky v Jenštejně, za které 
třeba platíte FÚ 500 Kč ročně, bu-
dete platit až trojnásobek.

Škoda, že v hospodaření obcí 
to není tak jednoduché, jako když 
hospodaří stát, který si schodek 
financí prostě „natiskne“ v podo-
bě nových bankovek.

Budeme tedy opatrní ve výda-
jích a dál sledujeme situaci. I vy ji, 
tuším od roku 2015, můžete sledo-
vat na našich webových stránkách 
v Rozklikávacím rozpočtu nebo 
zde: http://jenstejn.imunis.cz/rr

Začali jsme u sebe. Zaměst-
nanci obce nemohou počítat do 
konce roku s žádnou nenároko-
vou složkou mzdy a totéž se týká 
i odměny pro starostu.

Posuneme splátky konsolido-
vaného úvěru a ušetříme tak za 
tři měsíce nějaké peníze, které teď 
opravdu potřebujeme více jinde.

Nebudeme pravděpodobně le-
tos realizovat sběrné místo a ne-
plánujeme pokračování rekon-
strukce veřejného osvětlení.

U všech drobnějších nákupů 
a oprav budeme velmi zvažovat, 
zda je nutné je letos provádět či ne.

A budeme se snažit ještě víc 
(což už snad ani nejde) naroubo-
vat všechny smysluplné projekty, 
které naše obec má a potřebuje, 
na existující dotační tituly. Jak-
koliv jsou ty dotace strašné admi-
nistrativní peklo…

Nechceme a nebudeme rušit 
obecní akce, nechceme zvyšovat 
daň z nemovitostí ani zdražovat 
odpady a věříme, že se nakonec 
vše, co bylo naplánováno z vel-
kých investičních akcí, podaří 
uskutečnit. Jen to bude možná 
o rok později.

Norbert Hlaváček
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Korona skončila, zapomeňte?

červenec 2020

M
inulých několik měsíců 
jsme prožívali něco, co 
ještě nikdo z nás nepo-

znal. Několik týdnů a mnozí mož-
ná i měsíců jsme hltali všemožné 
tiskové konference, tiskové zprá-
vy či pokyny k tomu či onomu. 
Střídavě jsme během jednoho 
týdne nenakupovali nebo naopak 
nakupovali ve třech různých ča-
sech, dobrovolně a bez diskusí se 
mnozí z nás vzdávali svých svo-
bod, nechávali se dobrovolně sle-
dovat či jinak omezovat. Někteří 
panikařili, jiní problém více než 
bagatelizovali a nikdo vlastně 
v prvních týdnech nevěděl, jak to 
všechno dopadne a co je či není 
přílišná panika nebo naopak pod-
cenění situace.

V kovidové krizi se také mno-
ho věcí ukázalo jaksi jasněji a jed-
nodušeji. Jak důležitá je rodina 
a vazby v ní. Jak obtížnou práci 
mají učitelé, jejichž roli jsme jako 
rodiče museli částečně či zcela 
převzít. Jak moc ke svému životu 
potřebujeme kontakt s jinými lid-
mi a jaké dopady na psychiku má 
sice poměrně luxusní, ale stále 
prakticky vězení svého domova. 

Mnoho jsme toho objevili:
Technologie – ty mohou velmi 

pomáhat, usnadňovat komunika-
ci, jsou dobrým služebníkem, ale 
špatným pánem. 

Kvalitní vysokorychlostní 
připojení je dnes nutnost, ne lu-
xus – sebelepší technologie dnes 
zpravidla skončí na nekvalitním 
a pomalém přístupu k internetu.

On-line nákupy – i ti, kteří je 
dříve nevyužívali to pravděpo-
dobně v krizi využili.

Ale to nejdůležitější, co se uká-
zalo, jsou povahy lidí. Jak se říká, 
teprve ve skutečné krizi poznáš 
charakter člověka. Spousta z vás 
nabídla pomoc, spousta z vás šila 
roušky za neschopný stát, sháně-
la látky, nabízela odvoz či nákupy 
seniorům, darovala dezinfekci, 
prostě spousta lidí pomáhala či 
pomoc, ač jsme jí nakonec třeba 
nemuseli využít, nabídla. Pomoc 
nabídli a mnohé udělali i všech 
sedm zastupitelů za Změnu pro 
Jenštejn. Šili roušky, pomáhali 
s distribucí dezinfekce či jejím 
sháněním za dobrou cenu, s ná-
kupy pro seniory atp..

A vám všem patří obrovské 
díky! Tahle vlna solidarity mne 
zase přesvědčila o tom, že to má 
smysl dělat dál a jsou lidé, pro 
které to má smysl dělat.

Na úřadě to pro nás byl do-
cela „fičák“. Přestože nás bylo 
přes tři měsíce trvale o jednoho 
méně (ošetřovačky), dodrželi jsme 
všechny správní termíny, neodvo-

lávali se na nouzový stav (i když 
by to bylo možné) a snažili jsme 
se mimo běžné agendy a toho čím 
nás dennodenně zahlcoval stát, 
pomoci všem, kteří naši pomoc 
potřebovali.
•  Rozdali jsme našim lidem přes 

1.300 ručně šitých roušek.
•  Občanům jsme dosud distribu-

ovali bezplatně přes 100 litrů 
anticovid dezinfekce do více 

než 300 domácností v Jenštej-
ně v pěti vlnách (rozdáváme od 
23.3.).

•  4 x jsme oslovili telefonicky 
nebo cílenou SMS všechny naše 
seniory, na které máme kontakt 
s nabídkou pomoci s nákupem, 
vyzvednutím léků či nutnou ces-
tou k lékaři (od 12. 3. 2020).

•  Mnoho jsme jich k lékaři, na ná-
kup nebo do lékárny i odvezli 

•  Více než 200 x jsme svépomocí 
dezinfikovali prostory a budovu 
OÚ (dezinfikujeme několikrát 
denně od 17.3.).

•  6 x jsme svépomocí (firma za 
to jedno „kolečko” chce 8.000) 
dezinfikovali prostory všech au-
tobusových zastávek a dětské 
herní prvky na všech hřištích.

•  Od 17.3. měli zaměstnanci OÚ 
povinnost nosit roušky po ce-
lou dobu pobytu v budově OÚ 
a spustili jsme nouzovou orga-
nizaci pracovní doby, abychom 
eliminovali možnost, že by byl 
OÚ uzavřen kvůli karanténě.

•  Od 18.3. (o den dřív než Vláda 
ČR) jsme preventivně zakázali 
vstup do budovy OÚ bez roušky.

•  Od 25.3. jsme rozdělili všech-
ny zaměstnance úřadu (je nás 
5, ale celkem cca. 4 úvazky) 
na dvě skupiny, které se nesmí 
setkávat ani být fyzicky v kon-
taktu a přítomni v kancelářích. 
Po dobu 14ti dnů tedy pracova-
li v kancelářích pouze 2 resp. 3 
lidé, zbytek měl nařízenou 14 
dní práci z domova či je na ošet-
řovačce. Rozdělením na dvě sku-
piny, které nebyly v kontaktu 
jsme chtěli maximálně zamezit 
tomu, aby se nestalo to, co třeba 
na magistrátu v Praze, kdy mu-
selo do karantény 50 úředníků. 
U nás by musel do karantény 
celý úřad a dost obtížně bychom 
pro vás zajišťovali běžné služby 
nebo to, co tady píši výše…

•  2x jsme do o schránek všech 
domů v Jenštejně distribuovali 
letáky se základními informace-
mi, kontakty a odkazy ke koro-
naviru nebo tím, jak si zhotovit 
roušku. Základní informace jsou 
také v novém vydání Jenštejn-
ského občasníku.

•  Do Mobilního rozhlasu jsme za-
slali (začali jsme 2.3.) v souvis-
losti s pandemií přes 40 zpráv, 
desítky zpráv jsou také na webu 
obce a z krizového portálu jsme 
obdrželi ke koronaviru a nouzo-
vému stavu už přes 120 krizo-
vých e-mailů a SMSek, s desít-
kami příloh a stovkami stran.

• Počet roušek/dezinfekce od stá-
tu (Vlády ČR): 0 ks/0 litrů (sami 
jsme sehnali díky dobrovolní-
kům, sponzorům a naší aktivitě 
přes 1.300 roušek a přes 150 lit-
rů dezinfekce).

•  Počet roušek/dezinfekce od Stře-
dočeského kraje: 0 ks/20 litrů (to 
je 16 mililitrů na občana…).

Zapomenout na tříměsíční 
„vyjímečný stav“ by bylo to nej-
horší, co bychom měli udělat. Na-
opak, pamatujme si to!

Pěkné léto. 
Norbert Hlaváček
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KULTURA4

Úspěšně získané dotace

Letňanský Železňák jinak

D
otace nám pomáhají v roz-
voji obce. Zvláště tam, kde 
bychom prostě dostatek pro-

středků nenalezli a to bez ohledu 
na to, zda je či není zrovna ekono-
mická krize. Jsou administrativně 
obrovsky náročné, ale bez nich by 
se prostě obec rozvíjela mnohem, 
mnohem pomaleji. Na ty časy si 
vzpomínám.

V letošním roce jsme díky 
dotacím pořídili hasičům Ford 
Tranzit v ceně 1 mil. Kč a to díky 
dvěma úspěšně získaným dota-
cím – z Ministerstva vnitra ve 
výši 450 000 Kč a ze Středočeské-
ho kraje ve výši 300 000 Kč.

Také se nám podařilo získat 
dvě dotace na hrad, který jsme 
tzv. předfinancovali a úspěšně 
ukončili jeho opravu. Dotace jsou 
ve výši 700 000 Kč z Ministerstva 
kultury a 400 000 Kč od Středo-
českého kraje.

Uspěli jsme také s naší žádosti 
o dotaci ze SFDI na dopraní opat-
ření na Vinořské a Radonické 
(chodníky, přechody atd.) a byla 
nám přiznána dotace ve výši  
628 000 Kč. S realizací tohoto pro-
jektu a tedy i případným využi-
tím dotace ještě čekáme na další 
možnou dotaci (aby nás to stálo co 
nejméně). Norbert Hlaváček

červenec 2020

V
polovině května se druž-
stvo jenštejnských hasičů 
zúčastnilo již 15. ročníku 

hasičské soutěže Letňanský Želez-
ňák. Jedná se o náročnou soutěž, 
která v řadě disciplín prověřuje 
nejrůznější hasičské dovednosti. 
Každoročně nechybí simulovaná 
hromadná nehoda, skutečný požár, 
simulace zakouřeného prostoru 
nebo práce na vodě. Soutěž se ob-
vykle koná na několika stanoviš-
tích v Letňanech a okolí.

Letos to však v rámci korona-
virových omezení muselo být jiné. 
Družstva tentokrát nejela do Let-
ňan, zůstala na svých zbrojnicích 
a celá soutěž proběhla on-line. I na 
naše čtyřčlenné družstvo tak čeka-
ly celkem 4 týmové a 4 individuální 
předem neznámé disciplíny. Zadá-
ní úkolu dorazilo vždy jako video 
a každé družstvo muselo v časovém 
limitu co nejrychleji a co nejlépe za-
dání splnit a poslat video z prove-
dení úkolu zpět pořadatelům.

Organizátoři museli při přípravě 
úkolů vycházet pouze z takových 
nástrojů a pomůcek, která má ka-
ždá jednotka ve výbavě hasičské 
cisterny. Letos tak z pochopitelných 
důvodů chyběly výbuchy, masko-
vaní figuranti nebo slaňování, ale 
i tak nás čekalo prolézání žebříkem, 
orientace v zakouřeném prostoru, 
záchrana zraněné osoby po žebříku, 
test fyzické přípravy, ošetření zraně-
ného nebo práce s motorovou pilou.

Výsledky bohužel nebyly do 
uzávěrky Jenštejnského občasní-
ku známé, ale letos o ně ani až tak 
nešlo. Hlavním cílem bylo i přes le-
tošní omezení Železňáka uspořádat 
a zachovat tak tradici nejnáročnější 
a nejlépe organizované hasičské 
soutěže v Praze a okolí. Výtěžek ze 
startovného pak putoval na dobro-
činné účely. Pro nás i ostatní týmy to 
byla navíc náročně ale současně pří-
jemně a užitečně strávená neděle.

Kromě Železňáka se jednotka 
jenštejnských hasičů zapojila bě-
hem jara do distribuce desinfekč-
ních prostředků a nechyběly ani 
výjezdy k mimořádným událostem. 
Jedna z nich byla poněkud netra-
diční způsobem ohlášení a s tím 
souvisí i jedna má prosba. Už jsem 
to sem jednou psal, ale opakování 
je, zdá se, stále potřeba. Pokud ně-
kde uvidíte, že hoří něco, co hořet 
nemá nebo jinou situaci, kde by 
mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo 
škodě na majetku, tak se prosím 
nebojte rovnou volat linku 150. Ne-
volejte prosím nejdřív obecní policii 
(té můžete volat později), nevolejte 
kamarádům u hasičů, nevolejte 
starostovi nebo to nepište na Face-
book. Operátoři tísňové linky doká-
žou nejlépe vyhodnotit vaší zprávu, 
dají vědět všem, kteří jsou k vyře-
šení události potřeba a současně 
dojde k nejmenšímu prodlení, což 
může být v řadě případů důležité.

Jiří Hulík

Zástupce velitele JSDH Jenštejn, zastupitel

Projekt Výše 
dotace

Odkud

Ford Tranzit 450 000 Ministerstvo vnitra

300 000 Středočeský kraj

Oprava hradu 700 000 Ministerstvo kultury

400 000 Středočeský kraj

Chodníky a dopravní 
opatření

628 000 SFDI

Multifunkční sportoviště 700 000 Ministerstvo pro místní 
rozvoj

CELKEM 3 178 000
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5HISTORIE
červenec 2020

O
d 18. století byla zřícenina 
hradu Jenštejn využívána 
chudšími obyvateli obce 

pro účely bydlení. V následující 
době došlo v areálu hradu k řadě 
zásadnějších stavebních úprav 
(např. destrukce zbytků hradního 
paláce, výstavba domku v prosto-
ru u brány) i drobnějších zásahů 
(např. různé doplňky v hradní 
věži). Řada z těchto novodobých 
úprav byla odstraněna při gene-
rální rekonstrukci v 70. letech 
20. století, která navrátila zří-
cenině hradu alespoň zčásti její 
původní podobu. Přes veškerou 
snahu o kvalitně odvedenou práci 
řemeslníků, především pracovní-
ků místního JZD, se vlivem času 
vyskytly na stavbě závady, které 
bylo třeba nyní odstranit. Teh-
dejší rekonstrukční práce byly 
realizovány pod patronátem a za 
dohledu Okresního muzea Pra-
ha-východ, které zajišťuje provoz 
zdejší expozice pro návštěvníky 
dodnes.

Běžný kolemjdoucí spatřil 
první viditelné kroky zahájení 
1. etapy obnovy věže hradu Jen-
štejn výstavbou dřevěného lešení 

v prosinci 2015. Před tímto datem 
proběhlo mnoho práce spojené 
s vyřizováním administrativních 
záležitostí k celé akci, jelikož 
rekonstrukce byla prováděna 
s využitím finančních příspěvků 
poskytovaných Ministerstvem 
kultury České republiky. Velký 
dík patří zástupcům místní obce 
v čele s jejím starostou. Majite-
lem hradu je obec Jenštejn, a tak 
převážná část administrativy 
spadla právě na ni.  

Po výstavbě lešení došlo 
v březnu 2016 k provizornímu za-
střešení celé věže, která je zakon-
čena torzem helmice.  Současně 
probíhal především restaurátor-
ský a operativní průzkum, na zá-
kladě kterého byla aktualizována 
projektová dokumentace a upřes-
něn rozsah prací. Neustále probí-
hala jednání o možnostech ochra-
ny konstrukce věže, kdy se jako 
nejsnazší technické řešení jevilo 
právě její trvalé zastřešení. Tento 
z hlediska přístupu a metodiky 
památkové péče problematický 
návrh ovšem neprošel, a tak bylo 
rozhodnuto o generální opravě 
jednotlivých částí helmice a kon-

strukčních částí podlahy stávající 
rozhledny na vrcholu věže včetně 
odvodňovacího systému. Podmín-
kou bylo zachování dosavadní vi-
zuální podoby věže.

Restaurátorské práce na pláš-
ti věže spočívaly v šetrném od-
stranění nesoudržných spár zdi-
va, vyplnění hlubokých kaveren 
v horních patrech věže či zajištění 
rozvolněného zdiva na styku věže 
a bývalého paláce, který se na-
cházel z velké části na místě sou-
časného domu čp. 1. Při předchozí 
rekonstrukci byly některé vadné 
kameny nahrazeny umělými blo-
ky na bázi pryskyřic. Tyto náhra-
dy byly při současné rekonstrukci 
vyjmuty a nahrazeny kamenným 
zdivem přírodního původu.

V průběhu roku 2019 započa-
ly práce na rekonstrukci helmice 
věže. Bylo nutné uzavřít přístup 
do věže, která patří u návštěvníků 
hradu díky historicky cenné kapli 
i nádherné vyhlídce k nejoblíbe-
nějším. Přístup do kaple se nako-
nec podařilo za zpřísněných bez-
pečnostních podmínek zachovat 
alespoň pro dobu, kdy na stave-
ništi neprobíhaly stavební práce. 

V březnu roku 2020 do are-
álu hradu vstoupili pracovníci 
vybavení motorovými pilami. 
Postupná demontáž dřevěného 
lešení věštila blízký termín slav-
nostního otevření hradu, který 
pandemie koronaviru nakonec 
posunula až na 29. května. Při 
příležitosti dokončené rekon-
strukce navrhli a instalovali pra-
covníci Oblastního muzea Praha-
-východ z Brandýsa nad Labem 
nově vzniklou expozici do prostor 
hradního domku, která je zamě-
řena na významnou jenštejnskou 
osobu – přírodního léčitele Jana 
Mikoláška. 

Pro návštěvníky je za zvýhod-
něnou cenu k dispozici kniha „Pa-
měti přírodního léčitele“, která 
pojednává detailně o Mikoláško-
vě životě.

Z vrcholu věže jenštejnského 
hradu lze při dobré viditelnosti 
pouhým okem pozorovat i vr-
cholky Krkonoš. Otevřeno bývá 
od dubna do října tři dny v týd-
nu (pátek, sobota, neděle) v čase 
10:00 až 17:00 hod. Více na www.
muzeumbrandys.cz .

Zdeněk Šimerka, kastelán hradu

Hrad Jenštejn po stavební obnově věže opět otevřen
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KULTURA6

J
sem moc rád, že už se můžeme 
tak nějak „normálně“ stýkat 
a obec může začít se všemi 

naplánovanými obecními akcemi. 

V létě se můžeme těšit na Summer 
Party, Sportovci Jenštejn budou 
pořádat turnaj v líném tenise, čeká 
nás Loučení s prázdninami nebo 

třeba Jenštejnská Pětka a různé 
akce na hradě. My nepůjdeme ces-
tou hledání úspor na úkor obecního 
komunitního života. Myslím si, že 

to co Jenštejn odlišuje od podobně 
velkých obcí je komunita lidí, kteří 
dělají něco pro druhé a baví to je 
i okolí. Krásné léto!  Norbert Hlaváček

Obecní akce nerušíme!

Jenštejnská Pětka 2020: sobota 5. září 

červenec 2020

L
etošní, v pořadí už sedmý, 
ročník Jenštejnské Pětky se 
začal připravovat už v zimě. 

Organizační zajištění akce, hle-
dání vhodného termínu tak, aby 
mohlo startovat co nejvíce běžců 
a zároveň zajištění celého dopro-
vodného programu a sponzorů je 
opravdu časově náročné. Do toho 

přišel kovid a pochyby, zda vůbec 
budeme moci závodit. Nic nebylo 
jisté, nikdo nevěděl, co bude. Ale 
nakonec závodit budeme!

Program letošní J5 osloví tra-
dičně snad všechny věkové kate-
gorie. Bude připraveno několik 
tras běhů – mladší žáci, starší 
žáci, rodinný běh a hlavní běh na 

5 km. Čeká nás zábava pro děti, 
ale nezapomínáme ani na dospě-
lé a na ty, kteří přijdou jen fandit 
nebo si prostě popovídat se sou-
sedy.

Starostovi se letos podařilo 
prozatím vybrat cca 150 000 Kč 
od sponzorů a tak se zase můžete 
těšit nejen na zábavu a sport, ale 

i případně na pěkné ceny či me-
daile pro všechny děti, které se 
budou běhů účastnit.

Brzy spustíme registrace 
a seznámíme vás s programem 
závodů a dalším doprovodným 
programem. Doporučuji sledovat 
FCB Jenštejnská Pětka .

Renata Hlaváčková
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7KULTURA

Výčet akcí, termíny a kontakty 
jsou převzaty od dotázaných 
obcí, pořadatelů a webových 
stránek. Máte-li vy sami jaký-
koliv tip na další místa či akce, 
o kterých bychom měli příště 
informovat, obraťte se přímo na 
naši redakci. 

Obec Jenštejn
Aktuální program, detaily a rozpi-
sy naleznete na: www.jenstejn.cz
22. 7. – Letní kino Jenštejn – 
film VLASTNÍCI
29. 7. – Letní kino Jenštejn – 
film STAŘÍCI
5. 8. – Letní kino Jenštejn – film 
TRABANTEM TAM A ZASE 
ZPÁTKY
12. 8. – Letní kino Jenštejn – 
film NA STŘEŠE

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

Radonice – ZOOPark
25. 5. – 31. 10. Můžete ZOOPark 
navštívit v čase 8:30–17:00.
www.zoopark-radonice.cz 

Dřevčice
15. 8. – Otův pochod (HZ)
12. 9. – Běh Choboty (Choboty)
31. 10. – Halloween (park, soko-
lovna)
14. 11. – Lampionový průvod 
(park)
5. 12. – Mikulášský jarmark 
(park)

Vinoř 
www.vinorseprobouzi.cz 
19. 8. – Herecký workshop pro 
děti, povede OŠKLIVKA KAT-
KA (KVC Vincent)

Vinoř – Hoffmanův dvůr 
www.hoffmanuv-dvur.cz 
14. 7. (19:00) – Hospodský kvíz 
(hudební speciál)

Kbely 
www.praha19.cz 

Veleň
www.velen.cz
24. 7. (18:00) – Loutna česká 
(sál OÚ)
1. 8. (9:00) – Sousedský farmář-
ský trh na dvorku (obecní dvo-
rek)
15. 8. (14:00) – Setkání malých 
pivovarů (obecní dvorek)

Horní Počernice – Chvalská 
tvrz
www.chvalskyzamek.cz 

20. 6. – 23. 8. – RÁKOSNÍČEK, 
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA 
na zámku! 
20. 6. – 23. 8. – Pojďte děti, bu-
deme si hrát! 
10.–17. 7. – Detektivní týden na 
zámku aneb pátrej na vlastní 
pěst!

Zámecký areál Ctěnice 
www.muzeumprahy.cz
17. 5. 2020 – 5. 4. 2021 – De-
vatero řemesel, desátá bída? 
Řemesla v českých filmových 
pohádkách (výstava)
Nádraží Praha Těšnov – provoz 
obnoven (stálá expozice)
Řemesla v pořádku (stálá expo-
zice) 
Kámen v pravěku (stálá expozice) 
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební 
vývoj a obnova (stálá expozice)
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku 
do 20. století (stálá expozice)

Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz

Brandýs nad Labem 
www.brandysko.cz 
12.–17. 7. – Mezinárodní festi-
val Praha klasika a Akademie 
komorní hudby Ameropa (Sy-
nagoga)
27. 2. – 13. 9. – Co se nese v lese 
(Oblastní muzeum)
26. 5. – 31. 8. – Květen 1945Kvě-
ten 1945 ve fotografii (bran-
dýský zámek)
18. 6. – 13. 9. – Ulice – fotografie 
Petra Bruknera (Oblastní mu-
zeum)
25. 6. – 30. 8. – Art-Quilt (Syna-
goga)

Brandýs nad Labem 
– Matýsek 
www.brandyskymatysek.cz
Zahradnická ulice 1723/A, 
Brandýs nad Labem

Brandýs nad Labem – Kino 
Aktuální program kina nalez-
nete na: http://kinobrandys.cz

Šestajovice – Svíčkárna 
RODAS
www.rodas.cz
Mýdlárna je pro veřejnost ote-
vřena celoročně každou sobotu 
a neděli od 10–18 hodin.
Čokoládovna je pro veřejnost 
otevřena celoročně každou sobo-
tu a neděli od 10–18 hodin.
Výrobní dílny svíčkárny o let-
ních prázdninách jsou otevřeny 
každé úterý a středa od 9:00 do 
17:00 hodin. Soboty a neděle ce-
loročně od 10:00 do 18:00 hodin. 
Bez objednání.

Kam za kulturou
Přehled kulturních akcí v našem regionu

červenec 2020

I když letošní začátek léta nebyl 
zrovna zalitý sluncem, zájem o jógu 
v Jenštejně to vůbec neovlivnilo. 
A tak jsme mohli v červnu pravi-
delně pořádat lekce jógy přímo na 
obecní louce. Sešla se opravdu milá 
skupina jogínů a jogínek. Každou 
lekci, kterou nám zrovna počasí do-
volilo uskutečnit, jsme si náramně 
užili a posílili tělo i ducha. 

Přes léto nás všechny čeká za-
sloužený odpočinek, ale začátkem 
září budou opět pravidelné lekce 
jógy pro všechny z vás, kdo bude-
te mít zájem. Přijít může kdoko-
liv, ať už s jógou zrovna začínáte, 
anebo jste zkušený jogín. Cvičíme 
dle potřeby a možností daných 
účastníků.

Pavla Lukoszová

Už se u nás stalo tradicí, že dá-
váme dětem něco drobného za 
pěkné vysvědčení. Většinou to 
byly lístky do kina nebo vouchery 
do nějakého hračkářství.  Letos je 
ale všechno vzhůru nohama a vy-
svědčení teď asi nemá úplně vy-
povídající hodnotu a možná by si 
odměnu za vysvědčení zasloužili 
i rodiče, kteří na svá bedra museli 
vzít část výuky svých dětí.

S místostarostou si tedy my-
slíme, že letos by měly odměnu 
dostat všechny děti. A protože 

šetříme,  rozhodli jsme se, že po-
zveme jenštejnské školáky s trva-
lým pobytem v obci na Zmrzlina 
„U Martina“.

Od 26. 6. si tedy školáci, ideál-
ně v doprovodu rodičů mohli dát 
jednu zmrzku na nás až do vyčer-
pání částky, kterou na to oba rov-
ným dílem a ze svého přispíváme. 
Ale měla by stačit na každého 
jenštejnského školáka s TP v obci.

Díky všem rodičům, dětem 
i učitelům, že to tak zvládli!

Norbert Hlaváček, Martin Šidlák

Za vysvědčení zmrzlina

Jóga v Jenštejně 
pro všechny
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Č
tyři středy od 22. července 
do 12. srpna, vždy od 21:00 
bude na obecní louce pod 

hradem znovu v provozu Letní 
kino Jenštejn. Program otevře 
populární komedie Vlastníci, po 
které budou následovat další tři 
domácí filmy.

22. července – Vlastníci
Jiří Havelka debutoval jako fil-
mový režisér adaptací původně 
divadelního projektu, ve kterém 
zasedá rozhádané společenství 
bytových vlastníků. Tereza Ram-
ba a Vojta Kotek se jako manželé 
Zahrádkovi snaží vnést pořádek 
do rozhádaného společenství 
vlastníků bytových jednotek. Ne-
jenom, že se to nedaří, ale situace 
se naopak zhoršuje. Výhrůžky, 
facky a další filmové situace jsou 
sice absurdní, ale nápadně při-
pomínají schůze a jednání, které 
diváci znají z vlastní zkušenosti. 
V dalších rolích se objevují Dag-
mar Havlová, Jiří Lábus, Klára 
Melíšková anebo Kryštof Hádek 
a Stanislav Majer. Vlastníci i díky 

nim tyčí vysoko nad dalšími čes-
kými komediemi. „Někdy zlomy-
slně, jindy soucitně nám říkají, 
jací jsme, jací jsme byli a – pokud 
k sobě nenajdeme cestu – jací 
budeme,“ říkala jedna z recenzí 
filmu, který dostal tři České lvy.

29. července – Staříci 
Silné téma a herecké výkony 
zdobí tento český film. Staříci za-
čínají jako hořká komedie, pokra-
čují jako netradiční road-movie 
a končí jako thriller. Film Marti-
na Duška a Ondřeje Provazníka 
vypráví o strastiplné cestě dvou 
bývalých politických vězňů na 
sklonku života. Režiséři vycháze-
jí z reálných událostí ze začátku 
tisíciletí, kdy do Česka ze Spo-
jených států dorazil bývalý plu-
kovník československé armády 
Pravomil Raichl. Spolu se svým 
kamarádem hodlal exemplárně 
zavraždit soudem osvobozené-
ho komunistického prokurátora 
Karla Vaše. Plukovníkův kufr se 
střelnou zbraní byl ale na letišti 
zabaven a on sám zemřel v před-

večer plánované vraždy. Staříci 
jeho příběh domýšlejí. Co by se 
stalo, kdyby se dva důchodci sku-
tečně vydali na cestu za pomstou? 
Staříci se stali nejlepším filmem 
roku v Cenách české filmové kri-
tiky.

5. srpna – Trabantem 
tam a zase zpátky
Dan Přibáň a jeho spolucestova-
telé se vydali na poslední výpra-
vu, uzavírající cesty žlutých tra-
bantů kolem světa. „Žlutý cirkus“ 
jede z Indie přes himálajská sedla 
i kamerami přeplněnou čínskou 
dálnici přes Střední Asii až domů 
do Česka. Mezinárodní česko-slo-
vensko-polská posádka bojuje se 
všemi nástrahami s  humorem. 
„Svět patří těm, co se neposerou,“ 
zní heslo Charlese Bukowského, 
které si dal Dan Přibáň do štítu. 
Cestami i filmy dokázal, že slogan 
platí. A že není třeba drahých te-
rénních vozů, aby člověk projel 
celý svět a zažil jeden z nejdojem-
nějších návratů. Trabantí expedi-
ce se staly jedním z nejvlivnějších 

českých cestovatelských počinů 
posledních dekád. A filmy na nich 
natočené od amatérských začát-
ků k „českému Top Gearu“.

12. srpna – Na střeše
Jiří Mádl je českému publiku 
známý hlavně jako herec. Filmy 
ale natáčí také jako režisér. Jeho 
druhý celovečerní snímek, kome-
die Na střeše, vypráví o nevrlém 
důchodci Ryparovi (Alois Švehlík 
jako bývalý učitel, šachista a ko-
munista), který se kvůli svému 
prožitému zklamání rozhodl za-
konzervovat svůj život vůči všem 
změnám a sám sobě namluvil, že 
je s tímto stavem do konce svých 
dnů spokojený. A druhou posta-
vou je vietnamský mladík Song, 
kterého Ryparovi náhoda přivede 
do cesty. Setkají se totiž spolu na 
střeše, ze které chce zoufalý mla-
dý Vietnamec skočit...

Projekce začínají ve 21 hodin, 
za deště se nekonají. Aktuální 
informace najdete na obecním 
Facebooku.

Pavel Sladký

Letní kino Jenštejn letos promítne 4 české filmy

červenec 2020
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