Jenštejnský
občasník

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

březen 2018

Na projekt Svazkové školy se na začátku února přijel informovat předseda vlády Andrej Babiš. Po zhruba hodinovém jednání se zajel podívat
na místo, kde bude škola stát a přislíbil pomoc v realizaci projektu. Zároveň přišla ještě jedna důležitá zpráva – krajský úřad zamítl odvolání
„ekologického“ spolku Orchis a stavba školy tak získala územní rozhodnutí důležité pro zahájení výstavby. O zápisu do svazkové školy se dočtete
na straně 6.
Martin Šidlák

Otazníky nad značkami
Rychlá náprava nepřesného dopravního značení v Jenštejně
Každý řidič zná základní
pravidla o přednosti na křižovatkách. Kde nejsou semafory,
rozhodují dopravní značky s vyznačenou hlavní a vedlejší silnicí,
kde nejsou značky, platí přednost
zprava. V Jenštejně jsou ale dvě
místa těsně za sebou, kde bylo
dopravní značení nejasné. Díky
Jenštejnskému občasníku se
všechno napravuje.
Konkrétně jde o dvě hned po
sobě následující křižovatky – jed-

na u vjezdu do Nového Jenštejna
a druhá hned ta sousedící, naproti restauraci Ala Bašta. Místní
jsou zvyklí a žádná nehoda se
zatím nestala, v případě, že by
ale někdo pravidla silničního provozu precizně dodržoval, mohlo
by na dvou místech dojít ke komplikacím s nejasným výsledkem.
Nejprve kde byl problém u té
první. Ve směru z obce směrem
na Radonice je dopravní značka
Hlavní silnice, ve směru z Nové-

ho Jenštejna značka Dej přednost
v jízdě. Ve směru od Radonic ale
žádná značka v době vzniku tohoto článku nebyla. Kdyby tedy
řidič jedoucí v tomto směru chtěl
důsledně dodržovat pravidla, měl
by dát přednost zprava autům jedoucím z Nového Jenštejna.
Na dotaz Jenštejnského občasníku dopravní policie potvrdila,
že v těchto místech opravdu chybí
dopravní značení „Hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou

tabulkou „Tvar křižovatky“. „Je
nutné toto dopravní značení doplnit ze strany správce komunikace, což je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.
Policisté dopravního inspektorátu již na tento problém správce
komunikace písemně upozornili,“
řekla vrchní inspektorka Eva
Hašlová z Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje. Tato
odpověď přišla v úterý 6. února
pokračování na straně 2
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Slovo starosty
Když jsem před osmi lety odešel z korporátu a začal podnikat,
těšil jsem se. V té době hlavně na
fakt, že si svůj život budu řídit
sám. Že budu dělat jen to, co má
smysl a o čem jsem přesvědčen.
A je pravda, že mi ty jalové nicneříkající a o ničem nevypovídající excelové tabulky nebo krásné,
ačkoliv zcela mimo realitu vedené
a v praktickém životě nepoužitelné prezentace vůbec nechyběly.
A na výsledky mého snažení, za
které jsem si odpovídal už jen
sám, to žádný negativní vliv nemělo.
Ještě před pár lety tak šla
spravovat i obec. Určitě více než
nyní. Přesto, když se ohlédnu
za těmi třemi roky starostování,
vidím moře promarněného času
a energie. Mnoho zbytečných
schůzí bez výsledku, spousty nesmyslných excelových tabulek,
dokumentů pro dokumenty, tuny
přečtených zákonů, metodických
pokynů, přípisů a vyhlášek toho
či kterého ministerstva k tomu či
onomu.
A přituhuje. Nesmyslná nařízení, pokuty či rovnou paragrafy
se kupí jeden za druhým. Jestliže obec nevyplní přiložený for-

mulář, pak nemá nárok na toto,
nedodáním těchto informací se
vystavujete tomuto… Zákony zatěžující drobné podnikání v obci,
kulturní a společenský život,
GDPR – nařízení EU o ochraně
osobních údajů, které obcím dále
zkomplikuje život, majetkové
striptýzy radních, místostarostů
a starostů či některých úředníků
na malých obcích, to, že s trestněprávní odpovědností zastupitelů,
na které může trestní oznámení
podat kdokoliv, dělá z těchto lidí
ohrožený druh, bez ohledu na to,
že osm z deseti těchto případů je
vykonstruovaných a ani nedojde
k soudu. Svůj účel to splní, lidé se
bojí rozhodovat a ti, kteří zatím
ne, jsou alespoň neustále konfrontováni s možností, že je bude
někdo měsíce vláčet po výsleších
a možná roky po soudech.
Stát se dnes snaží všemožně
zasahovat a roztahovat svá chapadla prakticky do všech lidských
činností. Soukromí už není pojem, ale často jen prázdný status,
právo na samostatné rozhodnutí
je jím mnohdy omezeno – vždyť
stát přece ví lépe než my, co je pro
nás dobré.
Aby dnes starosta mohl být

tvořitelem něčeho, co má smysl, a nebyl jen úředníkem slepě
vyplňujícím stohy papírů, které jejich vyplněním nenávratně
zmizí v propadlišti úřední mašinérie, je třeba mít kromě odvahy
i možnost nahradit čas věnovaný
zbytečnému, avšak povinnému.
Pak to není práce na 160 hodin
měsíčně, od rána do odpoledne,
5 dnů v týdnu. Kalendář se mi
plní schůzkami, termíny, závaznými stanovisky, jednáními na
ministerstvech, na kraji, v komisích, zájmových skupinách, výborech… A jsou to rána, poledne,
večery a někdy i noci. Soboty, neděle, svátky.
Asi je příjemnější a také se mi
to lépe píše, psát o tom pozitivním.
A není toho málo, co se nám za ty
tři roky podařilo. Vlastně se toho
děje a daří mnohem víc, než bývalo zvykem. Desítky let čekání
na vodovod a kanalizaci v Dehtárech jsou minulostí, rekonstrukce
veřejného osvětlení, chodníky, tři
nová dětská hřiště, dopravní bezpečnost, odborná oprava hradu,
územní studie, které zpřesňují,
jak má vypadat obec, aby se eliminovaly problémy, které my
z Nového Jenštejna známe, záze-

mí pro hasiče, podpora spolkům
a jednotlivcům pro bohatý společensko-kulturní život obce, vyřešení mnohaleté nejistoty rodičů
předškoláků, kam dají děti do školy, když nemáme školský obvod
a školy v okolí jsou plné…
Téměř se nám podařilo dohnat
promarněná léta nebo se nám to
do podzimu skoro podaří. Finišujeme projekt přístavby jedné třídy MŠ i projekt společné budovy
svazkové školy. V budoucnu se
začneme více zabývat vzhledem
obce, opravíme kapličky, budova
OÚ dostane nový kabát, okna
i dveře. Je nutné se zabývat možnostmi volnočasových aktivit
mládeže, pomoci starším, podporou drobného podnikání v obci.
Na podzim budeme průměrná
vesnice, která se nemusí stydět.
Ale jen průměrná. Za příští čtyři
roky z ní je možno udělat vesnici,
kterou se můžeme chlubit! Tím
odpovídám i na mnohé dotazy
těch z vás, kteří se mne ptáte,
jestli budu v říjnových komunálních volbách kandidovat. Ne, nebaví mě být ouřada a bytostně to
nesnáším. Ale máme tady rozdělanou práci.
Norbert Hlaváček, starosta

Otazníky nad značkami
Rychlá náprava nepřesného dopravního značení v Jenštejně

Cesta k bývalému JZD (červen 2017 / J. Hulík).
pokračování ze strany 1

a hned ve středu 7. února už chybějící značka na místě byla.
Druhá křižovatka je na výklad
ještě komplikovanější. Zde chybí
dopravní značky vůbec, přestože
se tady stýkají komunikace hned
ze čtyř směrů. Kromě hlavní komunikace jde o silnici Ke křížku ke třem rodinným domům,
naproti je cesta k bytovkám
a dalším statkům, které sousedí
s bývalým JZD. Měla by i zde při
absenci dopravních značek platit
přednost zprava?

„Je otázkou, zda předmětné
místo, které nazýváte křižovatkou, opravdu křižovatkou je,“
uvedla vrchní inspektorka Eva
Hašlová. „Z dopravního hlediska
se tyto dvě boční komunikace jeví
jako účelové komunikace. Podle
ustanovení § 2 písm. w) zákona
o silničním provozu, se za křižovatku nepovažuje vyústění polní
nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou
pozemní komunikaci. Dále se potom řidiči musí řídit ustanovením
§ 23 zákona o silničním provozu

tak, jako v obytné zóně a řidič při
vjíždění na pozemní komunikaci
musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech
jedoucích po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru
chodců nebo průvodcům hnaných
zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. Z tohoto vyplývá, že jiné pravidlo se používá
pro pozemní komunikaci a jiné
pro účelovou komunikaci.“
Ale co to vlastně je „účelová komunikace“? Definována je
uvedena v ustanovení § 7 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, ale poznat ji na
první pohled může laik dost těžko. „Pouze vlastník může určit,
o jaký druh komunikace se jedná,“ dodává Eva Hašlová. „Zákon
přesně nestanoví délku či jiné podobné údaje. O tom, zda se jedná
o pozemní komunikaci či účelovou, rozhoduje obecní úřad, který
má povinnost vést tzv. pasport
komunikací.“
„Výzvu k nápravě jsme z Dopravního inspektorátu obdrželi
dne 6. 2. 2018,“ říká starosta
Norbert Hlaváček. „Doplnění
chybějícího dopravního značení
jsme ihned začali řešit v koordi-

naci s odpovědným pracovníkem
Krajské správy a údržby silnic.
Pasport komunikací obce, který
byl pořízen v roce 2014, definuje ulici Ke Křížku a protilehlou
komunikace jako místní komunikaci. I zde bude dopravní značení doplněno. Během posledních
dvou let jsme upravili, opravili
či přidali vodorovné nebo svislé
dopravní značení na několika
místech v obci. Byly to například
směrové značky pro návštěvníky hradu, dopravní značení na
komunikaci z Nového Jenštejna
směrem na Dehtáry, svislé i vodorovné dopravní značení na
ulici Hradní (značky, přechod,
zvuková brzda pozor děti), přechody a svislé značení u Domova
seniorů, vodorovné značení (ostrá zatáčka) u bývalého křížku
směr Dřevčice atd.“
Chybějící dopravní značení
jsme ve velkém rozsahu řešili
i v místní části Dehtáry na podzim loňského roku. Také přibyly
celkem 3 radary a dva další se budou brzy instalovat (ulice Radonická ve směru od Radonic a ul.
Hradní ve směru od křižovatky
Hradní/Cechovní/Zlatnická.“
Martin Šidlák

březen 2018

3

AKTUALITY Z OBCE

Jak hospodaří obec
Příjmy Jenštejna stále rostou, daří se získávat dotace
Obec dlouho nebyla v tak
Finanční analýzy naší obce jindy a na úrocích ročně platí- okamžitě splatit. Ale držíme
dobré finanční kondici, jako je vypracované nezávislými od- me dokonce o 140 tis. méně než je proto, že spousta dotačních
dnes. Daří se nám to z mnoha borníky nám přisuzují nejvyšší před refinancováním a navýše- titulů nenabízí průběžné finandůvodů. Některé můžeme pří- ratingy. Jistě, čekají nás další ním úvěru kvůli spoluúčasti na cování, ale je třeba nejdřív promo ovlivnit, jiné, jako například nemalé investice jako je stavba stavbě vodovodu a kanalizace jekt uskutečnit a zaplatit a terůst ekonomiky, neovlivníme svazkové školy, ale i ty se nám v Dehtárech. Mimochodem, prve poté dostaneme přiznané
vůbec. To co ovlivnit
„dotační“ peníze. Tak je
můžeme, je například Daňové příjmy obce v tis. Kč
tomu například i u jed2013
2014
2015
2016
2017
důsledné přesvědčování
né ze 4 dotací na vodo1 666
2 135
2 171
2 529
3 052
obyvatel, aby se u nás Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činn.
vod a kanalizaci Dehtápřihlásili k trvalému Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.čin.
ry. Dotace je přiznána,
561
469
412
857
80
pobytu. Bez toho, aniž
vodovod a kanalizace
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů
182
237
261
271
278
by byl zkolaudován jejsou obcí vybudovány
1 765
2 253
2 421
2 803
2 966
diný nový dům se nám Daň z příjmů práv.osob
a zcela zaplaceny a popostupně podařilo přeslední 2 mil. Kč za jedDaň z příjmů práv.osob za obec
60
60
132
184
127
svědčit cca 100 obyvatel
nu z dotací připutují na
3 817
4 584
4 445
5 132
5 994
k tomu, aby měli trvalý Daň z přidané hodnoty
účet obce až v roce 2018
pobyt tam, kde žijí. Do Daň z nemovitosti
nebo 2019.
723
783
771
815
761
obecní kasy je to pak
8 774
10 521 10 613 12 591 13 258
příspěvek zhruba ve Celkem
Daňové příjmy obce
výši 900 000 Kč/rok.
v roce 2017 byly opropodařilo usilovnou prací na mi- finanční analýza obce dokon- ti plánovanému rozpočtu vyšNa větší investiční projekty nisterstvech či přímo s vládou ce doporučuje, abychom úvěry ší o 1,4 mil. Kč. Rozpočet vždy
efektivně využíváme dotačních minimalizovat natolik, že je spláceli pomaleji, protože je stavíme z pohledu příjmů (nejen
titulů a potřebnou infrastruk- zvládneme postavit a neohrozí- financování skutečně výhodné daňových) mírně pesimisticky,
turu tak pořizujeme za zlomek me chod obce na dlouhá deseti- a obec může držet na účtech ješ- tak abychom měli šanci být po
skutečné hodnoty. V naprosté letí dopředu.
tě více investičních prostředků. finanční uzávěrce spíše příjemvětšině žádostí o dotace jsme
Já, přiznám se, mám však jiný ně překvapeni. Stejně je koncibyli úspěšní a nemusíme tak fiVzali jsme si úvěr, ale jen názor. Nemám rád zbytečně na- pován i schválený rozpočet na
nancovat projekty pouze z obec- proto, že současné nabídky fi- tahované dluhy. Na druhé stra- rok 2018.
ních prostředků a tím pádem nancování obcí a refinacování ně máme na účtu ušetřených 11
Norbert Hlaváček, starosta
máme více prostředků na více nového úvěru se starým úvěrem (resp. 13) miliónů korun, kteinvestic.
na školku je výhodnější než kdy rými bychom mohli celý úvěr
OBECNÍ SLOUPEK
• Vzhledem k probíhající výstavbě nových domů nad Kovářskou musely být přesunuty
kontejnery na tříděný odpad.
V rámci výstavby budou vybudována i dvě nová stanoviště
pro tříděný odpad, nicméně
využívat je budeme moci až po
dokončení stavby, což by mělo
být na přelomu 2018/2019. Do
té doby prosím využívejte dočasná stanoviště u autobusové
zastávky na ulici Hradní a na
konci ulice Cechovní. Svozová
firma provádí pravidelný úklid
kolem všech separačních stání
2x týdně (pondělí a čtvrtek).
Průběžný stav a čistota kolem
nádob je však především na každém jednotlivci!
• Nově nabízená služba svozu
tříděného odpadu přímo od
domu se úspěšně rozjela! V nabídce jsou domovní nádoby na
plast a na papír o objemu 240
litrů. Svoz jednou za měsíc je
zdarma, platí se pouze nájem
ve výši 200 Kč/ nádobu a rok.
Jenštejnští senioři nad 65 let
mohou uplatnit slevu na nájem
nádob ve výši 50%.
• Neparkujte prosím svá
auta u kontejnerů na tříděný
odpad v ulici Radonická (boč-

ní ulička). Zaparkovaná auta
brání vozidlům AVE ve volném
přístupu k nádobám. Pracovníci svozové firmy nemají prostor
k vyprázdnění nádob. Nedávno nevyvezené zvony na kov
a sklo. Zároveň zaparkovaná
auta brání průjezdu stanovištěm. Vozidla pak musejí couvat
do křižovatky a vznikají zde nebezpečné situace.
• A ještě do třetice k odpadům – ze společnosti Eko-kom,
která eviduje množství SPRÁVNĚ vytříděného odpadu jsme
obdrželi krásná čísla. Naše
společné třídění v obci má
stoupající úroveň. V roce
2016 jsme za tříděný odpad obdrželi částku cca 170 tisíc Kč
a za rok 2017 jsme již mohli
vyfakturovat částku téměř 230
tisíc Kč. Tato částka částečně
pokryje celkové náklady na
svoz odpadů v obci.
• Můžete také využít tašky
na tříděný odpad (sada papír-plast-sklo) od společnosti
Eko-kom, a. s., které Vám mohou usnadnit třídění doma.
Jsou opět za zvýhodněnou cenu
k prodeji v kanceláři obce.
K dispozici jsou dvě velikosti sad – objem tašek 20 litrů

je možné zakoupit za 40 Kč
a sada tašek o objemu 40 litrů
je za 45 Kč.
• Postupně nám přibývají
akce, kde je možné se potkávat a jsme tomu rádi! Většina
z nich se koná v zasedací místnosti našeho úřadu, ale s teplejším počasím jich bude přibývat
i venku „v terénu“. Např. vítání
nové sezóny na hradě, na jaře
pak Jenštejnská pětka a jiné.
Prosíme sledujte vitríny obce
a web, popř. fcb obce, kde pozvánky na akce vkládáme.
• Cena vodného pro rok
2018 je 31,33 Kč s DPH za m3
a cena stočného je 31,41 Kč
s DPH za m3. Navýšení oproti předchozímu období je dáno
především zvýšením ceny dodavatele vody.
• Dětské hřiště v Novém Jenštejně, respektive jeho oplocení
bylo v loňském roce opakovaně zničeno a na náklady obce
opraveno. Bohužel je to pro pár
jedinců druh zábavy. Neváhejte
kontaktovat obecní policii, pokud se stanete svědky nevhodného chování.
• Dešťová kanalizace se dočkala důkladného vyčištění.
Samozřejmě budou následovat

i nutné opravy, především ve
starém Jenštejně, kde je na
mnoha místech dešťová kanalizace v dezolátním stavu.
• Květinová výzdoba v květináčích u zastávek málokdy

vydrží déle než týden. Není to
vina špatné sadby či zvolené
zeleně, ale nenechavých rukou.
Prosíme, sledujte tato místa,
zvýšená pozornost nás všech
možná zloděje odradí.
Pavlína Antošová, Pavla Rachová, Jana
Minxová
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Obecní majetek se bude opravovat
Na úřadě proběhne zateplení a výměna oken i elektroinstalace, opraví se i kapličky

Budova obecního úřadu (červen 2017 / J. Hulík).

V průběhu jarních měsíců
bude probíhat výměna oken,
dveří a zateplení fasády budovy Obecního úřadu z dotačního
programu OPŽP. Přípravou tohoto projektu jsme se zabývali
již od roku 2016 a v roce 2017
nám byla přiznána dotace v maximální výši 50% z uznatelných
nákladů. Projektová dokumentace byla zpracována dle výsledku
energetického posudku. Abychom
docílili požadované úspory, bude
zateplena také střecha přístavby, ve které se nachází knihovna.
Opatření vyhovují i podmínkám
již zmíněného fondu životního
prostředí, ze kterého jsme na
snižování energetické náročnosti veřejné budovy získali dotaci.
Kromě tohoto fondu bude obec

projekt financovat i z prostředků
Středočeského kraje tak, aby nás
údržba majetku stála co nejméně
z obecního rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že se realizace neobejde bez stavby lešení,
bude nutné v bezprostředním
okolí budovy omezit průjezd
a parkování vozidel, za což se
předem omlouváme. Zároveň prosíme o důsledné dodržování dopravního značení a pokynů v okolí staveniště. V průběhu prací by
nemělo dojít k omezení úředních
hodin Obecního úřadu.
Výměna oken a dveří samozřejmě proběhne i v prostorách
pošty a bytu. V prostorách pošty
se zřejmě krátkému omezení otevírací doby nevyhneme vzhledem
k bezpečnostním předpisům. Ve-

dení České pošty je informováno
a konkrétní průběh prací a omezení je s nimi konzultován.
V celé budově postupně probíhá také nezbytná rekonstrukce
elektroinstalace, která je již zastaralá a neprošla pravidelnou
revizí. V kancelářích úřadu již
rekonstrukce proběhla na konci
prosince, kdy jste mohli navštívit
naše dočasné pracoviště v zasedací místnosti v přízemí. Ve zbývajících částech budovy, tj. v prostorách pošty a obecního bytu, bude
nová elektroinstalace dokončena
nejpozději během výměny oken
v průběhu jarních měsíců.
Kromě úspory nákladů za
energie získáme i nový vzhled.
Barevnost fasády jsme konzultovali s architekty. Konečný

výsledek je však vždy ovlivněn
nutností vybalancovat i finanční
stránku. Obzvláště je tomu tak,
když převážná většina nákladů
má být hrazena z dotací.
Stavební činnost na návsi
očekávejte i v průběhu druhé poloviny roku. Dlouho plánovaný
záměr opravit kapličku dostává
konkrétní podobu. Opět se snad
podaří využití většinového financování mimo rozpočet obce, tentokrát z programu Ministerstva
zemědělství ČR. Kaplička, nebo
raději zvonička v Dehtárech, není
v tak špatném stavu, údržbu si
nicméně také zaslouží. Pokud se
dotaci podaří získat, opravy se
také dočká již v tomto roce.
Pavlína Antošová

Veřejné osvětlení v Jenštejně
Výhodná dohoda s ČEZ při pokládání kabelového vedení
Stavem veřejného osvětlení
v Jenštejně jsme se zabývali již
v roce 2016, kdy revizní technik
na povinné roční revizi osvětlení
konstatoval, že některé části veřejného osvětlení v Jenštejně jsou
buď na hranici životnosti nebo
v havarijním stavu. Zpracovali
jsme tedy ve spolupráci s Institutem pro rozvoj měst a obcí pasport
osvětlení a zadávací studii pro postupnou rekonstrukci veřejného
osvětlení v Jenštejně. Dokumentace obsahuje i světelnou studii,
tedy ve zkratce to, kde a jak mají
být budoucí lampy umístěny, aby

bylo osvětlení rovnoměrné a odpovídající platným normám, aby
se netvořily tvz. „světelné ostrůvky“ atd. Ve starém Jenštejně je
třeba vyměnit nejen celé sloupy,
ale i kabeláž, v Novém Jenštejně pak jsou na hranici životnosti a světelnosti samotné hlavice
světel.
Odhadovaná cena rekonstrukce osvětlení včetně výměny kabeláže, korodovaných sloupů či
přidání osvětlení tam, kde je dnes
nedostatečné vycházela cca na
8–9 mil. Kč. První se na řadu dostaly Dehtáry, kde VO nefungo-

valo vůbec či jen sporadicky.
Nyní spolupracujeme s projektanty ČEZu, kteří právě projektují vedení nízkého napětí v částech
Jenštejna v zemi. Podařilo se to
po více jak deseti letech a po mnoha urgencích ze strany obce. Na
mnoha místech budeme moci využít budoucí trasu vedení nízkého napětí k připoložení kabeláže
na nové veřejné osvětlení. ČEZ
plánuje uložení kabeláže do země
v roce 2019 a pro obec to bude
znamenat statisícovou úsporu za
výkopové práce, jelikož se nám
s ČEZ podařilo dojednat, že za

položení dalšího kabelu do jejich
výkopu žádnou finanční náhradu
nebude požadovat.
Jak jsem psala, v Novém Jenštejně není svítivost veřejného
osvětlení také moc uspokojivá.
Budeme zkoušet získat dotaci
na výměnu svítidel, což by kromě lepší svítivosti přineslo také
podstatnou úsporu provozních
nákladů. Přesný výpočet v době
uzávěrky tohoto vydání není
k dispozici, ale odhadem se může
jednat o úsporu na energii ve výši
40–50%.
Pavlína Antošová
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Obec chce více pomáhat seniorům
Co vše můžou využít v letošním roce občané nad 65 let
Domnívám se, že obec má investovat nejen do dětí, které jsou
naší budoucností, ale je potřeba
pomáhat a podporovat také dříve narozené občany. Proto jsem
rád, že zastupitelstvo obce schválilo v rozpočtu obce na rok 2018
prostředky na můj návrh komplexního programu pro občany s
trvalým pobytem v Jenštejně ve
věku 65 a více let.
1. 50% úleva na poplatky
Za svoz směsného komunálního odpadu, za případný pronájem
240 l nádob na plasty a papír i
svoz bio odpadu.
Týdenní svoz SKO – běžná
cena 2400 Kč – cena pro seniory
1200 Kč
14denní svoz SKO – běžná

cena 1500 Kč – cena pro seniory
750 Kč
14denní svoz BIO odpadu –
běžná cena 500Kč – cena pro seniory 250 Kč
Měsíční svoz 240 l nádoby na
plasty/papír – svoz zdarma – pronájem jedné nádoby na 1 rok cena
pro seniory 100 Kč.
2. Příspěvek na stravování
Příspěvek 30 Kč na každý pracovní den v měsíci na stravenku v
hodnotě 60 Kč použitelnou v Hostinci U Cafourků.
3. Pomoc s nákupy
Pomoc pracovníka obce s nákupy potravin po internetu přímo
u vás doma, podle vámi předem
připraveného seznamu nebo od-

voz větší skupiny seniorů 1x 14
dní do obchodního centra na nákup (Lidl, Billa, Globus)
Pokud budete mít zájem a je
pro vás obtížné opatřovat si větší nákup, jsme schopni 1 x za 14
dní přímo u vás doma objednat
nákup po internetu od jedné ze
tří donáškových služeb, které
zajíždí i do Jenštejna, nebo vás
odvezeme pravidelně na nákup
do okolních obchodů, pokud o to
projevíte zájem.
4. Pomoc na úřadě
Zdarma u nás můžete kopírovat, získávat vzory smluv i poradenství v obtížných životních
situacích či konzultaci s obecním
právníkem (pokud jeho odbornost
bude na váš problém stačit).

5. Vzdělávání
Připravujeme několik zajímavých přednášek Univerzity třetího věku, které budou probíhat ve
volnočasové místnosti v přízemí
OÚ Jenštejn pod název Zvídavé
čtvrtky.
6. Kultura
Minimálně jedna kulturní
akce věnovaná a zaměřená na
seniory
V březnu 2018 budeme pořádat posezení s pěknou hudbou
nejen pro dříve narozené. Všechny podrobnosti se včas dozvíte
a vaše případné dotazy můžete
směřovat na pracovnice obce na
telefonu 286 851 985 nebo přímo
na mne na tel. 606 656 639.
Norbert Hlaváček, starosta
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Svazková škola Panská pole
Zápisu bude předcházet schůzka s rodiči
S velkou radostí a pýchou pozorujeme, jak naše děti rostou,
nabírají zkušenosti a dovednosti.
Z malých robátek rostou odvážlivci, kteří k potěšení nás i rodičů
perfektně zvládají jízdu autobusem do školy i zpět. Umí si pomáhat, spolupracovat a vytvářet
společná díla.
Spolupráce a komunikace – témata, která naše společnost začíná postrádat, jsou pro nás velkou
prioritou.
Za půlrok fungování už naši
žáčci vystoupili na vítání občánků, na zahájení Adventu, předvedli své představení v komunitním centru pro seniory, uvítali

budoucí prvňáčky, pro které pomohli zorganizovat příjemné dopoledne.
Za to se jim dostalo pozvání na
piknik do školky v Přezleticích,
na který se již velmi těšíme.
Pro další rok školní výuky se
již chystáme přijmout další žáky.
Nejprve proběhne schůzka s jejich rodiči - 1. března od 17:30
v prostorách v Brandýse nad Labem. Poté už vypukne zápis – 11.
a 12. dubna 2018, vždy od 14 do
17 hodin.
Budeme se na naše nové žáčky
i jejich rodiče těšit.
Mgr. Monika Dragounová, ředitelka školy
Skupinová práce při výuce ve svazkové škole (leden 2018 / svazková škola).

INFORMACE O ZÁPISECH DO OSTATNÍCH ŠKOL V OKOLÍ JENŠTEJNA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Škola

Datum zápisu

Počet prvních tříd

Počet žáků ze školského obvodu

Počet míst pro žáky mimo školský obvod

ZŠ Satalice

4. a 5. 4. 2018

2

Předpokládáme, že spádové děti za- V kritériích k přijímání bude stanoveno, že
plní kapacitu otevíraných 1. tříd.
přednost v příjetí mají děti ze spádové oblasti,
tedy s trvalým bydlištěm v Satalicích. Z dětí
s trvalým pobytem jinde upřednostníme ty, jejichž sourozenec již je žákem naší školy.

ZŠ Vinoř

4. a 5. 4. 2018

Tři, v případě, že počet vinořských dětí
bude příliš vysoký
a seženeme učitelku,
tak čtyři.

Všechny – máme kolem 100 vlast- Viz kritéria přijetí, předpokládáme, že letos
ních předškoláků.
nedojde ani na sourozence dětí již k nám chodících.

ZŠ Radonice

4. a 5. 4. 2018

1

Do 15 žáků

9 žáků můžeme přijmout z ostatních obvodů.
Vše se bude odvíjet od naplnění třídy žáky
z obce Radonice. Kdo už k nám do školy z Jenštejna chodí, tak budeme přijímat jeho sourozence.

ZŠ Dřevčice

12. 4. 2018

1 (15 žáků)
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Aktuality z Mateřské školy Jenštejn
Co jsme prožili a kdy proběhne zápis
Ve školním roce 2017/2018
navštěvuje mateřskou školu 50
dětí. Od září až do této chvíle jsme
společně zažili spoustu událostí.
V září za námi přijel s představením „Klaun Pepíno“. Protože bylo
hezké počasí, vyrazili jsme na pěší
výlet do Radonic. A povídání o zvířátkách ve společnosti zvířátek –
canisterapie, bylo velmi zajímavé.
V říjnu jsme odjeli na dopravní
hřiště, kde jsme si vyzkoušeli (při
jízdě na kolech a koloběžkách) dodržování pravidel silničního provozu. Do školky přijela divadelní
společnost Cecilka s pohádkou
„O slonovi“. V listopadu jsme se
pobavili s hudebním představením „Zpívánky se skřivánkem Oskárkem“. Protože se blížil adventní čas, děti připravily perníčky,
které jsme ve školce upekli a po té
společně s rodiči nazdobili. Prosinec byl ve znamení oslav. Na naší
zahradě jsme si zazpívali koledy

a rozsvítili vánoční stromeček. Po
této „generálce“ jsme vystoupili
při rozsvěcení vánočního stromu
na návsi v Jenštejně. Do školky
přišel Mikuláš se svou družinou
a přinesl pro děti mikulášskou
nadílku. Při vánočním nadělování našly děti pod stromečkem
stavebnice a didaktické hry, které využijí při výuce. Pro rodiče
a přátele jsme připravili vánoční
slavnost, při které děti vystoupily
s písničkami, básničkami a tanečkem. V lednu jsme ve školce měli
divadélko a sportovali jsme při II.
zimní olympiádě. A v únoru jsme
si zatancovali a zasoutěžili v maskách při „Karnevalu s Inkou“.
Chtěli bychom poděkovat rodičům za jejich finanční příspěvky
do Klubu rodičů, protože většina
těchto akcí je hrazena těmito penězi.
Zápis 2018/2019

Zápis do MŠ Jenštejn proběhne
ve čtvrtek 3. května 2018 v době
od 12:30 do 17:00 hodin. Bližší
informace budou k dispozici na
webu a vývěsce mateřské školy.
Dle novely zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
došlo k některým změnám v předškolním vzdělávání. Např. je
zavedeno povinné předškolní
vzdělávání pro 5 leté děti (děti,
které dosáhnou tohoto věku do
31. 8. 2019). Toto povinné předškolní vzdělávání je až do zahájení povinné školní docházky (§ 34a
školského zákona). Z toho vyplývá, že zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k předškolnímu
vzdělávání v době zápisu, pokud
ještě nedochází do mateřské školy. Zákonný zástupce může zvolit
jiný způsob plnění předškolního
vzdělávání (§ 34a odst. 5 školské-

ho zákona) a to individuální vzdělávání nebo vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě
přípravného stupně základní školy speciální (při udělení OPŠD).
V případě, že zvolí individuální
vzdělávání dítěte, je povinen
tuto skutečnost písemně oznámit
3 měsíce před začátkem školního
roku. MŠ doporučí oblasti vzdělávání, určí způsob a termíny
ověření osvojování očekávaných
výstupů v jednotlivých oblastech
u dítěte (§ 34 b školského zákona).
Pokud jde o přednostní přijetí dětí
do mateřské školy 4 letých od roku
2017, 3 letých od roku 2018 (2 letých od roku 2020), tak tyto děti
mohou být přijaté v případě, že
to dovolí kapacita mateřské školy. Veškeré změny, které souvisí
s novelou školského zákona, jsou
zaneseny ve „Školním řádu mateřské školy Jenštejn“.
Petra Holíková, ředitelka
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Brzy se budou rozdělovat peníze
Strategie, která přinese střednímu Polabí 78 milionů, schválena

Do středního Polabí přišla poslední listopadový pátek opravdu
výborná zpráva. Strategie MAS –
Střední Polabí byla po třech letech intenzivní práce schválena.
Brzy se budou rozdělovat peníze.
Schválená strategie znamená pro střední Polabí 78 milionů
navíc, které se v následujících
letech rozdělí prostřednictvím
místních výzev. První výzvy bu-

dou vyhlášeny už na začátku
roku 2018, další budou následovat v průběhu roku i v roce
2019. Podpořena bude například
výstavba cyklotras, rekonstrukce
cyklostezek, výstavba a provoz
komunitních center, rekonstrukce škol a školek nebo výstavba
a provoz sociálních podniků. Další peníze půjdou do zemědělství,
do nezemědělského podnikání
a na podporu místních výrobků.
Úplně první výzva je plánovaná
na únor 2018 a bude zaměřená
na podporu příměstských táborů
a školního klubu.
Každá Místní akční skupina (zkráceně MASka) působí na
přesně vymezeném území, pro
které vyblokuje peníze z evropských fondů. Do regionu MAS –
Střední Polabí spadá 16 obcí,
mezi nimi i Jenštejn. Po schvá-

lení velmi podrobné strategie čítající stovky stránek může MASka vypisovat vlastní výzvy, do
kterých se hlásí místní žadatelé.
„Žadatelé z 16 obcí budou soutěžit pouze mezi sebou, ne s celou
Českou republikou, jak je tomu
ve výzvách napřímo,“ vysvětluje
jednu z výhod MAS její manažerka Barbora Roušarová.
Další výhodou MASky je intenzivní podpora, kterou kancelář MAS poskytuje žadatelům.
Pořádá semináře přímo v regionu, poskytuje osobní konzultace
a zajistí pro své žadatele všechny
nezbytné informace. „Bezplatné
konzultace poskytujeme přímo
v naší kanceláři, která se nachází na zámku v Brandýse nad
Labem,“ říká Barbora Roušarová.
„Žádost píšou žadatelé sami, ovšem v případě, že si nevědí rady,

je nablízku pomoc,“ dodává.
„Hodnocení projektu dělají
zástupci členů MAS, tedy místní
lidé, kteří znají místní potřeby,“
vysvětluje proces hodnocení Barbora Roušarová. „Jsme rádi, že se
nám povedlo dotáhnout schválení
strategie do konce, a vybojovali
jsme tak peníze pro naše území.
Jsou to peníze navíc, o které by
region bez Místní akční skupiny
přišel,“ doplňuje na závěr.
Žadatelé, kteří mají zájem
o podrobnější informace z MASky, mohou už nyní využít osobní konzultace v kanceláři MAS.
Další informace budou postupně
přibývat na webu www.strednipolabi.cz. Těšit se můžete i na informační semináře. Ve středním
Polabí bude zkrátka o něco živěji
než běžně.
Olga Fábry, MAS – Střední Polabí

Začala stavba na Kovářské
Sledujeme aktuální stav projektu stavby nových domů u školky i na Kovářské
Již v loňském roce začala
výstavba dvaceti nových domů
v prostoru vedle školky. V posledních týdnech se pak rozběhla
i výstavba třiceti domů podél nezastavěné strany ulic Kovářská
a Zlatnická. Na aktuální stav
projektu výstavby jsme se proto zeptali zástupce developera
Amadet Jenštejn Evy Dvorské.
V jaké fázi se teď nachází stavba domů v lokalitě A (Kovářská) a B (Zlatnická)?

V lokalitě B, tj. ulice Zlatnická, probíhá zdění prvních nadzemních podlaží, včetně montáže
schodišť a stropů.
Lokalita A, tj. ulice Kovářská,
je ve fázi výstavby skrývání ornice, betonování základů a napojování přípojek sítí.

Jak předpokládáte, že bude
stavba pokračovat v následujících měsících?

Obě lokality budou dokončeny
v průběhu tohoto roku. V případě lokality B to bude během léta,
přičemž k nastěhování budou rodinné domy připravené v měsíci
září. V prosinci počítáme s dostavbou lokality A, s možností
nastěhování v průběhu zimy
roku 2019.
Na začátku ledna došlo vlivem stavebních prací ke krátkodobému přerušení provozu
autobusové zastávky na ulici
Hradní. Jaký je současný stav
a očekáváte nějaké další změny?

Přerušení provozu bylo ne-

zbytné a opravdu jen krátkodobé, důvodem byl přesun prozatímní točny pro autobus, která je
umístěná na našich pozemcích.
Pracovníci společnosti ROPID
odmítli, bez možnosti plného otočení, do ulice Hradní zajíždět. Po
několika dnech se zastávka opět
zprovoznila.
V ulici Hradní by mělo v průběhu měsíce března dojít k omezení provozu z důvodu napojení
sítí. Toto omezení bude na jeden
jízdní pruh a pomocí dodatečného zpevnění travnaté plochy
by se možnost průjezdu měla
maximalizovat na potřeby průjezdnosti jak osobních automobilů, tak i autobusu a aut odvozu
komunálního odpadu. Vše samozřejmě projednáváme se zástup-

ci odboru dopravy, policie a obce
Jenštejn.
V minulém vydání Občasníku
jste zmínila jako předpokládaný termín dokončení domů
v Kovářské prosinec 2018.
Máte už nějak zajištěné napojení těchto domů na ČOV resp.
její zkapacitnění, které pro připojení předpokládá plánovací
smlouva s obcí?

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.
Jiří Hulík

Stavební práce v Kovářské (únor 2018 / J. Hulík).
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Velikonoce v Jenštejně
Řehtání jako náboženský svátek v roce 1949 zaniklo. Jak probíhalo?
pochopitelně dostávali 1 nebo 2
vajíčka nebo jenom 5 korun, ale
od nikoho jsme nešli s prázdnou.
To nedopustili ani v té nejmenší a nejchudší chaloupce. Večer
jsme obešli vesnici opět jenom
s řehtáním. Řehtání se zpěvem se
opakovalo ještě na Bílou sobotu
v 9 hodin dopoledne. Tím velikonoční řehtání končilo. Hned po
ukončení vyřehtávání se všichni
kluci sešli u nejstaršího pána na
dvoře, kde se výslužka po spočítání vajíček a peněz, spravedlivě
dělila. Páni dostali nejvíc, ostatní
odstupňovaně od největších kluků po nejmenší. Bylo to spravedlivé, protože každý kluk postoupil
každý rok o řadu dopředu až na
místa pánů. Posledním ročníkem
školní docházky každý kluk končil i s řehtáním.
Velikonoce v Jenštejně pod sněhem v dubnu 1977 (archiv V. Kovanda).

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem,
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Ale také obdobím lidových
tradic spojených s vítáním jara,
které s náboženským svátkem
souvisí jen volně. Datum slavení
Velikonoc je pohyblivé. Neděle
zmrtvýchvstání připadá na první
neděli po jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc březen
či duben. Letošní Velikonoce připadají na přelom obou měsíců.
V Jenštejně se tradice Velikonoc dodržovala od nepaměti, ale
žádný ucelený záznam se nám
nedochoval. Chtěl bych popsat
slavení Velikonoc od doby, kdy
jsem se jich osobně účastnil jako
žáček 1. třídy základní školy
v roce 1943. Velkým zážitkem pro
všechny kluky školou povinných
bylo velikonoční řehtání, které
nebylo přerušené ani německou
okupací. Pro nás bylo také důležité, že jsme mívali 6 dnů volna.
Svátky začínaly Škaredou
středou a pokračovaly Zeleným
čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou
sobotou a vyvrcholily Velikonoční
nedělí a Velikonočním pondělím.
Každý kluk měl měl připravenou
řehtačku – kocoura. Pro jenštejnské kluky je vyráběl truhlář pan
Neuman č. p. 59. Takové řehtačky se nikde koupit nedaly. Rozdělovaly se na 2 základní druhy
podle velikosti. Ti nejmenší kluci měli trakaře, ti větší kocoury.
Kocour byl víc než 40 cm dlouhý,
měl velké ozubené kolo, pružnou
klapku a velkou kliku. Vše bylo
dřevěné. Nosil se pod paží a při
zatočení klikou působil hrozný
rámus. Toto nářadíčko se dědilo.
Velikonoční řehtání mělo svá

přesná pravidla vycházející z náboženství. V letech po válce se
náboženství ve školách vyučovalo
až do roku 1950. V dřívější minulosti jako předmět hlavní. Přípravy na řehtání a koledu začínaly
u kapličky na návsi. Ta musela
být čistá a vybílená. Prostranství
kolem ní jsme již několik dní předem upravovali. Přivezený písek
z Břízku jsme rozhrnuli a pečlivě
upravili. Kolem kapličky do kruhu písek červený a pod klekátky
žlutý. Písek se upravoval denně
po každém řehtání. Na prvním
stupni kapličky byla 3 klekátka
pro pány. Na místa pánů postupovali vždy každý rok 3 nejstarší
kluci. Na oltáři byly z nejhezčího
mechu vyrobeny 3 křížky. Všichni ostatní kluci měli připravená
klekátka před kapličkou po třech
vedle sebe. Mech na křížky a klekátka jsme vozili z lesíka Amerika nebo ze Sůrovy skalky a vybírali jsme ten nejhezčí a nejhustší.
Řehtání se směli účastnit jen kluci školou povinní.
Na Škaredou středu v 5 hodin
odpoledne se sešli všichni kluci se
svými trakaři a kocoury u kapličky. Každý zaklekl na své klekátko.
Páni na stupínek, starší kluci do
1. řady klekátek a tak postupně
až po ty nejmladší v poslední řadě.
Vlastní akt začínal společnou
modlitbou. Potom se třikrát obešla kaplička. Následně se obešla
celá vesnice dům od domu. Ani na
okamžik se nepřestávalo řehtat,
byl to veliký rámus. Nepsaným
zákonem bylo začínat u největšího
sedláka v obci a to byl statek pana
Šáry č. p. 19 v rohu návsi. Mělo to
své opodstatnění.
Na Zelený čtvrtek se přesný

rituál opakoval v 9 hodin dopoledne a v 5 hodin odpoledne. Řehtání bylo vlastně upozornění všem
lidem, že přijdeme zazpívat a vyřehtávat, to znamená vybírat.
O Velkém pátku v 9 hodin
dopoledne se chodilo vyřehtávat.
Páni neměli své kocoury. Nejstarší pán měl velikou pomlázku,
2. pán nesl košík bramborák do
poloviny naplněný plevami pro
ukládání vajíček. 3. pán nesl pokladničku. Před každý domem
jsme zastavili, krátce zařehtali
a začali zpívat. V každé obci mohl
být tento popěvek jiný. My jsme
zpívali:

Poledne zvoníme, Jídáše honíme.
Ó, Jídáši zrádče, co jsi nám to
učinil,
že jsi svého Pána katům prozradil.
Kati nevěrní, jako psi černí,
kopali jámu Ježíši Pánu,
aby ho jali, ukřižovali.
Velký pátek do hrobu dali,
Bílou sobotu z hrobu vyndali.
Panímámo, panímámo,
na tu rozlámanou vařečku
dejte pár vajíček na rendlíček,
kousek másla do toho
a bude to hotovo!
A nato jsme všichni prudce
a krátce zařehtali.
A nyní jsme u toho proč jsme
začínali u největšího sedláka.
Od selky jsme dostali výslužku
na příklad 10 vajec a 50 korun.
Nepsanou povinností všech kluků bylo všude říkat kolik jsme
u Šárů dostali. Ve všech ostatních
statcích se selky chtěly štědrostí
vyrovnat nebo být ještě lepší. Postupně jsme obešli všechny domy
ve vesnici. V chaloupkách jsme

Ještě zbývalo Velikonoční
pondělí, které bylo a je i dnes
vyhrazené pro hodování. Uvedu
jednu z hodovaček:

Hody, hody doprovody,
dejte vajíčko malovaný…
Tahle se zpívá dodnes. Podstatný rozdíl v řehtání a hodování byl, že řehtání se směli zúčastnit jenom kluci školou povinní,
vybraná vajíčka byla vždy syrová
a nemalovaná. Při hodování chodily všechny děti, tedy i děvčata
a nejmenší děcka. Vyhodovaná
vajíčka byla vařená a hlavně pěkně malovaná.
Popíšu ještě jednu vzpomínku.
Před vilou pana J. Mikoláška
stála socha žehnajícího Krista.
Jednou o Velikonocích jsme také
přišli do vily řehtat a u sochy
jsme se pomodlili. Pan Mikolášek se na nás koukal z okna,
pozval nás do jídelny. Dostali
jsme čaj, medové koláčky a každý z nás 100 korun. Tehdy nám
řekl: „Děti moc jste se mi líbily
a mám velikou radost, že se umíte modlit. A jestli chcete pošlu
vás na letní prázdniny do hor.“
Samozřejmě jsme chtěli. A tak
jsme strávili 4 týdny prázdnin
na chatě pražského Červeného
kříže v Hodkovicích u Jablonce
za jeho peníze.
Velikonoční řehtání jako náboženský svátek v roce 1949
v Jenštejně zaniklo. Komunistický režim se nesnášel s církví
a všechny její svátky a akce postupně zakázal.
A tak se na truc Velikonoce
staly svátkem jara.
Václav Kovanda, kronikář obce.
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„V zahradě štěpí něco slívového“
Historie Jenštejna pohledem Justina Práška z roku 1913
Historie naší obce mě vždy velmi
zajímala a myslím si, že patří více
do našeho pěkného obecního časopisu. Proto bych vám rád přiblížil,
jak o historii naší krásné obce píše
pan Dr. Justin V. Prášek ve svém
díle BRANDEJS NAD LABEM
MĚSTO, PANSTVÍ I OKRES, díl
třetí, vydaném v Brandejse nad
Labem v roce 1913. Toto dílo je ve
vší úctě připsáno panu okresnímu
starostovi Jindřichu V. Žertovi,
statkáři v Jenštejně, členům a přísedícím okresního výboru okresu
Brandejského, jež umožnili vydání
díla na náklady okresu.
O Baště (neplést si s Ala Bašta)
bych se chtěl zmínit jen okrajově,
ostatně o hradu zde psal již několikrát pan kronikář. Musel jsem zachovat pro své kouzlo původní text,
ostatně autor čerpal v zemských
deskách, urbářích a církevních archívech.
Poplužní dvůr
Ke hradu náležel především
dvůr poplužní, příkopem jsa od
něho oddělen, tu kde nyní č. 40
(v nedávné době byl zbourán
a dnes zde stojí novostavba), který
při též tvrzi na druhé straně býval
a co k němu rolí vorných náleží,
totiž pět lánův, ty jsou připojeny
a připsány ke dvoru Dřeveckému.
Při vejš dotčené tvrzi bývala zahrada, v kteréž štěpí něco slívového a něco vořechového bývalo.
K též tvrzi náležejí stráně veliké
okolo polí, jichž se pastvami užívati
může, v těch stráních jest také skála
písková na mnoha místech, kteréž
se k stavení, když by kamene potřebí bylo, užívati může. Louka, slove
Pod volejnou, sena bývá 6 vozův,
votavy 3. Louka slove Břehy, pod
polmi Jenštejnskými, sena 2, otavy
3. Pastvy v těch místech, Rybníčky
tři pustý, v nich se nápodobně seno
k témuž dvoru klidívalo, i pastvami
se užívati mohou. Ke dvoru Dřeveckému bylo připojeno i 14 kop rolí od
někdejšího dvora Vřesku. Rybníčky
ty pro plod dvouletý, do nichž se
plod sázel na jedno teplo, byly Na
Vřísku hořejší pod Jenštejnem pod
30 kop, pod tvrzí Jenštejnskou pod
15 kop, nad olejnou (olejný mlýn)
Cingulínovou pod 20 kop násady.
Ves
Ves založena byla spolu s hradem do poloukruhu zavřeného
a vysazena byla mezi r. 1526 až
1587 v městečko, ale bez práv trhových. V ní čítali se tito osedlí. (V té
době se jednalo cca o 14 gruntů,
zde jsou uvedení známí majitelé,
výměra polností a výnosy patřící
k jednotlivým gruntům, daně pla-

tící se z gruntu. Zde uvedu pouze
dva.)
1. Purkr. č. 1, nyní č. 30, r. 1595
o pěti kopách, r. 1706 o 5 kopách
30 záh. Dědiny, r. 1714 o 34 str.,
krčma, s platem dvakráte v rok po
2 kopách 7 gr. míšenských, držela
Dorota krčmářka, 1596, Šťastný Krejčí, 1601 Jan z Lesa, 1623
Ludmila Berutová, za níž zpustl
a byl až do r. 1658 bez hospodáře,
načež ujal jej Jan Svoboda, potom
Vavřinec Urban, 1706 Jakub Urban, 1760 Václav Urban, 1827 Jan
Svoboda, Matěj Pícha, 1849 Václav
Hála, 1879 Kateřina Hálová, 1900
Alois Cafourek. Až do dnešní doby
je stále v držení rodiny Cafourkových.
2. Purkr, č. 9, nyní č. 22, s nímž
od konce 16 st. Spojeny byly chalupy Srbovská a Cingulínovská,
byl dvůr poplatný o 60 kopách rolí,
čtyřech lukách, se dvěma mlejnci,
jednom o jednom kole „pod hrází
rybníka, kterýž pod štěpnicí při
tvrzi Jenštejnský jest, a v tom se
toliko volej dělá, druhým mlejncem
málo níže na strouze velké o třech
kolách moučných a jedním stupním. Oba tyto mlýny zvány byly
Podolánkou a vyvinula se v ní v 18
st. víska téhož jména.
Prvý známý majitel byla měštka
Staroměstská Svata Ovčičková, od
ní dvůr i oba mlýny koupil Jan Cingulín z Opočna, pozdější hejtman
panství Brandejského, po něm až
do jeho rozdělení zván dvorem Cingulínovským. Dědičkou byla dcera

jeho Mandalena z Opočna, provdaná za Jakuba Beryse, kteráž zboží
své v Jenštejně prodala r. 1598 Václavu Hylsovi z Koldperka, měštěnínu Českobrodskému, za 2100 kop
gr. českých. Roku 1613 koupil vše
Jan Mornauer z Detendorfa, 1614
Šimon Redlfeštr z Vildrštorfu, 1619
Abraham Sixt ze Šandelíře, kupec
a měšťan Staroměstský, tento již za
3125 kop gr. českých, jenž však po
bitvě Bělohorské ze země ušel. Statek jeho vyžádali si Jesuité Staroměstský, prodali jej však již r. 1623
Jiří Benešovi Beníkovi z Petršdorfa,
jemuž jako zboží svobodné vložen
do desek zemských. Beník však
záhy dvůr rozprodal. Mlýny koupil
kupec Pražský Jan Paravicini, od
něho pak Jan Antonín hrabě z Losymtálu, nevěda, že byly poplatné,
a nákladně je vystavěl. I byly mu
s rybníčky a loukou bahnitou za náhradu 300 zl. dědičně postoupeny.
Dvůr odprodal Malostranskému
měšťanu Šnukartovi r. 1629, od
jehož dědiců koupen zpět k panství
a r. 1654 dvůr rozprodán. Při něm
zůstalo 23 kop, 30 záh. rolí, i prodán
Janu Hoškovi, po něm následovali
r. 1687 Václav Vítův, 1719 Filip Vítův, 1772 Jan Vítův, 1773 Josef Vítův, 1784 Matěj Chroust, 1793 Josef
Vítův, 1812 Josef Turek, 1826 Josef
Záruba, 1835 Josef Záruba, 1871
František Záruba, 1891 Okresní
záložna hospodářství v Brandejse,
1892 Josef Stára. V majetku rodu
Stárů byl do komunistického převratu roku 1948. Po revoluci v roce

1989 jim z původního statku byla
vrácena pouze stodola.
Vřesek
V Jenštejně býval svobodný dvůr
Vřesek, s poplužími, lukami, rybníkem, Jedna louka byla vedle mlýna,
roku 1402 prodal Hanza z Vinoře
„dědictví své louku se dnem, kteráž byla faráře z Vinoře, přináležející k Jenštejnu a polovici obce
nad touž lúkou, kteráž leží vedle
mlýna k Jenštejnu příslušejícímu“,
Oldřichu z Černčic jinak z Jenštejna za 20 kop gr. Českých. Témuž
Oldřichovi prodal r. 1404 „dědictví
své pod Vřeskem, rybník se dnem“,
Ctibor Čepec z Libiše. Roku 1483
prodal Václav Holec z Květnice na
dvoře svém Vřesku, na němž měla
ospu ročního 84 strychů pšenice kapitula Vyšehradská. Odtud zpráva
o dvoru zaniká.
Roku 1778 čítalo se již v Jenštejně 31 osedlých, mezi nimi kovárna obecní (dnes č. 15).
Toliko trocha z historie naší
obce podle Dr. Justina V. Práška
Brandýského rodáka a významného regionalisty. V dalším vydání
našeho obecního časopisu bych se
chtěl věnovat i Dehtárům, které
mají též velmi bohatou historii od
původní uhlířské osady podle toho
i název, kdy při pálení dřeva vznikal dehet. Dehtáry byli svého času
i letním sídlem opatů a v místním
pivovaře se vařilo pivo.
Marek Vacek

Náves v Jenštejně kolem roku 1920 (archiv M. Vacek).
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Kulturní akce v roce 2018
Obec letos podpoří přes třicet společensko-kulturních událostí v Jenštejně
V říjnu proběhlo jednání Komunitního výboru obce Jenštejn
za účasti jeho členů i těch ostatních, kteří mají snahu podílet
se na společenských a sportovních akcích pro naši komunitu.
Byly domluveny termíny, garanti akcí, návrh jejich rozpočtu
a snažíme se vždy, aby si odpovědnost za realizaci konkrétní
události vzal na starosti vždy
jeden člověk (což ovšem neznamená, že to celé má na starosti
jen on). Další akce do programu
a rozpočtu obce roku 2018 přidal
starosta.
Už tradičně hodně pomáhá
SDH Jenštejn – stavění obec-

ních stanů a zázemí, občerstvení, stánky na návsi a od roku
2016 také Sdružení sportovců
Jenštejn. Nechci zapomenout
ani na Team Overhand se Summer party. Spolky a zájmová
sdružení v naší obci jsou aktivní, ale na úkor svého volného
času pomáhají i jiní lidé, než
jen členové spolků. Velkou část
z nich vidíte v přehledu obecních akcí, dále jsou to redaktoři
Jenštejnského občasníku a lidé,
co pomáhají s organizací větších
akcí. Proč to ale píšu? Kdysi mi
starosta ukázal dopis jedné jenštejnské maminky, ze kterého
jsem získal dojem, že toho dělá-

me málo… To si opravdu nemyslím! Neznám vesnici o podobném počtu obyvatel a zároveň
počtem dobrovolníků, která by
žila takovým společenským životem jako Jenštejn. Více než
30 plánovaných akcí na rok
2018 je na hranici toho na čem
se tito výše uvedení dobrovolníci jsou schopni podílet. A když
odhlédnu od počtu členů spolků a Team Ovrhand, tak bych
spočítal na prstech dvou rukou
ty ostatní jednotlivce, kteří se
zdarma podílejí na tom, aby se
1200 lidí v Jenštejně mohlo bavit rozmanitým způsobem, ve
všech věkových kategoriích.

Pokud máte další nápady co
dělat, rádi vás uvidíme na Komunitním výboru nebo na zasedání zastupitelstva či přímo
napište. Ale prosím tak, abyste
sami byli ochotní vložit do dalších nápadů svůj čas a energii
svou či dalších kolem vás! Obec
k tomu může dodat potřebné zázemí, pomoc, případně prostředky, těžko však přemluví k dalšímu obětování času stále tytéž
dobrovolníky schopné podílet se
nezjištně na zcela bezplatných
obecních akcích.
Roman Pokorný, předseda Komunitního
výboru, zastupitel

Nejen sportovní, ale i společenská akce
Jenštejnská Pětka inSPORTline 2018 – sobota 26. 5. 2018 od 12:00
Jenštejnská Pětka je příkladem toho, jak se z malého nápadu
několika lidí může během několika ročníků stát tradiční, lidmi
vyhledávaná pěkná akce, která
přiláká nejen sportovce, rodiny
s dětmi, ale všechny, kteří mají
chuť se setkávat. Je příkladem
toho, jak s nápadem u nás může
přijít každý, kdo má reálný plán
a chuť pro to něco udělat. Loňský
čtvrtý ročník je za námi, a věřte
mi, že ten letošní 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.
I letošní Jenštejnská Pětka
bude nejen sportovní, ale i společenskou akcí. Chce přilákat fanoušky běhu, ale i rodiny s dětmi
a vůbec všechny, kteří mají kladný vztah ke sportu a pohybu.
Na jaký program se lidé mohou těšit letos? Máme připravený
program, který snad osloví 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. Exhibice, 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. V případě chladného počasí nás čekají terasové
vyhřívače, které minulý rok obec
zakoupila.
Co má udělat člověk, který se
chce aktivně zúčastnit? K dispo-

zici jsou stránky www.jenstejnskapetka.cz, kde bude možné se
registrovat k jednotlivým běhům.
Kdo se registruje předem, má
startovné zdarma, na místě bude
startovné stát 50 korun. Novinky
a informace budeme průběžně
sdělovat buď na zmíněné webové stránce nebo na fcb stránce
Jenštejnská Pětka. A na závěr
chci poprosit všechny, kteří nám
chtějí pomoci s organizací: každá
pomocná ruka je vítána, stále potřebujeme dobrovolníky! Stačí se
ozvat přes fcb nebo naše webové
stránky.
Renata Hlaváčková

Start Jenštejnské pětky (květen 2016 / J. Hulík).
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Společensko-kulturní události v Jenštejně v roce 2018
Termín

Název

Garant

v průběhu roku

Čtení a tvoření

J. Vrbová

v průběhu roku

Zvídavé čtvrtky

OÚ, P. Rachová

v průběhu roku

Tématické akce na hradě

Z. Šimerka, K. Zemanová, OÚ

24. ledna

Vy a Vaše vnitřní dítě

A. Bartošová, OÚ

4. února

Karneval pro děti

OÚ, N. Hlaváček

březen/duben

TALK SHOW - ZBIGNIEW CZENDLIK

OÚ, N. Hlaváček

10. března

Dechovka

OÚ, N. Hlaváček

7. dubna

Ukliďme Česko

OÚ, Z. Dvořáková

30. dubna

Pálení čarodějnic

SDH Jenštejn, Jan Musílek

26. května do 17:00

Jenštejnská Pětka Insportline

R. Hlaváčková, OÚ

26. května od 17:00

Hudební vystoupení na ob.louce

N. Hlaváček, OÚ

červen

Malířská akademie

P. Djakovic, OÚ

červen

Den otevřených dveří v hasičárně

SDH Jenštejn, J. Musílek

23. června

JenštejnFest

OÚ, N. Hlaváček

červen–srpen

Turnaj v líném tenise

M. Stibůrková, Sportovci

červen–srpen

Volejbalový turnaj

Z. Dvořáková, Sportovci

červen–srpen

Nohejbalový turnaj

K. Malina, Sportovci

červenec a srpen

Letní kina Jenštejn

P. Gnann, N. Hlaváček

srpen

Summer party

P. Cikaník, Team Overhand

září

Loučení s prázdninami

Z. Dvořáková, Sportovci

říjen/listopad

Drakiáda

OÚ, N. Hlaváček

17. listopadu

Lampiónový průvod

Z. Dvořáková, OÚ

2. prosince

Rozsvícení vánočního stromečku

K. Zemanová, OÚ

Společensko-kulturní události na hradě v roce 2018
Termín

Název

Garant

1. dubna

Odemykání hradu +Velikonoce na hradě

Z. Dvořáková, J.Vrbová, Z. Šimerka

7. dubna

Bitva o Jenštejn

Z. Šimerka

26. května

Řemeslný den na hradě, aneb vyrob si svůj meč

Z. Šimerka, J. Vrbová

16. června

Postav si svou věž

Z. Šimerka

23. června

Výhled na JenštejnFest z rozhledny

Z. Šimerka

30. června – 2. září

Letní hra(d)ní na hradě

Z. Šimerka

4. srpna

Výhled na Summer party z rozhledny

Z. Šimerka

2. září

Loučení s prázdninami - bod

Sportovci, Z. Šimerka

22. září – 30. září

Vernisáž vyýstavy fotografií k 100. výročí vzniku republiky

Z. Šimerka

30. září

Zamykání hradu

Z. Šimerka

9. prosince

Adventní zpěvy na hradě

P. Štěpánková, Z. Šimerka

31. prosince

Silvestrovská půlnoc na věži

Z. Šimerka

Jenštejnfest 2017 (červen 2017 / J. Hulík).

Summerparty 2017 (srpen 2017 / J. Hulík).
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Zimní víkend v Krkonoších
Spolek sportovců Jenštejn na nejen lyžařském soustředění ve Velké Úpě

Sportovci z Jenštejna ve Velké Úpě (leden 2018).

Ve dnech od 19. 1.–21. 1. 2018
pořádal Spolek sportovců pro
své členy a jejich rodiny víkendový pobyt na horách. Všichni
zájemci měli zajištěné ubytování
s polopenzí v penzionu Mileta ve
Velké Úpě. Někteří dorazili již
dopoledne a mohli si tak užít ještě pátečního lyžování. Odpoledne
kolem 17. hodiny přijeli i ostatní
a to už jsme byli v plném počtu
36 zúčastněných. Po vzájemném
přivítání jsme si plánovali sobotní a nedělní program a těšili
se z příznivého počasí a velkého
množství čerstvě napadaného
sněhu.
Od sobotního rána jsme se
všichni naplno věnovali sportovním aktivitám, každý podle svého
gusta. Sjezdovka i turistické trasy byly upravené, takže vedle lyžování došlo i na běžky, procház-

ky po okolí, bobování s menšími
dětmi nebo výlet známou lanovkou z Pece pod Sněžkou. Celý den
strávený na zdravém vzduchu
při pohybu byl tak přínosný pro
všechny, zejména pro děti. Praví
nadšenci si ale ani večer „nedali
pokoj“ a ještě využili večerního
lyžování. To se však týkalo mladších ročníků, my starší jsme si
tuto radost s povděkem odpustili
a raději si po večeři spolu povídali, hráli karty, kostky a jiné společenské hry protahujíce namožené
svalstvo.
V neděli jsme po snídani sbalili svá zavazadla, opustili chatu
a ještě si to namířili ke sjezdovce nebo na poslední procházku
zasněženým údolím lemovaným
typickými horskými roubenkami.
Odpoledne jsme postupně odjížděli domů plni zážitků, nových

poznatků i úsměvného pobavení
ze společně stráveného víkendu.
Shodli jsme se, že by bylo příjemné takovou akci do budoucna
zopakovat. Hezká myšlenka, ale
samo od sebe, jak všichni víme,
se nic neudělá. Není snadné zajistit 36 míst v jedné chatě, v sezóně, v těsné blízkosti sjezdovky
a ještě za rozumnou cenu. Od

nápadu k realizaci samotné musí
být ochota, organizační schopnosti a čas na úkor vlastního volna.
A tak bych za nás za členy spolku
chtěla poděkovat Karlovi Malinovi za nápad a Pavlovi Dvořákovi
za jeho uskutečnění.
Za Spolek sportovců Martina Stibůrková

Sportovci z Jenštejna ve Velké Úpě (leden 2018).

březen 2018
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Rok u hasičů
Jenštejnští hasiči prožili náročný a úspěšný rok 2017
SDH Jenštejn
Rok 2017 byl z pohledu místního Sdružení dobrovolných hasičů
významným rokem, který přinesl
mnoho nového v rámci technického zázemí za významné finanční
i morální pomoci ze strany obcí
Jenštejn a Radonice, které si za to
zaslouží velký dík.
Během roku se členové sdružení zúčastnili mnoha závodů,
kde bych rád připomněl zejména
3. místo Denisy Palové na soutěži v Mukařově, 2. místo družstva
žen, 3. místo družstva starších
žáků na Memoriálu J. Hlaváčka
v Sudově Hlavně nebo 1. místo
družstva žen v hasičské soutěži
„Zápská zprdeleklika“. Doufám,
že se nám se sportovními úspěchy
bude dařit letos i v dalších letech.
Loni v létě proběhla dvě soustředění s dětmi, kde bych jmenovitě rád poděkoval Slávce
a Markovi Vackovým za přípravu
soustředění na Moravě a Norbertovi Hlaváčkovi za přípravu vodáckého soustředění.
Během roku se sdružení podílelo na podpoře obecních akcí,
mezi které patří Pálení čarodějnic,
JenštejnFest, lampionový průvod
a rozsvěcení stromku. I v roce
2018 bude sdružení spolupracovat s obcí na podpoře jednotlivých
akcí.
JSDH Jenštejn
Rok 2017 začal pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů obce
Jenštejn více než dobře. V lednu
jednotka převzala od JSDH Senice na Hané zásahový automobil CAS 32-S3R Tatra 815, který
nahradil stárnoucí CAS K25 Liaz.
Jednotka kromě Tatry disponuje dopravním automobilem Ford
Transit s výbavou pro jednoduché
technické zásahy, přívěsem pro
hašení a nákladním přívěsem. Během zimy byla rovněž dokončena

rekonstrukce hasičské zbrojnice
v pronajaté budově v areálu bývalého JZD a jednotka i SDH tak
získaly zázemí na vyšší úrovni.
Na podzim pak získala jednotka
s přispěním Středočeského kraje
4 nové dýchací přístroje Dräger
a celkem jich má tedy k dispozici
5. Dále byly během roku provedeny opravy nebo nákupy drobné
techniky a věcných prostředků.
Jednotka má v současné době
15 členů. Řada z nich se loni zúčastnila kvalifikačních kurzů
v Ústřední hasičské škole v Bílých
Poličanech, ve školicím středisku HZS v Kamenici nebo jinde.
V souhrnu má dnes jednotka 10
nositelů dýchací techniky, 4 členy s kurzem velitele, 8 strojníků,
jednoho technika ochrany obyvatelstva, 8 členů s kurzem obsluhy
motorové pily a 5 řidičů s oprávněním skupiny C nebo vyšším. Členové jednotky se zúčastnili několika závodů v požárním sportu a již
tradičně i Letňanského železňáka
a noční soutěže v Dolínku. V rámci spolupráce s SDH Praha – Satalice se jeden z členů zúčastnil
protipovodňového cvičení v Praze.
V roce 2017 byla jednotka
vyslána krajským operačním
a informačním střediskem HZS
k celkem devíti událostem. Ve
čtyřech případech šlo o požár,
ve čtyřech o technickou pomoc
a v jednom případě o prověřovací
cvičení. Jednotka tak zasahovala
třikrát v Jenštejně, pětkrát v Radonicích a jednou ve Vinoři. Právě prosincový zásah ve Vinoři byl
z pohledu naší jednotky zdaleka
nejkomplexnější. Během šestihodinového výjezdu se jednotka podílela na kyvadlové dopravě vody,
hasebních pracích v dýchací technice a na hrázi Doleního rybníka
v Jenštejně bylo navíc zřízeno
čerpací stanoviště. Během loňského roku jednotka rovněž pro-

Čerpací stanoviště na hrázi Doleního rybníka během požáru ve Vinoři (prosinec 2017 / J. Hulík).

vedla řadu technických zásahů na
žádost starosty obce. Jednalo se
většinou o havarijní kácení nebo
čerpání vody.
K letošnímu prvnímu zásahu
jsme vyjížděli už v polovině ledna.
Krátce před desátou hodinou večer oznámila hlídka obecní policie
Radonice vyvrácený strom nad
ulicí Vinořská v blízkosti Domova
seniorů. Strom se podařilo rychle
a bezpečně rozřezat a odstranit
z prostoru komunikace. Na místo
dorazilo i družstvo z HZS Stará
Boleslav. Druhým zásahem roku
2018 pak byl rozsáhlý požár areálu bývalých mrazíren v nedalekém
Mochově. Jednotka tam strávila
celkem 13 hodin a podílela se na
hašení a kyvadlové dopravě vody.
V únoru se pak také dočkal
další nezbytné opravy bohužel již
stárnoucí Ford Transit a proběhla i pravidelná údržba nádrže na
vodu v Tatře. Na začátku dubna
čeká jednotku účast na náročné
soutěži v Letňanech a dále plánu-

jeme ukázku techniky a dalšího
vybavení pro předškoláky v naší
školce a pro školáky ve svazkové škole. Stejně jako loni by se
měl konat i den otevřených dveří
v hasičárně a stejně jako každý
rok čeká členy jednotky i odborná
příprava dle Pokynu generálního
ředitele HZS.
SDH Jenštejn má aktuálně
celkem 42 členů včetně mládeže
a dětí. Doufám, že se na poli členské základny podaří získat nové
členy, kteří se zapojí do činnosti
sdružení. Pokud máte o činnost
jenštejnských hasičů zájem, rádi
byste se stali členy sdružení nebo
výjezdové jednotky, máte děti, co
by chtěly zkusit hasičský sport
nebo vás prostě jen zajímá, kdo
jsme a co děláme, tak nás najdete
každou středu v 17:30 v hasičárně nebo nám napište na sdhjenstejn@seznam.cz.
Jiří Hulík a Jan Musílek – SDH Jenštejn

Kurz techniků ochrany obyvatelstva v Kamenici - povodňový kontejner (říjen 2017 / J. Hulík).

Vyvrácený strom na Vinořské (leden 2018 / J. Hulík).
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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
www.jenstejn.cz
1. 3.–Zvídavý čtvrtek na zajímavé
téma
10. 3.–Dechovka nejen pro seniory
31. 3.–Slavnostní vítání sezóny
2018 na hradě
7. 4.–Bitva o Jenštejn
12. 4.–Zvídavý čtvrtek – po stopách objevitelů
Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
24. 3. (19:00) – Stand up comedy
show „Na stojáka“ (Obecní dům
Radonice)
30. 4.–Čarodějnice (Rodinný park
Amerika)
16. 5. (10:00) – Pohádkové zpívání Heleny Krupové a Jana Víznera (Obecní dům Radonice)
30. 6. (20:00) – Vítání prázdnin –
Tradiční taneční zábava s kapelou (Rodinný park Amerika)
Radonice – ZOOPark
www.zoopark-radonice.cz
1. 4.–31. 10. Můžete ZOOPark
navštívit v čase 8:30–17:00.
1. 11.–31. 3. pouze předem po telefonické domluvě

Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv-dvur.cz
9. 3. (20:30) – Energit (koncert)
11. 3. (16:00) – Zlatovláska (kino
pro děti)
16. 3. (20:30) – Vesper (koncert)
23. 3. (20:00) – Hemoroid a Huba
31. 3. (20:30) – Karaoke Karla
Pavlince
6. 4. (20:30) – Andband (koncert)
14. 4. (20:30) – Sarah (koncert)
20. 4. (20:00) – O čem voní víno
(komponovaný pořad)
30. 4. (16:00) – Čarodějnice
Kbely
www.praha19.cz
2. 3. (15:00) – Dětský karneval
(LD Kbely)
17. 3.–Hasičský bál (LD Kbely)
23. 3.–Ples Spartak (LD Kbely)
23. 3.–Noc s Andersenem (ZŠ
Kbely)

24. 3.–Velikonoční jarmark (CP
Kbely)
14. 4.–Bazárek (LD Kbely)
20. 4.–Den Země (Prales Kbely)
30. 4.–Pálení čarodějnic (CP Kbely)
11. 5.–Závody koloběžek (CP Kbely)
2. 6.–Den dětí (CP Kbely)
Horní Počernice – Chvalský
zámek
www.chvalskyzamek.cz
16. 12.–1. 4 (9–17) – Jiří Brdečka
100 let – Od Limonádového Joa
k zázrakům české animace
24. 3.–Tajemná sobota s hrabětem Telekem z Tölökö
25. 3.–Westernová neděle s Limonádovým Joem a Tornádou Lou
14. 4.–24. 6.–Interaktivní výstava „Emoce“ pro děti i dospělé
29. 4.–Pohádková neděle s čarodějnicí
30. 4.–Čarodějnice na Chvalské
tvrzi – top večera: Ewa Farna
a Děda Mládek Illegal Band
1. 5.–10. výročí otevření Chvalského zámku – den otevřených
dveří pro veřejnost
5. 5.–Veteran Party na Chvalské
tvrzi – setkání příznivců historických vozidel
12. 5.–Festival historických tanců na nádvoří zámku
19. 5.–Pohádková sobota se Šípkovou Růženkou
20. 5.–Pohádková neděle s princem Filipem
Divadlo Horní Počernice
www.divadlopocernice.cz
5. 3. (19:30) – Commedia Finita
6. 3. (10:00) – Čtvrtlístek 2018
10. 3. (15:00) – Pojďte pane budeme si hrát
11. 3. (17:00) – Expediční kamera
(kino)
13. 3. (19:30) – Doktor v nesnázích
14. 3. (18:00) – Reynokovi (vernisáž)
15. 3. (19:30) – Dokud nás svatba
nerozdělí (kino)
17. 3. (19:30) – Mátový nebo citrón
18. 3. (15:00) – Malý princ
21. 3. (19:30) – Pěšáci tajné roty
(kino)
22. 3. (19:30) – Nevim
24. 3. (15:00) – O šípkové Růžence
27. 3. (19:30) – Zahradnictví: Nápadník (kino)
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz
13. 3. (14:00) – Literární kavárna

(Zdenka Procházková a Jiří Grygar)
18. 3. (16:00) – Giovanni Battista
Pergolesi (koncert)
24. 3. (10–17) – Tvůrčí velikonoční dílny
10. 4. (14:00) – Literární kavárna
(Marie Woodhamsová a Jaroslav
Večeřa s Karlem Bělohlavým)
12. 5.–Květinový jarmark
15. 5. (14:00) – Literární kavárna
(Marie Woodhamsová a Martina
Fialková)
9. 6. (19–01) – Pražská muzejní
noc
15. 4.–2. 9.–Trnkova Zahrada II.
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)
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku
do 20. století (stálá expozice)
Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz
7. 3. (20:00) – S láskou Vincent
(kino)
10. 3. (18:00) – David Koller (koncert)
10. 3. (21:00) – David Koller (koncert)
12. 3. (20:00) – Nejtemnější hodina (kino)
13. 3. (19:30) – Co všechno není
vnitřní poklad (přednáška)
21. 3. (19:30) – Bosé nohy v parku
(divadlo)
26. 3. (10:00) – Cesta kolem světa
(pro děti)
5. 4. (18:00) – Norsko od A do
Z (přednáška)
Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
3. 3. (10–18) – Tajemství zaniklých řemesel 2018 (zámek Brandýs)
4. 3. (10–15) – Tajemství zaniklých řemesel 2018 (zámek Brandýs)
10. 3. (19:30) – Full house southern (Club Pohoda)
20. 3. (19:00) – Na kus řeči s…
Monikou Absolonovou (zámek
Brandýs)
25. 3. (14:00) – Kouzelná školka Michal je kvítko! (kino Brandýs)
10. 4. (19:00) – Na kus řeči s…
Jaroslavem Svěceným (zámek
Brandýs)
Brandýs nad Labem – Kino
kinobrandys.cz

Veleň
www.velen.cz
15. 3. (16:00) – Taneční odpoledne – čaje o čtvrté
24. 3. (15:00) – Velikonoční odpoledne na obecním dvorku
9. 4. (18:00) – Přežila jsem GULAG – Věra Sosnarová
10. 5. (19:00) – Autorské čtení
z knihy Pavla Fialy „Mistr opratí
Jiří Kocman“
12. 5. (13:00) – Bleší trh
Šestajovice – Svíčkárna RODAS
www.rodas.cz
Prohlídky knoflíkárny probíhají
od ledna do června každou sobotu
a neděli ve 12 a v 15 hodin.
Mýdlárna je pro veřejnost otevřena celoročně každou sobotu a neděli od 10–18 hodin.
Čokoládovna je pro veřejnost otevřena celoročně každou sobotu
a neděli od 10–18 hodin.
Prohlídky perníkové chaloupky probíhají od ledna do června
každou sobotu a neděli ve 12
a v 15 hodin.
Výrobní dílny svíčkárny pro veřejnost jsou otevřeny každý den
od 14-18 hodin, v sobotu a v neděli od 10–18 hodin.

Jenštejn
Josef Drnka (1930–2018)

Na skalisku v plné kráse
stával kdysi vodní hrad,
Jenštejn, hrdě nazývá se
Mnohý ho znát musí snad.
Mohutná věž hledí dosud
v širé labské roviny,
přežívá svůj krutý osud
jako svědek jediný.
Časů dobrých, zlých však více,
krutých bojů, vlahých jar,
zvrásnily ji metelice
i žhavých lét horký žár.
Jak pomník slávy dávné,
torzo z dávných století,
dnes ji hejno ptáků vládne
v podzimu i v podletí.
Vodní plocha na rybníce
vrací hradu šerou tvář,
v noci bledé létavice
pozdravnou mu nesou zář.

březen 2018
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KOMUNITA

inzerce

Humans Adély Rodné

Fotku Míni nemáme, tak s dovolením přikládám
jiného psa, kterého jsem našel ve složce z roku
2014. Rád bych zdůraznil,že se vzhledem k tématu článku jedná pouze o ilustrační fotografii
:-) (J. Hulík).

LYŽE

· PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Chodím běhat, tam na dehtárskou, asi jako každej. A jednou
tam byli tři psy. Vypadali děsně
vyděšeně, no prostě bylo jasný, že

Adéla Rodná
inzerce

Praktický lékař Praha-východ.
MUDr. Lenka Holasová.

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice

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

Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

je tam někdo nechal. Hodně lidí
tam nechavá odpadky, ale nechat
tam psy, tak to už je teda ujetý.
Jeden pes měl zlomenou nohu.
Nikam by nedošel a tak jsem
ho vzala domů. A teď je to naše
Míňa. Je zlatá. Nohu jsme dali
dohromady, sice to stálo dost peněz, ale co.
Akorát mi před Vánocema
přišlo, že nějak moc žere a vůbec
je nějaká kulatá. Doktor potvrdil moji domněnku a na Vánoce
nám Míňa dala tři štěňata. Trochu bordel, moc jsme se nevyspali
a všude měli takový ty inkontinentní podložky. Ale byla to radost.
Jenže dneska jsou už pryč. Je
tady smutno. Míňa je smutná. Ví,
co se stalo. Ale tak jako se dokázala o svoje děti postarat, až jsme
koukali, jak je dobrá, tak se smíří
i s tím, že její děti odešly do světa.
Tak to totiž chodí. Jak u psů, tak
u lidí.

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

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

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

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

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

Knihovna
Čt 17:00–19:00

Obecní policie
+420 724 111 222

MŠ Jenštejn
www.msjenstejn.cz

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

Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
facebook.com/jenstejnskyobcasnik
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Zveme Vás
do restaurace U Cafourků
v Jenštejně
POŔÁDÁ OBEC

JENŠTEJN
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