„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés
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Technické zázemí obce konečně povoleno

Foto: Pixabay

S

nažíme se o vybudování
obecního technického zázemí
a manipulační plochy. Jen
„povolovačky“ k tomu, abychom
něco podobného mohli realizovat,
zabraly přesně jeden rok.
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 pořádek
a vše bylo řádně vyvezeno. V případě rozměrnějšího bioodpadu
bude využívat i drtičku větví tak,
abychom zaplnili 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 oplocené prostory na krátkodobé
uskladnění – nedávno jsme tak

velmi komplikovaně řešili, jak
a kdo a kdy přiveze 80 stromů
k zasazení, stejně komplikovaně
jsme řešili, kam se stavebním
dřevem z rozebraného hradního
lešení, 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 třeba
měsíc na kontejner na velkoobjemový odpad či pouze 2-3 ročně na
kontejner na bioodpad.
Vzhledem k tomu, že došlo
k drastickým propadům příjmů
v roce 2020 a také proto, že povolení trvalo tak dlouho, počítám
s realizací projektu pravděpodobně na jaro 2021.
Norbert Hlaváček

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
J. Minxová +420 286 851 985
info@jenstejn.cz
www.jenstejn.cz – obec
facebook.com/jenstejn – Facebook

Úřední hodiny OÚ
od 4. 10. 2020:
Pondělí 07:30–12:00 hodin
13:00–18:00 hodin
Úterý 07:30–12:00 hodin
Středa 07:30–12:00 hodin
13:00–18:00 hodin
Obecní policie: +420 724 111 222

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

SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz

Pošta Jenštejn:
Po+St
15:00–18:00 hodin
Út+Čt+Pá 18:00–11:00 hodin

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

MŠ Jenštejn:
www.msjenstejn.cz

Pohotovostní linka VAK ZÁPY:
+420 603 206 753 (24 hodin denně)
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SLOVO STAROSTY
Léto bylo ve znamení tradičních
letních akcí a zábavy. Jsem rád,
že se tyto akce podařilo zorganizovat a přes mnohé obavy, zda
na ně dorazí lidé, nepřišla práce
spousty dobrovolníků vniveč.
Velmi děkuji všem sportovcům, hasičům i těm několika ostatním nikde „neorganizovaným“,
kteří
stavěli
a bourali zázemí na Summer
Party, Jenštejnskou Pětku, Loučení s prázdninami, letní kina,
obsluhovali u stánků či vymýšleli atrakce pro děti. Víte, není to
málo práce a lidé, kteří ji dělají,
to dělají pro všechny zdarma
a na úkor svého volného času.
Proto jim vždy patří velký dík!
Ale prázdniny skončily a přichází doba koronavirová… Nosíme roušky, dnes tam, zítra zase

jinde, přichází jeden pokyn za
druhým a na to, aby se v nich někdo vyznal, bychom někdy potřebovali chytrou Horákyni. Máme
připravovat tradiční 17. listopad
a Lampiónový průvod a setkání
se sousedy na návsi? Co Rozsvěcení vánočního stromečku
a Obecní ples? Přijdou lidé? Nebudou se bát? Nezakáže nám to
zase někdo na poslední chvíli?
Žijeme v době obrovské nejistoty. Potřebujeme si věci dlouhodobě plánovat, organizovat čas,
místo, kolik to bude stát a zda
na to budeme mít. A teď je to víc
než kdy jindy jen jakési věštění
z křišťálové koule. Tak jako bude
sestavování rozpočtu pro rok
2021. Změní se zase Zákon o rozpočtovém určení daní? Vezmou
obcím zase další příjmy? Pokles

za rok 2020 bude pro naši obec
znamenat cca o 2,5 mil. Kč méně
na daních (kvůli bezprecedentní
ekonomické krizi) a další pokles
nastane, když se sníží daň z příjmu na 15% a superhrubá mzda.
Budou nám to zase kompenzovat nějakými „pseudodotacemi“
a dorovnají vše nebo jen částečně, jako letos…?
Naprostý chaos způsobený
nekoncepčními zásahy do ekonomiky kvůli Covid-19 pro nás
činí budoucnost velmi nepředvídatelnou a možná více, než je nakonec nutné, krátíme investice
a dlouho připravované projekty.
Protože prostě nevíme, co bude,
s čím zase zítra přijde vláda
a jak to nakonec celé dopadne.
Příjem obcí z daní v roce 2019 byl
zhruba 230 miliard korun. Letos

to bude o minimálně 30 miliard
méně. Zrušení superhrubé mzdy
bude znamenat dalších 90 miliard mínus v daňových příjmech,
ze kterých mělo do měst a obcí
„přitéct” zhruba 21 miliard.
Ale nesložíme se z toho, každá
krize je zároveň i výzva a až se
z toho vylížeme, budeme silnější
a některé nově získané zkušenosti
jsou k nezaplacení. Třeba u voleb!
Norbert Hlaváček

Zásilkovna má v obci svůj box
Nabídla se nám možnost v obci
zřídit výdejní i zasílací místo Zásilkovny. Zařízení je v provozu 24
hodin denně, je napájeno solární
energií, lze komunikovat pomocí
chytré appky na mobilu a finančně to obec nezatíží. Umístění je
na začátku Hradní ulice.
Norbert Hlaváček

OBECNÍ SLOUPEK
Vítání občánků je naplánované na neděli 8. listopadu v dopoledních hodinách. Vítat se budou
děti s trvalým pobytem v obci
a narozené v časovém období
1. 9. 2019 až 31. 8. 2020. Na chystaný ceremoniál musí rodiče své
dítě osobně přihlásit v kanceláři
obce, nejpozději do 7. října 2020.
Pro roušky ušité dobrovolníky si můžete, v případě potřeby, i nadále chodit do kanceláře
obce. Prosíme využívejte úředních hodin. Od října jsme přidali
2 hodiny týdně navíc.

Separační stání Radonická
bude o pár nádob menší. Důvodem je budování nového přechodu pro chodce a navazujícího
chodníku v bezprostřední blízkosti. Část nádob na separaci
byla odvezena na jiná místa separace. Aby nedocházelo k přetížení nádob, zvýšili jsme frekvenci
vývozu u jedné z nejvytíženějších
komodit – kovu. A to na všech separačních místech. Prosíme, neodkládejte svůj odpad mimo separační nádoby, prostředí v okolí
bude hned úhlednější.

Velkoobjemový svoz v jiných
dnech, časech i s jinými o mnoho většími kontejnery. Od srpna
svážíme velkoobjemový odpad
v těchto termínech: 27. 9. (7–11
h.) Jenštejn, 31. 10. (8–13 h.)
Jenštejn a Dehtáry a 29. 11.
(7–11 h.) Jenštejn. Nebezpečný
odpad 31. 10. (8:00–8:30 h.) Jenštejn a (8:40–9:20 h.) Dehtáry.
Svoz bio velkoobjemového odpadu 4. 10. (7–11 h.) Jenštejn.
Listopadový svoz bude v tomto
roce poslední, ve svátečním prosinci svoz vynecháme a v novém

roce připravíme datumy svozů
již od ledna. Prosíme sledujte
web obce, sekci Svoz odpadu.
Připomínáme, že sběr jedlého
oleje probíhá formou odevzdání
nádoby (plastová s pevným uzávěrem) s jedlým olejem v kanceláři obce. Následně je olej umístěn do nádoby, kterou předáváme
pravidelně k dalšímu využití oleje specializované firmě. Separací
oleje výrazně pomáháte čistírně
odpadních vod. Děkujeme.
Pavla Rachová, Jana Minxová
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Otázky a odpovědi

V

nové rubrice se pokusíme
občas odpovědět na otázky,
které se starostou dostaneme od náhodného kolemjdoucího,
na e-mail či jinak, a odpovědi by
mohly zajímat ještě pár dalších…
Nevzali mi dítě na přestup do
Satalic. Prý proto, že Jenštejn přestal platit a škola tak
nedostává na jenštejnské děti
vůbec žádné peníze. Proč jste to
udělali?
Mezi Jenštejnem a Satalicemi
byla před lety uzavřena smlouva, která byla prezentována jako
„doložka nejvyšších výhod“. Obsahovala závazek Jenštejna platit
městské části Praha-Satalice příspěvek za každé dítě s trvalým pobytem v Jenštejně, které bude přijato do ZŠ Satalice. Neobsahovala
ale žádný závazek školy nějaké
naše dítě přijmout. Pouze, pokud
se tak stalo, vznikl nárok na příspěvek. V době uzavření ale aspoň
platilo kritérium, že poté, co byly
přijaty všechny děti s TP v Satalicích, měly děti z Jenštejna a Radonic přednost před ostatními. To
už ale delší dobu neplatí, dokonce
se už do ZŠ Satalice nedostali ani
prvňáci, kteří měli jednoho nebo
dokonce dva sourozence na této
škole. Pro Jenštejn tak tato smlouva pozbyla významu, protože naše
děti mají na přijetí do Satalic úplně stejnou (tedy mizivou) šanci
jako do jakékoli jiné školy v okolí.
Samotným důvodem vypovězení
smlouvy ale byl propad obecních
příjmů kvůli COVIDu, kdy jsme
hledali, jak ušetřit. Osobně je mi to
líto, satalická paní starostka je velmi sympatická a nedělá mi dobře
jí působit výpadek tohoto příjmu,
ale musíme myslet v první řadě na
Jenštejn. Samotná smlouva má ale
roční výpovědní lhůtu, takže ještě
ve školním roce 2020/21 budeme
Satalicím platit. A není pravda,
že ZŠ Satalice nebude dostávat
na jenštejnské děti žádné peníze.
Na každého žáka dostává od státu peníze na základě rozpočtového
určení daní. Ovšem městská část
samozřejmě do školy vkládá další
investice jako majitel budovy. Pro
ty, kteří se třeba přistěhovali nedávno, ještě připomínám, že Jenštejn nikdy školu nevlastnil, naposledy měl školský obvod ve Vinoři.
Ten Jenštejnu městská část vypověděla a obec se tak ocitla bez školského obvodu. Rada města Prahy
odmítla zřídit školský obvod pro
Jenštejn v jiné pražské části, neuspěli jsme tehdy ani v Radonicích,
že bychom postavili společnou
školu tam a nedopadl ani pokus
o pronájem učeben v Praze-Kbely.

Obec nevlastní žádný pozemek,
kde by mohla školu postavit, splácíme úvěr na školku a na kanalizaci v Dehtárech. Takže bylo rozhodnuto o zřízení svazkové školy.
Spojili jsme se dvěma obcemi se
stejným problémem a soustředěným a spojeným tlakem spolu se
spoustou dalších obcí ve stejných
problémech v prstenci kolem Prahy se podařilo přesvědčit vládu
ČR, aby zřídila příslušné dotační
tituly a dokonce zvýhodnila svazky obcí tak, že jejich minimální
spoluúčast na stavbě školy je „jen“
15%, zatímco u samostatných škol
je to 25%. Pro představu ten rozdíl
10% u školy za cca 500 mil. Kč je
opravdu zásadní. Navíc Přezletice jako jediná obec disponovaly
vhodným stavebním pozemkem,
který do Svazku vložily zdarma
právem stavby na 100 let. Na takový stavební pozemek, i kdyby
jej v Jenštejně byl někdo ochoten
obci prodat (nebyl), bychom prostě
neměli. Svazkovou školu už ale
provozujeme, škola má nyní čtyři
ročníky a sídlí v pronajaté budově
v Brandýse nad Labem a finišuje
zahájení stavby vlastní budovy
v Přezleticích. Netvrdím, že se
z toho v noci budím nadšením, ale
bylo to nejlepší z možných řešení.
Škola v Jenštejně je ekonomická
iluze, a pokud bychom vůbec nějaký pozemek sehnali, ekonomicky

by nás půjčka na něj a spoluúčast
na školu, řekněme za 200 mil. Kč,
zruinovala.
Martin Šidlák

Křižovatka na výjezdu z Hradní
na Radonickou je nepřehledná,
těžko se v ní vyhýbá s autobusem. Vám je to úplně jedno?
Není. Podnět jsem vzal v potaz, bude tam zákaz zastavení
vyznačený žlutou čárou. Ale aby
taková věc šla reálně realizovat,
musí obec nejprve sepsat návrh,
nechat ho schválit na dopravním
inspektorátu Policie ČR, následně na odboru dopravy MěÚ Brandýs, poté vyvěsit tento záměr na
15 dní na úřední desku, pak opět
počkat dokonce 30 dní na případné připomínky, až odbor dopravy
vydá rozhodnutí a teprve nakonec
objednat. To celé trvá už třetí měsíc. Obecně problémy na Hradní
ale teprve začínají. Nevím, jak
pro tak rozsáhlou výstavbu mohla kdysi projít jen jedna přístupová cesta. Ale stalo se a s dalšími
novými domy postupně doprava
narůstá. Pokud chceme, aby do
Nového Jenštejna nadále zajížděl
autobus, tak nemůžeme dopravu
zpomalovat různými prahy, které
navíc ničí auta těm 90% slušných
řidičů. Dalším faktem je, že jakmile se někde prahy naplánují, nikdo z okolo stojících domů je tam

nechce, protože je to ruší… Stejně tak se blíží doba, kdy po celé
jedné straně Hradní bude muset
být také zákaz zastavení, aby autobus projel a nemusel kličkovat
z jedné strany na druhou.
Martin Šidlák

Před časem se měla rekonstruovat Vinořská silnice, nakonec
k tomu nedošlo, proč?
O rekonstrukci Vinořské od
odbočky na Vinoř až do Jenštejna
žádáme kraj už přes pět let pravidelně. Dokonce jsme psali i všem
středočeským radním a hejtmance. Několikrát nám to bylo přislíbeno a před pár měsíci už dokonce bylo obci oznámeno, že a kdy
se bude Vinořská rekonstruovat.
Nakonec jsme se, v podstatě náhodou, dva dny před termínem
dozvěděli, že se rekonstruovat
nebude, protože by na to nebylo dost peněz či co… V současné
době je na to prý vypsána soutěž
a dle vyjádření KSÚS (Krajského
silničního úřadu Středočeského
kraje) by to chtěli realizovat letos,
ale cituji „záleží na tom, kdy se to
vysoutěží, jak bude mít zhotovitel
čas a na počasí…“. Tak až půjdete
v říjnu ke krajským volbám, myslete i na to, že kraj pro nás může
hodně udělat, když bude veden
koncepčně a s rozumem.
Norbert Hlaváček
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Nevšední zážitky na hradě Jenštejn

N

echat se okouzlit geniem
loci gotické kaple za doprovodu podmanivé hudby
či zažít velké množství zábavy
v prostorách gotického hradu mů-

žete až do konce října na hradě
Jenštejn.
Duchovní či chrámová hudba byla odjakživa prostředkem
k dosažení pocitu sounáležitos-

ti s božstvím. Sloužila většinou
pro doprovod nábožensky založených obřadů. Nejinak tomu bylo
i ve 14. století, tedy v době Jana
z Jenštejna, který byl nejen vel-

kým milovníkem hudby, ale také
jejím skladatelem. Pro své soukromé promluvy s Bohem si nechal zbudovat na Jenštejně kapli,
ve které se dodnes dochovaly původní architektonické prvky gotického stylu. Do těchto prostor
máte možnost za doprovodu hudebních tónů vstoupit i vy.
Za zhlédnutí určitě stojí expozice pojednávající o významné
osobě zdejší obce - přírodním léčiteli Janu Mikoláškovi (18891973), který byl výjimečným
znalcem bylin i mužem obdařeným léčitelskými schopnostmi.
Děti na nádvoří často vyhledávají
bosou stopu, na které si mohou
vyzkoušet, jaké to bylo v dobách
dávných, kdy celoroční nošení
obuvi nebylo běžnou záležitostí.
Chcete-li zažít s vaší rodinou
či přáteli nevšední zážitek a velké množství zábavy v prostorách
hradu a jeho okolí, přijďte objevit Jenštejnský poklad! Stejnojmenná hra je velice oblíbeným
zpestřením při poznávání hradu
nejen dětmi. Herní plán lze zakoupit v hradní pokladně, a poté
se vydat na cestu, během které
se musíte vypořádat s rozličnými
nástrahami. Uspějete-li, odměna vás nemine. Otevřeno bývá
od dubna do října tři dny v týdnu (pátek, sobota, neděle) v čase
10:00 až 17:00 hod. Více na www.
muzeumbrandys.cz.
Zdeněk Šimerka

Jenštejn a okolí ve filmu a v televizi

Č

eskými kiny na konci
léta prošel film Šarlatán
o Janu Mikoláškovi. V Jenštejně se ale nenatáčela žádná ze
scén, nahradila ho obec Lichoceves nedaleko Roztok. Jenštejn se
už ale v televizi či ve filmu kdysi
párkrát objevil.
Hradu byla v roce 2009 věnována jedna reportáž pořadu
Toulavá kamera. O historii dostal
na kameru možnost promluvit
i místní kronikář Václav Kovanda. Dokument je stále dostupný

v internetovém archivu České televize, v záložce i-Vysílání.
Silueta hradu byla kulisou
scény filmu Příběh pro začínajícího kata, který natočil v roce 1969
režisér Pavel Juráček. Absurdní
černohumorná satira popisuje příběh Lemuela Gulliveriho
(v podání Lubomíra Kostelky),
který se dostane do tajemného
kraje Balnibarbi, jehož hlavní
město Laputa se vznáší ve vzduchu, aniž by to Balnibarbané
věděli. Téměř v závěru filmu se

Gulliveri vrací do kraje Balnibarbi a v jedné scéně je právě na nádvoří jenštejnského hradu.
Jeden z domků v podhradí pak
sloužil coby policejní služebna
v třídílném seriálu České televize Policejní pohádky strážmistra
Zahrádky. Ve třech úsměvných
povídkách situovaných do roku
1947 slaví mladý policista větší
úspěchy na poli milostném než
v boji proti zločinu. Titulní postavu v miniseriálu uvedeném v roce
2000 ztvárnil Petr Rejchert.

Převážně televizní štáby se ale
objevují i v nejbližším okolí. Kromě toho, že seriál Slunečná se natáčí v Zápech se v seriálu Ordinace v růžové zahradě objevila boží
muka v Podolance. Některá místa
v Radonicích jsou zase k poznání
v seriálu Případ 1. oddělení (například díl Smrt novináře). Nádraží Praha-Satalice si „zahrálo“
ve filmu Rodinné trampoty oficiála Tříšky, lokality v okolí přejezdu
zase v seriálu ČT Hop nebo trop.
Martin Šidlák
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Volejbalový turnaj 2020

V
Nohejbalový turnaj 2020

P

oslední srpnovou sobotu 28.
8. uzavřel trilogii sportovních turnajů v Jenštejně
nohejbalový turnaj. Přihlásilo se
celkem 10 mužských týmů a tím,
že se letos nezúčastnila nám známá vynikající dámská trojka Rukulíbám, coby reprezentace ženského nohejbalu, jednalo se ryze
o chlapské souboje. Tak alespoň
v jedné oblasti neméně důležité
a to v občerstvení měla ženskou
doménu naše kamarádka Terka
Šálková, která bezvadně zvládala
catering pro všechny zúčastněné.
Vrtkavost počasí je nevyzpyta-

telná, a ačkoliv se zdálo, že bude
celý den pršet, hráči i příznivci
byli ušetřeni jediné kapky deště.
I letos se naši mistři bratři Štěpánkové umístili na medailové
pozici, a to na třetím místě.
Při závěrečném ceremoniálu
byly všem týmům předány ceny,
následovaly vzájemné gratulace,
oslavy a nakonec přátelské rozloučení.
Výsledky prvních třech míst:
1. místo Solida
2. místo Vinoř
3. místo Prdíci
Martina Stibůrková

sobotu 8. srpna převzal
štafetu turnajů volejbalový turnaj smíšených družstev. Při tropických teplotách
33¨C dorazilo všech přihlášených
8 týmů! Připočítáme-li k extrémním teplotám nebe bez mráčků
a tudíž silné pražení slunce, tak
i v těchto nelítostných podmínkách všechny týmy hrály s patřičným nasazením a drivem.
Tady platí, že komu bije volejbalové srdíčko, hraje za každého
počasí na doraz.
Po uvítání všech týmů, sdělení informací důležitých hlavně
pro týmy, které k nám dorazily
po prvé, sestavení tabulky zápasů geniálním matematikem Karlem Klírem (družstvo Jinonice),
došlo k zahájení turnaje. Stejně
jako na každém z našich turnajů byl nehrajícími členy spolku
zajištěn dostatek kvalitního občerstvení, tady ve formaci Karel
Malina a Petr Stibůrek a nechybělo ani nějaké to domácí pečeníčko.
Byť jsme nedoufali, že vzhledem k již zmíněnému počasí
se dostaví diváci, tak sportovní

nadšenci, které neodradí výheň
se také přišli podívat a osvěžit
se.
Stejně jako loni obhájilo prvenství mistrů družstvo Jenštejn, takže „zlato“ zůstalo doma.
Druhé místo získalo družstvo
Butovický válec a do třetí medajlové pozice se dostalo družstvo
Jinonice. I v letošním roce byla
udělena zvláštní prémiová cena
tentokrát zaměřená na nejgalantnějšího hráče vůči hráčkám
soupeřících týmů. Cenu Volejbalista džentlmen získal Petr
Stehno z družstva Šmejdi, kterému jsme tak snad udělali radost
z černé kravaty, kubánského
doutníku, luxusního parfému
a pánského prestižního časopisu.
Šestá hodina ukončila vzájemné zápolení a došlo na předávání cen, oslavám z vítězství
a na kýžený odpočinek. Se všemi hráči jsme se rozloučili již
obligátním pozdravem Sportu
zdar a volejbalu zvlášť, těšíce se
vzájemně na příští turnaj 2021
u nás v Jenštejně.
Za Spolek sportovců
Martina Stibůrková

Turnaj v líném tenise 2020

K

aždý rok již tradičně pořádá
náš Spolek sportovců sportovní i jiné akce na obecní
louce v Jenštejně. Souvislosti
s covidem 19 nám přinesly nemalé problémy stejně jako jiným pořadatelům a organizátorům ať už
ve sportu či v kultuře. Přizpůsobili jsme se zvláštním opatřením
a doufali, že se turnaje letos nezruší, ale odloží, což se také stalo. Pořadí turnajů se však tímto
změnilo.
V sobotu 25. 7. v 8:30 hod otevřel brány turnaj v líném tenise
a zastoupil tak volejbalový turnaj, který jsme zařadili 14 dní

poté. Tento nejmladší, benjamínek našich turnajů uvedl začátek
naší sportovní sezóny vskutku
reprezentativně. Tak veliký zájem o účast jsme nečekali a jsme
velmi rádi, že mezi jenštejňáky
a také přespolními je zájem si zasportovat.
Soutěžit dorazilo 12 dvojic,
což je nejvyšší počet hráčů ve
srovnání s minulostí. Dorazili jak
„staré známé firmy“ tak úplní
nováčci. Mnozí týden před turnajem ve volném čase trénovali
a nesoutěžící se v přípravném
týdnu věnovali sportovnímu zázemí (úklid, doplnění občerstvení

a hyg. prostředků, výběr a nákup
cen a podobně). Je samozřejmostí
doplňovat energii hráčů i diváků
občerstvením a tento servis zajišťovali Petr Stibůrek a Michal
Brož, jež se svého úkolu zhostili
profesionálním přístupem a precizností. Také donáška domácího
pečení od sportovkyň na ochutnávku doplnila již tak příjemnou
atmosféru.
Kolem páté hodiny odpoledne byly známé výsledky a došlo
k slavnostnímu předávání cen.
Každá dvojice byla oceněna a prvním třem místům byly předány
dárkové peněžní poukázky CČM.

A zde jsou výsledky třech nejlepších:
1.místo IdaMi
(Mirek a Ida Zichovi, Jenštejn)
2.místo Moraváci
(Mirek Jurník a Pavla Šírancová)
3.místo Chlupaté bestie
(Karel a Lenka Malinovi, Jenštejn)
Pozn. Nemohu nezmínit velkorysé gesto vyplývající s organizováním a především předsednictvím Spolku sportovců Karla
Maliny, který spolu s manželkou
(držitelé 3. místa) se vzdali odměny ve prospěch hráčů 4. místa.
Za Spolek sportovců Martina Stibůrková
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S prázdninami se rozloučilo 91 dětí

V

neděli 6. 9. se konalo pro
děti jako každý rok sportovní a soutěžní odpoledne
na obecní louce. Mezi soutěžní
disciplíny se letos poprvé zařadila
možnost zkusit si zatančit zumbu
pod vedením zkušené lektorky
Lucky Burdové. Samozřejmě nechyběla ani návštěva hradu Jenštejn a v současné době možno
říci „retro“ disciplína ve skákání

panáka. Mnohé děti tak poznaly,
jak jejich rodiče a prarodiče trávili volný čas po škole, že stačila
jen křída a kamínek v době, kdy
nebyly facebooky, mobily a podobně. Třeba v příštím roce můžeme
ještě zařadit školku ve skákání
přes švihadlo nebo školku s míčem (starší ročníky si jistě vzpomenou). V 15:30 hodin již hasiči
Praha Satalice zahájili pěnový

Léto u hasičů

L

etošní léto bylo z hasičského
pohledu v Jenštejně i v okolí
poměrně klidné. Na rozdíl od
předchozích let ubylo hlavě lesních a polních požárů. Jednotka
tak měla víc klidu na práci pro
obec nebo výcvik nováčků.
Jediným velkým letním zásahem byl velký požár v Lázních
Toušeň. V pátek 28.8. večer tam
začal hořet seník v tamním zemědělském areálu. Postupně byl
vyhlášen třetí stupeň požárního
poplachu a na místo se sjely jednotky z celého okolí. Jenštejnu
byl vyhlášen poplach v sobotu
v šest hodin ráno. Na místě jsme
se podíleli na hasebních pracích,
prováděli jsme kyvadlovou dopravu vody a na Labi jsme zřídili jedno z čerpacích stanovišť. Požár se

obešel bez zranění a podařilo se
ochránit i okolní budovy včetně
hospodářských zvířat.
S koncem léta se po jarní přestávce opět rozběhla i činnost
SDH. Nejprve se náš zástupce
zúčastnil volebního shromáždění
Okresního sdružení hasičů Praha - Východ a hned další víkend
proběhala výroční valná hromada
SDH Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav u příležitosti 140. výročí
založení tamního sboru. V polovině září jsme se konečně dočkali
i soutěží v požárním sportu. Na
soutěži ve Zdibech nás reprezentovala hned dvě ženská družstva.
Po skvělém výkonu z toho nakonec bylo výborné 2. a 3. místo.
Jiří Hulík
Zástupce velitele JSDH Jenštejn, zastupitel

zásah a děti se tak mohly vykoupat při příjemné letní teplotě. Každé dítě po odevzdání soutěžního
lístku dostalo tašku s drobnými
potřebami do školy a nějakou tu
drobnost a sladkost navíc.
Vysoká návštěvnost 91 dětí
svědčí o oblíbenosti akce, ale nutno dodat, že nám sportovcům
– organizátorům k tomu hodně
pomáhá jako každé venkovní akci

dobré počasí. Nezbývá nám než si
přát pro příští rok počasí jako letos
a s chutí a elánem nám vlastním
dopřát dětem pěkné odpoledne. Vítáme každou pomocnou ruku a nápady z řad rodičů pro tuto akci,
vždyť to přece děláme pro naše
děti a někteří už i pro vnoučata,
aby si něco kvalitního užily a měly
hezkou vzpomínku na dětství.
Martina Stibůrková
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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.
Obec Jenštejn
Aktuální program, detaily a rozpisy
naleznete na: www.jenstejn.cz
8. 11. – Vítání občánků Jenštejna
Hrad Jenštejn
28. 10. (10–17) – Den Středočeského kraje – oslava významného
dne s doprovodným programem
31.10. (15:00) – Zamykání hradu
a Halloweenská – zvyklosti a tradice, které není radno porušovat
1. 11. (15:00) – Zamykání hradu
– symbolické zamykání hradu po
turistické sezoně
29.11. (16:00) – Advent na hradě
– adventní setkání doprovázené melodiemi adventních písní
a vůní vánočního cukroví
Kulturní centrum Radonice
Aktuální program, detaily a rozpisy
naleznete na: https://www.radonice.
cz/zivot-v-obci/kulturni-centrum/
18. 10. (19:00) – Čarodějky v kuchyni (divadlo, Obecní dům)
13. 11. (19:00) – NA STOJÁKA
(divadlo, Obecní dům)
Radonice – ZOOPark
25. 5. – 31. 10. Můžete ZOOPark
navštívit v čase 8:30–17:00.
www.zoopark-radonice.cz
Dřevčice
31. 10. – Halloween (park, sokolovna)
14. 11. – Lampionový průvod
(park)
5. 12. – Mikulášský jarmark
(park)
Jirny
18. 10. (19:00) – Ewa Farna (KD
Jirny)
15. 11. (19:00) – Ivan Mládek (KD
Jirny)
Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv-dvur.cz
6. 10. (20:00) – Šarlatán (kino)
11. 10. (16:00) – Fany a pes (kino
pro děti)
13. 10. (20:00) – Krajina v tísni
(kino)
20. 10. (20:00) – Le Mans‘66 (kino)
27. 10. (20:00) – Vylidněno (kino)
Kbely
www.praha19.cz
17. 10. (10–13:30) – Zimní bazárek dětského oblečení (LD Kbely)

4. 12. (13–20) – Mikulášská nadílka (LD Kbely)
Horní Počernice – Chvalská
tvrz
www.chvalskyzamek.cz
do 22. 11. – LEONARDO – interaktivní výstava pro děti i dospělé:
do 4. 10. – Filmový svět Miloše Fikejze (výstava fotografií)
3. 10. – Autobusový den
6. 10. – 2. 11. – Výstavy Madame
Humanité: dětské a studentské
výtvarné práce
8. 10. – 2. 11. – Výročí 100 let xaverovského fotbalu (výstava)
17. 10. (19–22) – Strašidelná noc
na zámku
28. 10. – 1. 11. (9–17) – Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND na
zámku aneb pátrej na vlastní
pěst!
30. 10. (19–22) – Tančírna ve
Chvalské stodole
31. 10. – Street Food Fest na
Chvalské tvrzi
5. 11. – Slavnostní zahájení výstavy ZUŠ Horní Počernice
6.–26. 11. – Výstava ZUŠ Horní
Počernice
8. 11. (10–17) – Pohádková neděle
na zámku s čarodějnicí ze zámeckého sklepení
8. 11. (17:00) – Počernická světýlka – lampionový průvod chvalským podskalím (sraz u ohniště
na Chvalské tvrzi)
13.–15. 11. (9–18) – Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND na
zámku aneb pátrej na vlastní
pěst!
27. 11. (19–22) – Tančírna ve
Chvalské stodole
28. 11. – 17. 1. – Štědré Vánoce
aneb pod vánočním stromkem
našich prababiček a pradědečků:
historické hračky a pohlednice
z doby první republiky
28. 11. – 17. 1. – V ten vánoční čas
— Jan Kudláček/kresby a ilustrace pro děti
29. 11. – Adventní trhy na Chvalské tvrzi a Ježíškova pošta
29. 11. (10–17) – Pohádková neděle s vílou Ohnivkou
13. 12. (10–17) – Adventní pohádková neděle s princeznou
24. 12. (14–16) – Živý betlém na
Chvalském zámku
30. 12. (19–24) – Silvestrovská
tančírna ve Chvalské stodole
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz
1. 10. (10–18) – Den seniorů
7. 10. – Literární kavárna – Zdenka Procházková a Václav Žmolík
17. 10. (10–17) – Ctěnické drátování
10. 11. – Literární kavárna –

Dagmar Soukupová a Martina
Hynková Vrbová
28.–29. 11. (10–17) – České Vánoce:
28. 11. – Adventní řemeslné dílny
28. 11. – Adventní řemeslné dílny
– Svaz výrobců skla a bižuterie
4. 12. (od 19:00) – Koncertní provedení opery Giacoma Pucciniho
Vlaštovka
5. 12. (od 15:00) – Adventní koncert se souborem MUSICA BOHEMICA
31. 5. 2020 – 5. 4. 2021 – Devatero řemesel, desátá bída? Řemesla
v českých filmových pohádkách
(výstava)
Nádraží Praha Těšnov a Negrelliho vidadukt– 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)
Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz
Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
12.–17. 7. – Mezinárodní festival
Praha klasika a Akademie komorní hudby Ameropa (Synagoga)
27. 2. – 13. 9. – Co se nese v lese
(Oblastní muzeum)
26. 5. – 31. 8. – Květen 1945Květen 1945 ve fotografii (brandýský
zámek)
18. 6. – 13. 9. – Ulice – fotografie
Petra Bruknera (Oblastní muzeum)
do 31. 10. – Děvčata z pokoje 28 –
výstava (Synagoga)
do 1. 11. – „Můj svět“ – fotografie
Antonína Maříka (OMPV)
1. 10. (10:00) – Kino pro seniory –
Šarlatán (Kino Brandýs)
1. 10. – 26. 1. – Třicetiletá válka,
švédský tábor u Staré Boleslavi
(OMPV)
1. 10. (19.30) – Zdeněk Klauda
(Synagoga)
3. 10. (11:00) – Břichomluvec
Zdeněk Polách & Matýsek (Kino
Brandýs)
4. 10. (od 11:30) – 5. 10. (do 18:00)
– Bramborová medaile,
5. 10. (18:00) – Harmonické vztahy: Matky & dcery (Studio PlantaGea)
5. 10. (17:00) – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – vhodné
místo pro podnikání? (Kočárovna)
6. 10. (19:00) – Na kus řeči s...
Pavlem Křížem (Zámek)
10. 10. (10:00) – Brandays orien-

tační běh (Lesopark Houštka)
11. 10. (9:30) – Bachova květová
terapie v symbolech (Studio PlantaGea)
17. 10. (20:00) – Rock nad Labem
(Salon)
20. 10. (18:00) – Tajemství čaker
v nás (Studio PlantaGea)
21. 10. (19:00) – Na kus řeči s...
Bárou Šporclovou Kodetovou,
(Zámek)
23. 10. (15:00) – Halloween (Zámek a Panská zahrada)
24. 10. (10:00) – Mezinárodní den
archeologie (OMPV)
25. 10. (14:00) – Muzikantská bojovka (Panská zahrada)
25. 10. (10:00) – Pietní akt (Pomník na Plantáži)
2. 11. – 30. 11. – Barevná paleta –
výstava (Kočárovna)
5. 11. – 7. 3. – Když svatí pochodují – výstava (OMVP)
11. 11. (11:00) – Den válečných
veteránů (Pomník na Plantáži)
11. 11. (16:00) – Svatomartinský
lampionový průvod (Panská zahrada)
24. 11. (19:00) – Natěrač (kino
Brandýs)
13. 11. (10:00) – Mezinárodní den
studenstva (Gymnázium J. S. Machara)
27. 11. (18:00) – Zahájení Adventu v Popovicích
28. 11. (10:00) – Zahájení Adventu v Brandýse nad Labem
29. 11. (14:00) – Zahájení Adventu ve Staré Boleslavi
Brandýs nad Labem – Matýsek
www.brandyskymatysek.cz
Zahradnická ulice 1723/A, Brandýs nad Labem
2. 10. (14–15) – Maminky s miminky (Zahradnická ulice)
3. 10. (15–18) – Drakiáda (Alej
prvňáčků)
6. 10. (od 19:00) – Domácí vzdělávání a unschooling (Zahradnická
ulice)
10. 10 (9–12) – Podzimní/zimní
bazar (Sokolovna Brandýs)
20. 10. (od 19:00) – Celiakie (Zahradnická ulice)
23. 10. (15–18) – Halloween na
zámku (Zámek Brandýs)
24. 10. (9–17) – Personálně-právní seminář (Riegrova ulice)
Šestajovice – Svíčkárna RODAS
www.rodas.cz
Mýdlárna, Čokoládovna a výrobní dílny svíčkárny jsou otevřeny
celoročně každý pátek (14–18
hodin) a každou sobotu a neděli
(10–18 hodin). Otevřena je také
minifarma, kde můžete krmit
hospodářská zvířátka.
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Jenštejnská Pětka Insportline 2020

7.

ročník Jenštejnské Pětky
proběhl v sobotu 5.9. a moc
děkuji všem sportovcům
i hasičům a dalším, kteří pomáhali s organizací závodu, vytyčením tras, registracemi a stavěním a bouráním zázemí!
Letos jsme měli zase moc pěkné ceny, hlavně díky všem sponzorům, kteří na Pětku přispěli
finančními nebo věcnými dary, ze
kterých ji tradičně celou zaplatíme.
Mám radost, že soutěžilo tolik malých dětí. V závodě na 500
m mladších žáků jich běželo 47,
starších žáků 11, Rodinného běhu
se účastnilo 18 rodin a Hlavní závod na 5 km uběhlo tentokrát 74
běžců. Starosta doběhl předposlední, takže pochvalu nedostane.
Všechny výsledky naleznete
na webu https://www.jenstejnskapetka.cz/vysledky-2020/ .
Děkujeme všem za účast!
Renata Hlaváčková
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