„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés
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Smyslem Vánoc nejsou jen dárky
Vážení sousedé,
nastal čas Vánoc. Je to období,
kdybychom se měli umět zastavit a přemýšlet nad sebou i svými
blízkými. Zda jim věnujeme dost
své lásky, energie a prosté lidské
přítomnosti. Je to prostě čas, který
bychom měli trávit s rodinou, přáteli a všemi, které máme rádi.
Na sklonku roku také bilancujeme, počítáme naše ztráty a zisky,
vítězství a prohry. Mnoho z nás se
honí za úspěchy v práci, chceme
dosáhnout ještě tohoto a támhle-

toho, dohody, povýšení, pochvaly,
ocenění… Ale zapomínáme, proč
to všechno vlastně děláme.
Honíme se za něčím, co si
spousta z nás zdůvodní tím kouzelným slovním spojením „dělám
to pro rodinu“, ale málokdy se ve
shonu té naší rychlé a vlastně
hodně povrchní doby skutečně
zamyslíme nad tím, zda tyto naše
priority mají pro nás a naše blízké opravdový a hluboký smysl.
Zda to, že budeme mít na nové
auto, větší dům nebo dosáhneme

jiných pomíjivých hodnot, kterým
se dnes říká „úspěch“ nám rodinu a blízké naopak nevzdaluje.
A zda nás všechna ta povrchnost
ve skutečnosti naopak neokrádá
o čas, energii a schopnost svým
blízkým pomáhat, být s nimi
a naslouchat jim. Já se takto zastavil, zamyslel se a nebudu vám
lhát, že to pohlédnutí pravdě do
očí pro mne nebylo zrovna příjemné. Ale i to je v životě důležité.
Umět si přiznat chyby a snažit se,
co to jde, je příště neopakovat.

Vážení sousedé, až budete
před Vánoci skřípat zuby v přeplněných nákupních centrech, stát
v dlouhých frontách a čekat na
vyzvednutí toho či onoho dárku či
nervózně hledat místo na parkovištích, zkuste si vzpomenout, že
smysl Vánoc nejsou dárky. Vánoce
jsou období, kdy si máme udělat
čas na naše blízké i sami na sebe.
Je to čas důležitých rozhodnutí,
které nás mohou vrátit zpátky
k samotnému smyslu Vánoc.
Norbert Hlaváček

Obec Jenštejn přeje všem svým občanům
klidné prožití vánočních svátků a dobrý
vstup do nového roku 2020.
KONTAKTY
Norbert Hlaváček, starosta
starosta@jenstejn.cz
Martin Šidlák, místostarosta
martin.sidlak@jenstejn.cz
P. Antošová +420 607 091 159
P. Rachová +420 286 851 985
info@jenstejn.cz

Úřední hodiny OÚ:
Po 7:30–11:00, 13:00–19:00
Út 7:30–11:00
St 7:30–11:00, 13:00–18:00
Obecní policie:
+420 724 111 222
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

SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz

Knihovna:
Čt 17:00–19:00

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

MŠ Jenštejn:
www.msjenstejn.cz
www.jenstejn.cz – obec
facebook.com/jenstejn – Facebook
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Rozpočet obce na rok 2020 bude vyrovnaný,
s rezervou ve výši 1,1 mil. Kč

P

řipravovat rozpočet obce je,
jak často s oblibou říkám,
tak trochu alchymie, věštění z křišťálové koule a zároveň je
to hodně o zkušenostech a jakési praxi. Jaké budou hospodářské
výsledky ČR v roce 2020, neví na
100% ani ČNB. A protože naprostá většina příjmů obce Jenštejn
k nám plyne na základě Zákona
o rozpočtovém určení daní a je závislá na ekonomické situaci ČR,
může kondice našeho hospodářství příjmy obce velmi ovlivnit.
Protože rozpočet obce připravuji už pošesté, přistupuji k těm
daňovým příjmům spíše zdravě
skepticky a výdaje se snažím držet na uzdě, ale nikdy to není rutina. Každý rok se objeví nová výzva, potřeba, projekt, který chceme realizovat nebo třeba nová
daň, zákon či nařízení, jehož realizace či dodržení nám spíše peněz ubírá, než přidá.
Mění se daňové zákony, stoupá
nám počet trvale žijících občanů
a tím i část příjmů obce. Jak bude
vypadat rok 2020 z pohledu ekonomiky, dnes tedy nevíme.
V příjmech nejsou uvedeny
žádné předpokládané dotace, pokud je zatím obec nepřijala, až na
dotaci na hrad, kterou jsme zatím obdrželi každý rok. Nejsou

zde také uvedeny všechny předpokládané dary a sponzoři, kteří tradičně přispívají obci, nejvíce
na konání Jenštejnské Pětky, ale
nejen na ni.
Výdaje zohledňují všechna,
řekněme, běžná či neopominutelná vydání obce, jako jsou splátky
úvěrů. Stále ještě splácíme stavbu prvních dvou tříd školky (na
třetí třídu otevřenou letos jsme
dostali dotaci a zbytek doplatili
ze svého) nebo splácíme úvěr na
výstavbu vodovodu a kanalizace
v Dehtárech, kde se nám v minulém volebním období sice podařilo
získat celkem 4 dotace, ale stejně
nás to stálo nemálo z vlastního.
Nadále bych chtěl držet na podobné úrovni jako v letech předchozích příspěvky spolkům. Finance na komunitní život v obci
zůstávají také na úrovni roku
2019, takže o vaše oblíbené kulturně-společenské akce, nepřijdete. Některé nové, například hned
8. 2. 2020 obecní ples, přibydou.
S jednou výjimkou.
Letos nepočítáme s konáním
Jenštejnfestu nikoliv proto, že bychom na to snad nedokázali najít
v rozpočtu peníze, ale hlavně proto, že naše dva spolky, které nejen stavěly a bouraly zázemí, ale
i zajišťovaly veškeré občerstvení

už prostě na to
zajištění občerstvení
nemají
tolik sil jako
dříve. A já zase
nechci odevzdat
jakémukoliv
soukromníkovi zdarma ani
za nějaký relativně mizivý pronájem tržby, které
měly pomáhat našim spolkům. Rozpočet
Jenštejnfestu byl někde
kolem 150 000 Kč ročně,
protože pronájem profesionálního pódia a jeho stavba a rozebrání, zázemí, profi zvukaři,
zábrany, sociální zařízení a samozřejmě kapely a pořadatelé, prostě něco stojí a investovali jsme do
něj i s tím, že část z těch peněz se
vrátí právě našim dvou aktivním
spolkům na výdělcích z prodeje
občerstvení.
Neopominutelným a také dosti velkým plánovaným výdajem
je příspěvek do rozpočtu Svazku
obcí Přezletice-Podolanka-Jenštejn, který je na letošek naplánován ve výši 2,6 mil. Kč (v roce
2019 to bylo téměř 5 mil. Kč).
Snažíme se tak vytvářet rezervy
ve Svazku.

Rozpočet je tedy koncipován
jako vyrovnaný (příjmy a výdaje
jsou si rovny), s tím, že v tzv. „rezervě“ na straně výdajové máme
ještě 1,1 mil. Kč. Nač? O tom rozhodne zastupitelstvo obce, zda
jej využijeme, celý ušetříme nebo
využijeme jeho část. Kdokoliv má
zájem sledovat rozpočet obce ve
větších podrobnostech, může už
od roku 2015 na stránkách obce
nalézt tvz. rozklikávací rozpočet
obce: http://jenstejn.imunis.cz/rr
Norbert Hlaváček

První Adventní neděli proběhlo slavnostní vánoční rozsvícení stromu na návsi. Děkujeme
za milý program dětem a paním učitelkám z Mateřské školy
Jenštejn a ze základní Svazkové
školy. Také děkujeme studentům
gymnázia z Čakovic za jejich pohádku a organizaci psaní Ježíškovi. Kdo chtěl, tak svá vánoční přání, v rámci programu na
hradě, napsal nebo namaloval.
K tomu všemu nám zpívalo pěvecké seskupení SHOktet.
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Jak to bude s odpady v roce 2020

N

akládání s odpady je jednou
z nejnáročnějších činností,
které musí obce řešit. Pro
následující roky se celostátní politici rozhodli, že kromě většího
třídění je třeba zvýšit radikálně
i poplatky za ukládání odpadků
na skládky a dle novely zákona
se odpadové hospodářství prodraží. Protože jsme novelu zákona
studovali a počítali s jejím schválením, vypracovala obec podklady
pro VŘ tentokrát na dobu 3 let
a ne na rok, jak bývalo zvykem.
Díky tomu jsme dosáhli mnohem
menšího navýšení cen, než by to
bylo v případě jednoletého kontraktu. Přes to všechno se změny zákona promítnou i do ceny,
kterou bude obec platit za odvoz
odpadu v příštím roce.
Vysoutěžená cena je o 9,6 %
vyšší než dosud. Nový zákon o odpadech počítá s tím, že během následujících deseti let zvýší poplatky za skládkování trojnásobně.
Chce tím motivovat občany k většímu třídění. Obce a města to
řeší různě, třeba Praha zvýší pro
příští rok poplatky o 30 procent
a zavede hnědé popelnice na bioodpad, některá jiná města zdraží
také, ale zavedou například slevy
pro důchodce.
My už tohle všechno děláme,
navíc máme odvoz papíru a plastu přímo od domů zdarma a pravidelně přistavujeme kontejnery na velkoobjemový (1 x měsíčně), nebezpečný (2 x ročně) a bioodpad (3-4- ročně a stálý kontej-

ner u OÚ). S navýšením jsme se
mohli srovnat různě – zrušit úlevy pro důchodce, zpoplatnit odvoz
plastů a papíru od domů nebo zaplatit vše z obecního rozpočtu, ty
peníze by nám ovšem chyběly jinde a nemohli bychom uskutečnit
jiné akce.
Zastupitelé se proto shodli, že
nejrozumnější je zvýšení poplatků
o 100 Kč u týdenního svozu, o 300
korun u 14denního svozu a 100 Kč

u biopopelnic. Úhrada týdenního
svozu za rok 2020 je 2 500 Kč,
čtrnáctidenního svozu 1 800 Kč
a svoz bio odpadu 600 Kč.
Slevy pro důchodce zachováme.
Nezdražovali jsme od roku 2015.
Bohužel nemůžeme realizovat
náš původní plán, aby se plasty
a papír vyvážely dvakrát týdně.
Znamenalo by to navýšení roční
platby zhruba o 450 tisíc korun.
I tak bude obec svoz odpadu ročně

dotovat částkou zhruba 750 tisíc
Kč. Zároveň se pokusíme hledat
i pro občany pohodlnější řešení
Už během roku 2020 bychom rádi
na obecním pozemku u bývalého
JZD otevřeli technické zázemí
obce, kam by bylo možné pravidelně každý týden odevzdávat
velkobjemový odpad a biodpad
pohodlněji, než jednou měsíčně
do přistaveného kontejneru.
Martin Šidlák

Technické zázemí obce pomůže
občanům i obci s odpady

P
OBECNÍ SLOUPEK

V ulici Vinořská byl instalován
nový sloup veřejného osvětlení
a nové dopravní značení, které
bylo zničeno při dopravní nehodě. Lokalitu řešíme s dopravním
projektantem s ohledem na zvýšení bezpečnosti chodců.
V ulici Vinořská bylo také instalováno nové dopravní zrcadlo
z důvodu lepšího výhledu při vyjíždění z ulice Na Stráni. Bohužel bylo vzápětí poškozeno, buď
úmyslně nebo nákladním autem.

prosinec 2019

V říjnu proběhla další etapa
prořezu vzrostlých stromů, a to
v ulici Radonická a podél opravené komunikace vedoucí k nové
výstavbě řadových domů vedle
areálu bývalého JZD.
V listopadu jsme v naší obci
přivítali 14 nově narozených občánků. Věříme, že se jim u nás
v obci bude líbit. Tato obnovená
tradice se konala již pošesté.
Během října a listopadu jsme
měli možnost společně se sejít na

dvou obecních akcích – Drakiáda a Lampionový průvod s ohňostrojem. Také náš zvon zvonil dne
17. listopadu mimořádně v 17 hodin a 11 minut. Obec se přidala
ke zvonění většiny zvonů v Čechách na počest výročí Sametové
revoluce.
Během svátků jsou zajištěny
mimořádné svozy tříděného odpadu. Věříme, že se nám podaří
udržet naši obec čistou. Děkujeme, že nám pomáháte.

Vánoční stromky odkládejte
standardně k separačním stáním. Budou sváženy postupně do
poloviny února.
Úřední hodiny kolem svátků: v pondělí 23. 12. 2019 budou
úřední hodiny zkráceny do 14:00
hodin. Od 27. 12. do 3. 1. 2020
jsou úřední hodiny zrušeny. Od
pondělí 6. 1. 2020 jsme pro Vás
opět k dispozici ve standardních
úředních hodinách.
Pavla Rachová, Jana Minxová

ro příští rok jsme navrhli do
rozpočtu investici na vybudování obecního technického zázemí a manipulační plochy. Obojí obec velmi potřebuje, ale cesta
k tomu, abychom něco podobného mohli realizovat, je docela složitá a zabrala a ještě nám zabere
spoustu času. Jediný vhodný obecní pozemek, který obec vlastní, je
poblíž areálu bývalého JZD, kde
probíhala územní studie, která by
mohla napomoci vlastníkům i obci
určit směr budoucího rozvoje této
lokality. Nejdříve jsme tedy museli s veřejností, architekty a vlastníky řádně prodiskutovat samotnou územní studii, což nebylo vůbec snadné, poté vypracovat jednoduchý projekt, rozmyslet si,
jaké všechny potřeby obce by mělo
toto místo splňovat a samozřejmě
zjistit, kolik to celé bude stát.

Areál je plánován zcela a kvalitně oplocený, samozřejmostí budou pojezdové plochy a celá plocha bude dostatečně zpevněná
pro pohyb nákladního vozu. Počítáme s tím, že občané s trvalým pobytem v obci zde budou
moci odevzdat rozměrnější bioodpad, rozměrnější papírový odpad,
velkoobjemový odpad atd. Vše
bude probíhat vždy pouze v pevně vymezenou dobu a pod dozorem pracovníka najatého obcí,
který se bude starat o to, aby byl
v celém areálu neustále pořádek
a vše bylo řádně vyvezeno.
V případě rozměrnějšího bioodpadu bude mít k dispozici i drtičku větví tak, abychom využili kontejner na bioodpad co nejefektivněji a také trochu pomohli těm, kteří sami nemají nástroje
k tomu, aby rozměrnější bioodpad

likvidovali. V podstatě tím umožníme totéž, co se děje už několik
let, kdy každý měsíc rozmístíme
kontejner na velkoobjemový odpad někde v obci a poté jej vyvezeme. Jenom tyto služby podstatně rozšíříme a budeme je realizovat pod dohledem a na místě, kde
nebude docházet k vedlejším negativním jevům jako je třeba to,
že do velkoobjemového odpadu dá
někdo pneumatiky, či odpad nebezpečný nebo, že nám kontejnery vyvážené za obecní prostředky plní cizí lidé, kteří v obci nežijí nebo jí jen projíždějí. Oplocený areál navíc zaručí, že tam nebudou lidé ukládat odpad svévolně, ale pouze v době, kdy budeme
připraveni jej sesbírat, kontrolovat a vyvážet.
Velmi často se také potýkám
s tím, že obec nemá žádné oplo-

cené prostory na krátkodobé
uskladnění – nedávno jsme tak
velmi komplikovaně řešili jak
a kdo a kdy přiveze 80 stromů
k zasazení, stejně komplikovaně
řešíme, kam se stavebním dřevem z rozebraného hradního lešení, které budeme následně po částech prodávat, nemáme kam dát
třeba posypový materiál…
Prozatím plánujeme, že by byl
areál otevřen pro naše občany
pravidelně, například každou sobotu třeba od 9:00 do 13:00, tak
aby měl každý možnost si odevzdání rozměrnějších věcí naplánovat a nemusel čekat měsíc na
kontejner na velkoobjemový odpad či pouze 2-3 ročně na kontejner na bioodpad. Doufám, že se
dočkáme někdy na podzim roku
2020.
Norbert Hlaváček
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Hrad bude bez lešení už příští rok

J

iž v minulém vydání jsme zmínili, že demontáž lešení je plánována na jaro 2020. Nyní se
práce dokončují. Odvodnění podlahy je již hotové. Překrytí vodorovných ploch zdiva helmice olověným plechem je ještě nutné dokončit. Kolem vyhlídkové plošiny bude také instalováno zcela
nové ochranné zábradlí pro zajištění bezpečnosti. Vše nasvědčuje
tomu, že termín bude dodržen.
Pro nás se ale téma hrad neuzavře. Ať již z důvodu vyúčtování
dotací, které letos provádíme již
pošesté a čeká nás i příští rok, tak
z důvodu potřeby realizace 2. etapy – obnovy omítek v interiéru.
K poškozování dešťovou vodou
kvůli nefunkčnímu odvodnění
podlahy horního patra docházelo
příliš dlouho. Interiér posledního
patra tomu také odpovídá. Omítky v nižších patrech jsou na první
pohled v dobrém stavu, ale stano-

vit rozsah obnovy interiéru není
bohužel jen na nás.
Jednáme s odborem památkové péče o nezbytném rozsahu oprav, tak aby nebyly časově ani finančně náročné. Čerpáme i z průzkumů a dokumentace
z 80. let minulého století. Vše připravit a získat potřebná závazná
stanoviska a povolení zabere dle
dosavadních zkušeností přibližně rok. I když bychom v opravách
hradu pokračovali v roce 2021,
určitě nebudou v takovém rozsahu, jak probíhaly dosud. Chceme hrad v podobě bez lešení více
přiblížit veřejnosti a neomezovat
přístup do věže. V předchozích letech se dařilo opravy realizovat
a souběžně ponechat věž přístupnou návštěvníkům. Jen v tomto roce, kdy došlo na horní patro
a samotnou helmici, jsme museli
přístup omezit.
Pavlína Antošová

Obecní ples v únoru

V

Jenštejně se během let ný nevděk k Hostinci u Cafourobjevila spousta komunit- ků, který obec dlouhodobě podních akcí. Některé z nich poruje. Třeba tím, že tam pořádá
jednou, dvakrát či třikrát, mno- a plně hradí několik akcí ročně,
hé jiné už můžeme nazývat „tra- nedávno třeba Mikuláše pro děti.
dičními“. Pálení čarodějnic, Vítá- Je to prostě proto, že je to hostiní občánků, Rozsvěcení vánoční- nec, ne společenský sál, nevejde
ho stromečku, 17. listopad, Sum- se tam tolik lidí a sociální a jiné
mer Party, Loučení s prázdnina- zázemí prostě na akce takového
mi či Jenštejnská Pěttypu není připraveno.
OBEC
ka patří mezi ty, které JENŠTEJN
Pohostinství je prostě
2020 určeno k jinému účetady v roce 2020 budou
RADONICKÉ
BESEDY
pátým, většinou však
lu, než k pořádání plešestým či sedmým rosů pro dámy a pány ve
kem.
společenských šatech.
A stále se snažíCo nás tedy na
me, abychom nacháze1. obecním Plese obce
"HRA" O ZAJÍMAVÉ CENY
li nové možnosti a reJenštejn čeká? K tanci
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA OÚ JENŠTEJN
alizovali další nápady.
nám bude hrát kapela
Letos jsme se rozhodli
Perplex v plném sedzkusit zase něco nového, co naše mičleném plesovém složení. Saobyvatele oslovilo. Když jsem se mozřejmostí bude nabídka jídla
na konci zimy lidí na FCB ptal, a pití pro všechny, kteří budou
zda by chtěli skutečný repre- mít hlad či chuť na něco malého.
zentativní ples na úrovni, vel- Bude připraveno dostatek místa
ká spousta lidí mi psala či jiným k sezení u stolů (cca 200 míst)
způsobem dávala na jevo, že by i místo pro ty, kteří budu na „bao to stáli.
rech“ či pouze tančit. Čeká nás
Proto se pokusíme založit no- také hra o zajímavé a hodnotné
vou tradici a v sobotu 8. 2. 2020 ceny.
od 19:30 vás Obec Jenštejn poPředprodej vstupenek zahazve na 1. obecní ples, který se jujeme od zítřka, tedy poté, co
uskuteční v kapacitně vhodných bude Jenštejnský občasník doa k tomuto účelu i odpovídají- ručen do Vašich schránek a to
cích prostorách Radonické bese- v úředních hodinách přímo na
dy. Samozřejmě, mrzí mne, že za- OÚ Jenštejn. Pokud si tedy chcetím v Jenštejně nemáme prosto- te zajistit pěkná místa k sezení,
ry vhodné ke společenským ak- neváhejte a doražte si pro lístky
cím tohoto typu, ale k vlastnímu na náš první ples!
komunitnímu centru nás čeká
Cena: 150 Kč u stolu/osobu
ještě kus cesty.
a 100 Kč „na stojáka“/osobu.
A aby bylo jasno, není to žádNorbert Hlaváček

8.2.

VÁS ZVE DO
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17 nejlepších. Alena Šrámková
má velkou výstavu v Muzeu Kampa

P

rvní dáma české architektury“ Alena Šrámková, bydlící
v Jenštejně, která letos oslavila 90 let, má velkou výstavu
v pražském Muzeu Kampa.
Její dílo všichni známe. Například Dům Na Můstku je kulturní památkou ČR. Alena Šrámková navrhla také odbavovací halu
Hlavního nádraží v Praze, Tyršův most v Přerově, budovu Fakulty architektury ČVUT v pražských Dejvicích a desítky dalších.
Je emeritní profesorkou ČVUT,
v roce 1994 obdržela cenu Osobnost české architektury, v roce
2008 jí prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy. Roku 2010
obdržela cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti architektury. Ve výčtu poct by se
dalo pokračovat. Alena Šrámková skutečně patří k nejvýznamnějším osobnostem současné české architektury a jedno z jejich
děl se nachází i u nás v Jenštejně.
Jde o vlastní dům-obytný ateliér,
postavený na místě bývalé stáje
v uzavřeném dvoře zrekonstruované venkovské chalupy. „Dům
velikosti ‚boudy pro psa‘, mající
téměř chrámovou dispozici,“ tak
stavbu popsala s nadsázkou i odborná literatura, konkrétně Věra
Konečná v časopise Stavba.
Pro výstavu v Muzeu Kampa,
jež připomíná její životní jubile-

Dům Na Můstku

Model věže v Košíku pocházející
z roku 1994

Fotografie z výstavy v pražském
Muzeu Kampa

um, vybrala sama Alena Šrámková 17 prací, které ve své tvorbě
považuje za nejdůležitější. V přízemí muzea tak můžeme vidět
především kresby a skici, doplněné o modely a fotografie reálných
staveb. A jako doprovod k tomu
také televizní dokumenty. „Alena
Šrámková vytvořila celek, který
o ní vypovídá nejpřesvědčivějším
způsobem. Jsem ráda, že to není
bilanční výstava, na tu má architektka ještě minimálně 10 let čas.
Teď je důležité ukázat, jak silná
osobnost to je a jak silná je její architektura. Architektura je vždy
odrazem svého tvůrce a tohle je
architektura přísná, přesná, pravdivá, racionální. A taková je i paní
architektka,“ řekla o výstavě Aleny Šrámkové Českému rozhlasu
kurátorka Radomíra Sedláková.
Barák je barák a ten nemá ani
šokovat, ani příliš oslňovat, citují
architektku média. Její stavby se
například podle historika a teoretika architektury Rostislava Šváchy, ale i mnohých dalších mnohých dalších vyznačují precizností až přísností a neexhibující civilností, „normálností“. Nakonec i jubilejní výstava je vybavená přiléhavým názvem zcela bez jakéhokoli haló efektu. Jmenuje se prostě „Alena Šrámková: architektura“. Vidět ji můžete do 12. ledna
2020.
Pavel Sladký

od 19:30 hodin

NA

OBECNÍ

PLES

VSTUP VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU

K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE HUDEBNÍ KAPELA PERPLEX
RADONICKÁ BESEDA, V ULIČCE 3, RADONICE, KUCHYNĚ OTEVŘENA

V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH, tel.: 286 851 985, web: www.jenstejn.cz
lex

p
Per

- POP

ROCK

velmi živá kapela

VSTUPNÉ 150 Kč - sezení / 100 Kč - stání

OBEC
JENŠTEJN

Nová alej třešní

P

ůlalej 80 nových stromů ve
směru od Bílého křížku na
Dřevčice stojí. Obec získala
všechny darem včetně práce dobrovolníků z firem Alteryx a Quadient, koordinaci všeho zajišťovala
společnost Sázíme stromy. O novou výsadbu se teď budeme muset

starat. Obec má bohužel jen velmi omezené možnosti, kam další
zeleň dávat, nemáme vhodné pozemky. Snažíme se tak přidávat
aspoň po pár stromech, kde je místo (třeba sakury na Hradní). Tohle
bylo jediné místo, kam se vešlo
stromů víc. 
Martin Šidlák

Soutěžní návrh na pojišťovnu v Brně z roku 1996
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Úhrady za svoz a likvidaci odpadů a místní poplatky 2020
 řevodem na účet obce č.ú.: 9526201/0100, variabilní symbol = číslo popisné domu
p
(známka bude vydána nejdříve třetí den po transakci),

1. Roční úhrada za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu (SKO),
(období leden až prosinec; pro dobu kratší, než jeden rok se výše úhrady nekrátí)
a/ týdenní svoz 120litrové nádoby......................................................................2 500 Kč
b/ 14denní svoz 120litrové nádoby......................................................................1 800 Kč

platební kartou přes platební terminál na úřadu obce,
 oštovní poukázkou (složenkou). Předtištěnou složenku si můžete vyzvednout na
p
úřadu obce nebo klasickou poštovní složenkou adresovanou na Obec Jenštejn,
9. května 60, 250 73 Jenštejn, č.ú. 9526201/0100,

2. Roční úhrada za svoz a likvidaci bio-odpadu (období duben až listopad)
14denní svoz 120litrové nádoby.............................................................................600 Kč

vždy prosím uvádějte variabilní symbol = číslo popisné Vašeho domu,
Fyzickým osobám, které dovršily k 1. 1. 2020 věk 65 let, držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P,
členům volebních komisí, kteří byli členy volební komise v průběhu roku 2019 a členům
jednotky JSDHO Jenštejn je poskytována úleva 50% z výše úhrady dle bodu 1. a 2.
Slevu lze aplikovat za jednu osobu a jednu nádobu v daném domě.
Slevy jsou poskytovány jen občanům s trvalým pobytem v obci Jenštejn.
3. Jednorázová cena nádob
na SKO o objemu 120 l........................................................................................... 605 Kč
na BIO o objemu 120 l.........................................................................................1 030 Kč
4. Doplňková služba – prodej jednorázových pytlů na SKO o objemu 120 l���������������� 60 Kč*
*nahrazuje úhradu za svoz pouze při koupi min. 20 ks,
jednotlivě pouze jako doplnění k nádobě a k roční úhradě dle bodu 1.
5. Pronájem nádoby
na plasty o objemu 240 l.........................................................................................200 Kč
na papír o objemu 240 l.........................................................................................200 Kč

nejpozději však do 29. 2. 2020.
Dovolujeme si upozornit, že dlužníky za odpad obešle obec, po datu 29. 2. 2020,
jednou a poté postoupí vymáhání pohledávky právnímu zástupci obce.

Doplňující informace
Do 29. února 2020 jsou zároveň v platnosti i známky za svoz z roku 2019.
V kanceláři obce v úředních hodinách si můžete vyzvednout známky na svoz odpadu
a známky pro psy 2020, a to proti předloženému dokladu o zaplacení (netýká se platby
převodem na účet obce).
Poplatky za psy a za užívání veřejných prostranství v obci řeší Obecně závazná vyhláška
obce Jenštejn č. 3/2019 o místních poplatcích, která je k dispozici v kanceláři a na webu
obce.
Výši úhrady za svoz a likvidaci odpadu stanoví usnesení zastupitelstva obce
č. 8-1/10/2018-2022.

6. Poplatek za psa na držitele..........................................................................................250 Kč
Za druhého a každého dalšího psa na držitele......................................................250 Kč
	Poplatek za psa na držitele, který je poživatelem invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu .......................................................................100 Kč
	Za druhého a každého dalšího psa na držitele, který je poživatelem
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu........250 Kč
Podrobnosti k získání úlev na poplatcích sdělíme v kanceláři Obce Jenštejn.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO (VO), NEBEZPEČNÉHO (NO) A BIO ODPADU V ROCE 2020
Kdy / kde

leden

náves
Jenštejn

VO

NO

březen

sobota 28. 3.

NO

pátek 27. 3.

sobota 28. 3.

Bio odpad
náves
Jenštejn

Bio odpad
Hradní
vlevo slepá
ulice

pátek 17. 4.

pátek 17. 4.

pátek 15. 5.

pátek 15. 5.

pátek 2. 10.

pátek 2. 10.

pátek 6. 11.

pátek 6. 11.

pátek 26. 6.
pátek 31. 7.
pátek 28. 8.
pátek 25. 9.

říjen
prosinec

VO

pátek 24. 4.

srpen

listopad

Dehtáry

pátek 29. 5.

červen
červenec

Dehtáry

pátek 28. 2.
pátek 27. 3.

duben
květen

Hradní
vlevo slepá
ulice
VO

pátek 31. 1.

únor

září

Všechny poplatky můžete zaplatit najednou, částky lze kumulovat, např. 14denní
svoz 1 800 Kč + bio 600 Kč + pes 250 Kč + roční nájemné nádoby na separaci od domu
na plast 200 Kč, celkem zadáte částku 2 850 Kč,

náves
Jenštejn

sobota 31. 10.

pátek 30. 10.

pátek 27. 11.
pátek 18. 12.

Časově cca od 15 do 19 hodin.
Harmonogram se může kdykoli během roku změnit.

pátek 30. 10.

sobota 31. 10.
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Přijetí pastýře nebo ponocného
aneb jak se rekonstruuje jenštejnská minulost

P

ovinnost“ vést pamětní knihy (kroniky) byla obcím uložena roku 1835. V drtivé většině si toho dotčení ani nevšimli
a ještě dlouhá desetiletí se nic nezapisovalo. Až přibližně od 70. let
19. století se objevují první vlaštovky. Největší rozmach kronikářství ovšem nastává v době mezi
první a druhou světovou válkou.
Tak tomu bylo i v případě Jenštejna v podobě útlé kroniky s údaji
z let 1922-1942. Pro dobu po druhé světové válce mají neocenitelný význam vzpomínky pana Václava Kovandy publikované jak
v obecním občasníku, tak zachycené v podkladových materiálech
pro mnohasetstránkovou obecní
kroniku, kterou tento dnes již nestor polabských kronikářů vede
soustavně od roku 1975. Co si
však počít s dobou, která vzniku
místního kronikářství předchází? Jelikož máme na mysli především 19. století (nejedná se tedy
o žádný středověk), nalézáme poměrně hodně archivních materiálů, které mohou některé jenštejnské děje a události pomoci zrekonstruovat. Já jsem si na ukázku vybral jeden z řady pramenů uložených ve Státním okresním archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení. Jedná se o knihu protokolů ze schůzí vedení
obce z let 1861-1886. Tento pramen jsem zvolil jak kvůli tomu,
že je dostupný on-line a i vy si ho
můžete prohlížet na stránkách
https://ebadatelna.soapraha.
cz/ v sekci Archiválie, tak také
proto, že obecní představenstvo
řešilo podstatné záležitosti ze života obce, především ty, které se
týkaly obecní pospolitosti jako
celku a obecního majetku.
Nejstarší dochovaný zápis ze
zasedání představenstva Jenštejna zaznamenává schůzi 15. července 1861. Seznamuje nás se záměrem prodat obecní louku ve veChcete, aby si vaše
záznamy za pár desítek
let četli budoucí obyvatelé
Jenštejna podobně jako
vy dnes?

OBEC HLEDÁ
KRONIKÁŘE, KTERÝ
BY ZAZNAMENÁVAL
DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI
V NAŠÍ OBCI.
Další informace na:
info@jenstejn.cz

prosinec 2019

ného. Určovalo se rozdělení služeb nočních hlídek mezi občany
(jednotlivé usedlosti), čímž hospodáři v určitých obdobích vypomáhali ponocnému. Řešila se úprava
obecní silnice, prodej luční trávy

z obecní louhy V Nohavičce, záležitosti obecního domku čp. 16.
Další záznamy si můžete volně
prohlédnout na výše uvedených
stránkách.
Martin Hůrka, historik OMPV

9

Žena filmového kritika

N

ejnovější historická detektivka Vlastimila Vondrušky
nese název Mstitel z Jenštejna. Moderátor a místní občan Vojta Bernatský vydal knihu
Dvojtáta a do třetice právě vyšla
kniha jedné naší sousedky, která
píše populární facebookový profil
Žena filmového kritika. Přistěhovala se loni, jak vidí Jenštejn?
Nejtěžší je v těchto šťastných
časech nebýt stará kráva. Umím
upéct chleba a podojit kozu.
S tímto rurálním základem už se
dá v životě ledacos podniknout.
Nevím jistě, jestli jsem tento svůj
potenciál využila šťastně, ale za
muže jsem pojala filmového kritika. Můj manžel je placen tedy za
to, že jako první z nás všech observuje nejnovější snímky v kinech a pak skrz různá média a jejich zbytné rubriky hlásí světu, co
je kvalitní, co je „sorry not sorry“
a co zcela jistě nepochopíme.

řejné dražbě poté, co bude rozdělena na pět dílů. O týden později
byli představení obce během společného sezení seznámeni s prohlídkou, která ve vsi proběhla
kvůli zjištění požárních rizik. Zde
jednotlivé body výsledné zprávy:
1. Prohlížely se všecka stavení.
U čísla 48 nachází se rozpukaný
komín, pročež držiteli domu nařízeno bylo v osmi dnech opravit to
nechat.
2. V číslech 3tím a 43tím nalezly se nebezpečné stropy, kdež majitelům byla osmidenní lhůta
dána k opravám. Při čísle 45 jest
u mlátku zeď do veřejný cesty nakloněná, tak že sesutí hrozí, protož držiteli nařízeno bylo v čtrnácti dnech do pořádku uvésti.
3. Svítělny jsou ve všech staveních v dobrém pořádku.
4. Občanům nařízeno bylo, by čeládka v chlévách a ohni nebezpečných místech tabák nekouřila.
5. Hasící nářadí se shledalo být
v pořádku.
6. V obci se nacházejí dva rybníky dosti vodou naplněné, když se
bezpečně k nim přijecti může.
7. Ponocný svojí hlídku pořádně
koná.
8. Všecky občané jejich majetnosti pojištěné mají.
9. Překážky, které by zabraňovaly příchod a přívoz ke stavení,
kdyby oheň vypukl, se žádný nenalezly.
10. V obci se nenašly žádné stavby, které by byly proti stavebnímu řádu.“
Při dalších zasedáních se rozhodovalo o přijetí obecního pastýře, polního strážného nebo ponoc-

KOMUNITA

27. prosince 2018
Nic horšího se nám doposud s kritikem nestalo. K prvnímu prosinci
jsme se stěhovali. Zdálo se ale, že
stěhování je jen předvoj divokého
rozvodu. Kritik si v centru Prahy stoicky zabalil svou knihovnu
pět krát pět metrů, cepín, mačky,
sněžnice a klobouk s liščím ohonem a odebral se na vánoční večírek. Později v noci volal z benzínky, že natankoval plnou, ale nemá
peníze. Já zabalila sebe, tři děti,
koupelnu, kuchyň, sklep, koberce, kritikovo oblečení a boty, svou
důstojnost, zaplatila jsem benzín
a dala si inzerát na seznamce. Od
počátku celého procesu uběhly víc
než tři týdny, nestalo se ale bohužel nic, co bych zde mohla publikovat, aniž bychom přišli o řidičák, děti, svéprávnost, společenské postavení nebo posledních pár přátel. Teď už je samozřejmě lépe a naše láska je větší než kdy dřív. Kritika, toho žižkovského intelektuála a pravdoláskáře jsem tedy konečně dotáhla žít na venkov. Když hodí kostrou, má to do Světozoru hodinu.
Ve volných chvílích tu bloumá
mezi poli a každého zdraví. I tak
samozřejmě žijeme naplno - ples
kritiků se blíží a já sháním podprdu se zázračnými schopnostmi. Vám přeju, abyste byli v novém roce alespoň občas tak šťastní, jako když dnes kritik objevil,
že na obecní louce našeho nového
domova je patrně letní kino. Než
jsme došli zpátky domů, pečlivě
dramaturgicky rozplánoval sezónu 2019/2020. Myslím, že nás tu
budou mít všichni rádi.

10. dubna 2019
Řekla jsem kritikovi, že je vůl. To
se samozřejmě v civilizovaných
manželstvích nemá, já ale musela něco říct a nic hezčího mě nenapadlo. Jinak je u nás všechno při starém. Kritik po večerech
čučí na příšerné filmy a já se, jak
tuhle konstatovala kritička, jen
pořád prohlížím v zrcadle a chodím pozdě spát. V mezičase, co se
snažím po kritikových zádech vyškrábat do vyšších pater kultury,
jsem se vydala v naší obci na poštu. Mám to tam ráda, smrdí po
starém dřevu jako jesličky, které jsem kdysi navštěvovala. Potkávám tam sousedy, spíš sousedky a naposled jsem tam dostala nabídku, na kterou byla jediná

správná odpověď. „Máme s holkama z ulice hromadnej chat, kde
řešíme co a jak, chceš se přidat?“
Chtěla jsem. Nedovedla jsem takhle na poště s balíkem od mého
polského oděvního domu v náruči
vymyslet jediný důvod, proč bych
měla nechtít. Jsem tedy teď součástí hromadné konverzace s názvem Mamky od lumpíků smajlík
s hvězdičkama místo očí. Kritik
se mi posmívá a pak zuzá, cože
je tam nového. Že je vůl jsem mu
řekla kvůli něčemu, co vůbec nejde vtipně vyprávět, tak si něco
všichni sami domyslíme, lumpíci ju.
14. května 2019
Mám za sebou odpočinkový dámský víkend, který zahrnoval rozlučku se svobodou. Trávily jsme
ho ve vířivce, pily šampaňské
nahoře bez, mazaly jsme se na-

vzájem růžovou vodou z Maroka, pořádaly jsme polštářové bitvy v prádle a tak dále, znáte to.
Tyhle večírky jsou vždycky stejné. Návrat domů mě ze slečních
problematik rychle dostal, neboť se balilo na filmový festival
v Cannes, a to je vážná věc. Kritik
mi v rámci horečnatého skládání
a rozkládání čtyřiadvaceti košil
s proužkem i bez odkázal všechny drobné z peněženky, neboť mu
překážely, pak si nechal něco přežehlit a vybrat pršiplášť, který se
hodí nosit přes sako. Naši dětem
věnoval dlouhý bezhlesný pohled,
který znám, to si pouštěl si v hlavě, jak v Cannes šumí moře. Moje
jachta bohužel kotví v Jenštejně a slyším tu tak akorát šumění
řepky. Stejně nelituju,
že jsem ráno vstala
v půl šesté, abych ho
políbila a zamávala
mu do taxíku, do kterého tentokrát nepotřeboval nic přinést.
Na letišti, když rozbalil svačinku, našel
v pečivu dvě milostná
psaníčka na kytičkovaném papíře. Na jeden jsem mu napsala Ty moje Káně a na
druhý Měj se kankánsky a přikreslila
jsem sebe, jak tančím
se zvednutou sukní.
Už je to dvacet hodin
a pořád bez reakce.
6. června 2019
Výlet do ZOO Liberec nabídl kritičce
všechno, co si můžete
v pěti letech od akce
se školkou přát - lachtany na klouzačce, souložící lvy
i řízek s hranolkama v hospodě.
Vrátila se v hroznu dětí s modrými kšiltovkami nadšená. Já si to
podobně užila coby členka poroty festivalu dokumentárních filmů v Ústí nad Labem. Strávila
jsem několik nocí sama v uklizeném hotelovém pokoji, cpala jsem
se u snídaně vypraženou slaninkou, která po kritikově rozhodnutí zachránit planetu vymizela z našeho jídelníčku, dostala
jsem mýdlo s jelenem a navštívila jsem hudební produkci, kde
neměli dýdžejové žádné oblečení.
Během mé nepřítomnosti kritik
dělal to, co vždycky. Vyvezl děti
na louku, tam je fotil proti západu slunce a probouzel tím k životu svoje sociální sítě. Zajímalo by
mě, jestli mu ten víkend taky přišel tak tristně krátký, ale nemůžu
se ho zeptat, protože si v pondě-

lí ráno osvěžil výbavu svého kufru nevybaleného z Cannes a odjel na festival, který po tom stresu ve Francii označuje „ten za odměnu”, rozuměj Kluž, šampáňo,
hérečky a žádné on-line reportáže se spornou sledovaností. Naštěstí má dost rozumu, aby mi
rozzářeně ani jinak nevolal a já
tak můžu po večerech sledovat
Terapii a představovat si, že Kája
v těch svých svetříkách sedí vedle mě na gauči a 24 hodin denně
mi rozumí.
30. října 2019
V předvečer státního svátku 101.
výročí vzniku republiky mi kritiček v přírodním rodinném parku Amerika při nevinném přesunu z houpačky na klouzačku spadl do slepého ramene odvodňovacího kanálu přilehlého rybníka.
Spadl jako nemyslím, že do vody
hamtnul nožičkou v tenisce a já
pak vezivše ho v kočárku utíkala rychle ty dva kilometry domů,
aby nenastydl. Spadl tam z rozběhu a tak, že se nad jeho pruhovanou bavlněnou čepičkou zavřely řasy do původní hladké celozelené podoby bez jediné bublinky,
čili jsem pro něj skočila, vyhmátla
ho, pak jsem svlékla jeho i sebe,
zabalila ho do deky a ponožek,
které ze sebe operativně svlékla
cizí přihlížející matka, a v podprsence jsem s ním vezivše ho v kočárku utíkala ty dva kilometry
domů, aby nenastydl. Rychlá jízda se mu líbila a po cestě se smál.
Mám k tomu potřebu říct, že slepé rameno kanálu na Americe, to
není Botič, to je jako když mě kritik vzal na svatební cestu do gambijské Serekundy. Cítím to ještě teď. Když jsem s kritičkem doběhla k nám do ulice, kde sousedi
ve vaťácích venčili děti, poznamenali, že si mysleli, že si ty příběhy jen vymýšlím. Jakmile to bylo
možné, zavolala jsem kritikovi,
abych někomu relevantnímu nahlas řekla, že nám kritiček málem umřel ještě před dovršením
druhých narozenin, a že se cítím
jako strašná matka. Kritik byl
nedostupný, protože nasával atmosféru jihlavských dokumentů
v kině. Když se ozval a stoicky vyslechl můj příběh, zalitoval jen, že
se vše zajímavé doma děje, když
on tam není. Souhlasím. Kdyby
zůstal doma, mohl by ty kvalitní
dokumenty o dětské genocidě žít,
ale on se radši jen dívá.
Knižní podoba příběhů Ženy
filmového kritika v tištěné podobě i jako audiokniha vyšla v prosinci 2019.
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Hasičský rok 2019

rou jsme obdrželi i děkovný dopis
od primátora Prahy.
V souvislosti s adventním výjezdem bych rád požádal o jednu
věc. Pokud někdy uvidíte, že hoří
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Herna pro nejmenší

K

onec roku patří již tradičně
bilancování. Tento text vzniká o první adventní neděli
a mohu snad konstatovat, že ve
srovnání s rokem 2018 byl ten letošní u nás i v celém okolí o poznání klidnější. Nutno však dodat, že loňské statistiky se měnily
ještě v prosinci, a to zejména kvůli našemu zásahu u požáru skladu v Horních Počernicích a předsilvestrovskému požáru domu
v Radonicích. Letos tedy doufám
v klidnější poslední měsíc roku.
Pohled do přehledu událostí
k 1. prosinci tedy nabízí následující statistiku. Letos jsme řešili
celkem 15 událostí. Ve dvou případech jsme vyjížděli k požáru,
sedmkrát šlo o technickou pomoc,
jednou se jednalo o planý poplach
a v pěti případech šlo o tzv. ostatní
činnost. Dvanáct z těchto výjezdů
směřovalo do katastru Jenštejna,
dvakrát jsme jeli do Radonic a jednou do Prahy. Z hasičského pohledu byl jistě nejzajímavější letní
výjezd k hořícímu plynovému grilu na Zlatnické. Naštěstí to dobře
dopadlo, protože podobné události
mívají často daleko horší následky. Vítězem soutěže o nejzábavnější výjezd je bezkonkurenčně
radonická kočka na stromě, o které jsem psal v jednom z minulých
čísel. Z mého pohledu je důležitá
i naše zářijová účast na pražském
protipovodňovém cvičení, za kte-

prosinec 2019

něco, co nemá hořet, nebo narazíte na nějaký nebezpečný stav, tak
prosím nečekejte, až se vrátíte
z procházky, nechoďte s tím za
sousedem, ale volejte 150. I když

si nejste jistí, jestli to má nebo
nemá smysl, a někdy opravdu
mít nemusí, tak si s tím kolegové
v kladenském operačním středisku poradí a rozhodnou co dál.
Volat nemusíte ani přímo někoho z nás. Na Kladně na nás čísla
mají :-).
Stejně tak je pro mne důležité, že jsme se letos rozrostli o 4
nové členy. Kromě dvou nových
hasičů máme jednoho nového velitele družstva a jednu novou hasičku (!). Jeden ze stávajících členů na jaře přidal důležité řidičské
oprávnění pro skupinu C a další
pak prošel velitelským kurzem.
V listopadu pak dva další absolvovali kurz obsluhy řetězových
motorových pil. Tři stávající řidiči se zúčastnili kurzu řízení za
ztížených podmínek na polygonu
v Hradci Králové.
V rámci SDH jsme letos opět
pomáhali s organizací několika
obecních akcí včetně pálení čarodějnic, Jenštejnfestu nebo rozsvěcení vánočního stromu.
Za všechny jenštejnské hasiče
bych vám rád popřál klidné svátky a hodně štěstí v novém roce.
P.S. Dejte prosím pozor na
vaše adventní svíčky a silvestrovskou pyrotechniku. Rádi se
s vámi potkáme, ale raději každou středu v podvečer v hasičárně než u vás doma :-).

B

randýský Matýsek z.s.
ve spolupráci s obcí Jenštejn připravuje nový
projekt mobilní herničky,
která by se pro ty nejmenší děti konala
každý týden v předem stanovený den
dopoledne. Obec by
poskytla prostory
v přízemí obecního
úřadu,
Brandýský
Matýsek by připravil
hravé dopoledne s tvořením
a cvičením, do kterého se rodiče se svými dětmi mohou
aktivně zapojit.
Na vybavení herničky můžete přispět, třeba v rámci

Mezinárodního dne dárcovství v úterý 3.prosince nebo
i kdykoliv jindy přes web
www.giving-tuesday.cz
Jakýkoliv
příspěvek
přiblíží
Brandýský
Matýsek k realizaci
projektu s plánovaným zahájením
v první půli roku
2020.
Případné
dotazy směřujte na mail
kusa@brandyskymatysek.
cz, kde můžete také projevit
o tento projekt zájem, aby organizátorky získaly představu, kolik dětí by chtělo mobilní herničku navštěvovat.

Jiří Hulík, zástupce velitele JSDH, zastupitel
Hvezdy v Nehvizdech_inzerce A5_pomlcka.indd 1
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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
Aktuální program, detaily a rozpisy naleznete na: www.jenstejn.cz
Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
22. 12. – Vánoční příběh (Rodinný
park Amerika)
9. 2. (19:00) – Klíče na neděli – Divadelní spolek Háta (Radonická
beseda)
13. 3. – Stand up Comedy – Na stojáka – Arnošt Fraunberg a Adéla
Elbe (Obecní dům Radonice)
Radonice – ZOOPark
1. 11. – 31. 3. Můžete ZOOPark navštívit v čase 9:00–12:00.
www.zoopark-radonice.cz

Dřevčice
7. 12. – Vánoční jarmark Dřeváček
(park u školy)
Vinoř
www.vinorseprobouzi.cz
leden – Rybova Mše v Kostele povýšení sv. Kříže
22. 2. (15:00) – Masopust (Hoffmanův dvůr)
14. 3. – Obecní maškarní ples –
strašidelný (Sokolovna)
15. 3. – Dětský karneval (Sokolovna)
Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv-dvur.cz
14. 12. (20:30) – Něžný octopus
(vánoční koncert)
17. 12. (20:00) – Rocketman (kino)
31. 12. (21:00) – Silvestr
25. 1. (19:00) – Přezletický ples
22. 2. – Masopust
Kbely
www.praha19.cz
20. 12. (18:30) – Vánoční komorní

koncert Heroldova kvarteta (kostel Kbely)
21. 12. (14:00) – Betlémské světlo
(radnice Kbely)
14. 2. (19:30) – Reprezentační
ples městské části Praha 19 (LD
Kbely)
Veleň
www.velen.cz
13. 12. (19:30) – Loutna česká,
mluvené slovo Bára Štěpánová
(sál OÚ)
23. 12. (18:00) – Vánoční koncert
(sál OÚ)
23. 1. (18:00) – One woman show
Ivany Jirešové (sál OÚ)

víkend s rytířem, Popelkou a dílničkou pro děti
24. 12. – Živý betlém s vánočními
koledami
12. 1. – Zavírání Vánoc s tříkrálovým průvodem a živými velbloudy
31. 1. – 1. 2. – Nocování na zámku
8. 2. – 10. 5. – Výstava: Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka aneb
nejen večerníčky Zdeňka Smetany
16. 2. – Masopustní průvod
21. 2. – 1. 3. – Detektivní týden
aneb pátrej na vlastní pěst
14. 3. – Strašidelná noc
27.–29. 3. – Prodloužený detektivní víkend aneb pátrej na vlastní
pěst

11. 2. (14:00) – Literární kavárna
– Zdenka Procházková a Ivanka
Devátá
10. 3. (14:00) – Literární kavárna
– Šárka Rosová Váňová
21. 3. – „Vyrobme si knížku“
16. 2. (10–17) – Masopust
17. 11. 2019 – 13. 4. 2020 – Ze života knih a knížek
Nádraží Praha Těšnov – provoz
obnoven (stálá expozice)
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)

Horní Počernice – Chvalská tvrz
www.chvalskyzamek.cz
30. 11. – 2. 2. – Dřevo, dřívko, dřevíčko: Poznávej, objevuj, hraj si –
interaktivní výstava pro děti
30. 11. – 2. 2. – JIHOČESKÉ BETLÉMY – výstava ze sbírky Muzea
Jindřichohradecka
14.–15. 12. – Vánoční pohádkový

Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz
14. 1. (14:00) – Literární kavárna
– Martina Fialková a Stanislava
Dufková
25. 1. – Umění kaligrafie – techniky ručního krasopisu
8. 2. – Výroba papíru (mramorového, škrobového)

Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz
12. 12. (14:00) – Jiří Suchý – Lehce
s životem se prát (kino)
12. 12. (19:30) – Blues Jam Session (koncert)
13. 12. (19:00) – Jumanji: Další level (kino)
18. 12. (20:00) – Last Christmas (kino)

22. 12. (15:00) – Betlémské světlo
Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
11. 12. (20:00) – Na kus řeči s Pavlem Zedníčkem (kino)
12. 12. (19:30) – Sluha dvou pánu
– divadelní představení (kino)
14. 12. (14:30) – Vánočky – vánoční
koncert (zámek)
19. 12. (18:00 a 20:00) – Vánoční
koncert skupiny Kriskros (kostel
Obrácení sv. Pavla)
19. 12. (10:00 a 17:00) – Živý betlém (zámek)
20. 12. (19:00) – Vánoční koncert
Komorního orchestru Bohumila
Hanžlíka (zámek)
1.1. (18:00) – Novoroční setkání na
Labi a pouštění lodiček
5. 1. (16:00) – Tříkrálový koncert
– Alexander Christianov a jeho jazzové trio (zámek)
6.–31. 1. – Tanec mezi dvěma světy – výstava (Kočárovna)
10. 1. – Po stopách polabských
strašidel

16. 1. – 23. 2. – Obrazy Vladimíra
Špičky – výstava (Oblastní muzeum)
24. 1. (19:30) – Maurice Ensemble
– koncert (zámek)
31. 1. – Společenský bál města (ZŠ
na Výsluní)
28. 1. (19:00) – Galakoncert ZUŠ
(kino)
5.–28. 2. – Svět očima dětí – výstava (Kočárovna)
13. 2. (19:30) – Martina Englmajerová a Karel Vrtiška a jejich spolužáci – koncert (zámek)
23. 2. – Masopust (zámek, Masarykovo náměstí, RK Klíček)
27. 2. – 31. 5. –Co se nese v lese –
výstava (Oblastní muzeum)
4.–30. 3. – Košíkářství v podzámčí
– výstava (Kočárovna)
7.–8. 3. – Tajemství zaniklých řemesel (zámek)
Brandýs nad Labem – Matýsek
www.brandyskymatysek.cz
Zahradnická ulice 1723/A, Brandýs nad Labem

13. 1. (19:00) – Tvoření pro maminky – výroba šperků (Matýsek)
24. 1. – 21. 2. (19:00) – Kurz masáží
kojenců – každý pátek (Matýsek)
28. 1. (19:00) – Třetí rodič – přednáška (Matýsek)
8. 2. (15–17) – Dětský karneval
(Funatic club)
Brandýs nad Labem – Kino
Aktuální program kina naleznete
na: http://kinobrandys.cz
Šestajovice
– Svíčkárna RODAS
www.rodas.cz
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.
Výrobní dílny svíčkárny o letních
prázdninách jsou otevřeny každé
úterý a středa od 9:00 do 17:00 hodin. Soboty a neděle celoročně od
10:00 do 18:00 hodin. Bez objednání.
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OBEC

JENŠTEJN

2020

VÁS ZVE DO

RADONICKÉ
BESEDY

od 19:30 hodin

NA

OBECNÍ

PLES

VSTUP VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU

"HRA" O ZAJÍMAVÉ CENY

K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE HUDEBNÍ KAPELA PERPLEX
RADONICKÁ BESEDA, V ULIČCE 3, RADONICE, KUCHYNĚ OTEVŘENA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA OÚ JENŠTEJN
V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH, tel.: 286 851 985, web: www.jenstejn.cz
x
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velmi živá kapela

VSTUPNÉ 150 Kč - sezení / 100 Kč - stání

OBEC
JENŠTEJN
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