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

červen 2021

Základní kámen školy položíme 30. června

U

ž pěknou řadu let bojujeme
za to, aby měly naše děti
kam chodit do školy. Jenštejn historicky „svou“ školu nikdy neměl a v dobách před dramatickou výstavbou v prstenci obcí
kolem Prahy se naše děti prostě
někam „vešly“. Nebylo to ideální,
ale tehdejší relativně malá obec
bez jakýchkoliv stavebních pozemků a vedlejších příjmů (třeba
z prodeje stavebních parcel) neměla prostě šanci školu postavit.
A protože se část obyvatel Prahy stěhuje a hledá příměstský či
městský styl života a bydlení,
školy v Praze se mnohde rušily a ty na jejím okraji byly jsou
zase dlouhodobě obsazené žáky
z okrajových městských částí. Ty
se totiž také rozrůstají.
Územní plán z roku 2007 už
nezměníme, protože by nás čekaly dlouhé právní bitvy s vlastníky

stavebních parcel a developery,
které by obec mohly totálně zničit. Ale před téměř šesti lety jsme
spojili síly tří vesnic ve Svazku
obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn a začali jsme společně prosazovat na Vládě ČR, u tehdejšího ministra financí A. Babiše a ve
školském výboru i u jednotlivých
poslanců dotační programy pro
svazkové školy.
Přezletice jako jediné disponovaly vhodným pozemkem pro výstavbu velké školy pro 500 žáků
s potřebným zázemím na tělocvičnu, hřiště či jídelnu a daly svazku
právem stavby pozemek v hodnotě cca 40 mil. Kč.
Za ty roky jsme si prošli martýriem prošlapávání do té doby
neexistujících dotačních titulů,
velmi složitého povolování takto
velké veřejné stavby, vydírání jakýmsi pseudo ekospolkem i dra-

matického nárůstu cen stavebních prací i materiálů.
Zhotovitel je vysoutěžen a jediné co bránilo započetí stavby
bylo chybějících zhruba 90 mil.
Kč, protože to prostě už tyto tři
vesnice nezvládnou zafinancovat.
Nyní Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy navýšilo dotaci na výstavbu svazkové
školy pro Jenštejn, Podolanku
a Přezletice na 362.633.283 Kč.
49.995.980 Kč bychom měli dostat
od dotačního programu OPŽP na
pasivitu budov. 10.000.000 Kč od
Středočeského kraje. 80.000.000
Kč bude kryto úvěrem, který si
bere svazek obcí a Jenštejn bude
splácet asi tolik, kolik dával posledních 5 let pravidelně ročně
do Svazku, což je pro nás únosné
a nezabrzdí to další rozvoj obce.
Stalo se tak po dlouhém vyjednávání a vyžádání posudků soud-

ních znalců. Jedná se o kompromisní řešení, protože jsme MŠMT
žádali o 27.000.000 Kč více, ale
budeme hledat všechny možné
úspory ve stavbě a myslím, že to
zvládneme.
Jednáme se stavební firmou
o snížení nákladů na stavbu a najdeme mírné rezervy ve vlastních
zdrojích.
Dnes, 2. 6., kdy tento článek
píši, protože je uzávěrka Jenštejnského občasníku, JSME
PRÁVĚ OBDRŽELI Rozhodnutí
o přidělení dotace a 30. 6. v dopoledních hodinách položíme
základní kámen k nové, moderní, životnímu prostředí šetrné
a k dětem přátelské budově, kam
budou chodit děti našich tří vesnic a kde se budou zakládat přátelství, kamarádství a společné
zážitky na celý život.
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
facebook.com/jenstejn – Facebook
ID DS: 8pkb6wz

Úřední hodiny OÚ:
Po
7:30–12:00 h.
13:00–18:00 h.
Út
7:30–12:00 h.
St
7:30–12:00 h.
13:00–18:00 h.
Změna úředních hodin
vyhrazena dle aktuálního
nařízení vlády ČR, aktuálně
na www.jenstejn.cz.

Obecní policie:
+420 724 111 222

MŠ Jenštejn:
www.msjenstejn.cz

Pošta Zeleneč:
Po+St 10:00–12:00,13:00–18:00 h.
Út+Čt+Pá
8:00–12:00 h.
13:00–16:00 h.

SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz
Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
facebook.com/jenstejnskyobcasnik

Pošta Jenštejn:
Po+St
15:00–18:00 hodin Pohotovostní linka VAK ZÁPY:
Út+Čt+Pá
18:00–11:00 hodin +420 603 206 753 (24 hodin denně)
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AKTUALITY Z OBCE

SLOVO STAROSTY

Za rok 2020 jsme uspořili 5,4 mil. Kč
Rok 2020 byl můj nejpodivnější
rok za šest let, co jsem starostou.
Z pohledu obecních financí nešlo
nic předvídat s tou mírou jistoty,
s jakou jsem tak činil pět předchozích let.
Daňové predikce byly díky
všem ekonomickým omezením
z důvodu COVID-19 jako na houpačce a příjem z daní dle RUD
(rozpočtového určení daní) byl
mnohem nižší, než by byl v dobách bez covidu.
Ale šli jsme tomu naproti.
Obraceli jsme každou korunu ne
dvakrát, ale třikrát, než jsme ji
utratili. Už na začátku pandemie
jsem představil zastupitelům
soubor úsporných ekonomických

opatření, kterými jsme se snažili
předpokládané daňové výpadky
kompenzovat. A nezůstalo jen
u úspor (ať už naplánovaných,
nebo covidem vynucených).
Podařilo se nám sehnat více
dotací, než v co jsme doufali, více
sponzorských darů a také, a to
nezakrývám, bylo nás tady prakticky od března 2020 neustále
minimálně o jednoho méně – na
ošetřovačkách s dětmi bez škol,
na nemocenských atd. čili jsme
ušetřili i na platech.
Jako člověk, který bere ekonomickou stránku věci velmi vážně
jsem rád, že vám mohu říci, že
k 31. 12. 2019 bylo na účtech obce
7 182 295 Kč a k 31. 12. 2020 je

na účtech obce 12 604 713 Kč.
Uspořili jsme 5 422 418 Kč!
A budeme je potřebovat! Rok
2021 nebude v daňových příjmech pro obce asi o nic lepší než
rok 2020. Potřebujeme rekonstrukci VO ve staré části Jenštejna, plochy pro volnočasové
vyžití mládeže, komunitní dům,
chodníky, opravovat silnice…
Ale doufám v to, že některé „covidem vynucené“ úspory
v roce 2021 nebudou. Moc bych
chtěl vidět co nejvíce lidí na
Obecním plese, Pálení čarodějnic, Ukliďme Česko, Jenštejnfestu, Jenštejnské Pětce, Letních
kinech, Loučení s prázdninami,
turnajích, 17. listopadu, Mikulá-

Multifunkční sportoviště

M

ít si kde zasportovat se
stalo v covidové době
ještě důležitější než jindy. Bohužel, dnes už je málo těch,
kteří po sobě zametou a uhladí
antuku a většina chce jen sportovat.
Vyběhat projekt multifunkčního sportoviště s umělým povrchem, napsat správně žádost
o dotační titul, vysoutěžit zhotovitele a pak projekt realizovat je
u takovýchto věcí, bohužel, čas
zhruba na rok a půl. Ale povedlo
se.
Sportoviště je veřejně přístupné, počítáme s mobilními
brankami na fotbálek, basketbalovými koši s širokou odrazovou
deskou, hřiště půjde využít i na
tenis, volejbal nebo florball. Kolem hřiště jsou i kvalitní manti-

nely do výšky cca 50 cm a samozřejmě i sítě, aby míče nelétaly
všude kolem.
I přes to, že se nám na tuto
hrací plochu podařilo získat dotaci 1,2 mil. Kč, stálo nás to několik set tisíc korun na spoluúčasti
a neuznatelných nákladech. Budeme rádi, když budete sportoviště využívat co nejvíce.
Věřím, že se sportovci většinou mezi sebou domluví jako
rozumní lidé, ale taky vím, že se
vždy najde pár jedinců, se kterými je rozumná dohoda nemožná,
a kteří dokáží jen ničit a znepříjemňovat všem slušným lidem
kolem sebe život. Proto jsme připravili nejen provozní řád sportoviště, ale i rezervační systém
pro ty, kteří chtějí mít jistotu, že
si zahrají.

ši, Rozsvěcení stromečku. Tak si
držme palce!
Norbert Hlaváček

Optika
v Jenštejně
a Dehtárech

Provozní
řád
sportoviště
naleznete zde: https://www.jenstejn.cz/obec/provozni-rady-1/
a možná by si tam někteří rodiče mohli přečíst pro sebe a svým
dětem i provozní řády dětských
hřišť…
Každopádně, Obecní policie
byla instruována, aby prováděla
pravidelné kontroly sportoviště,
dodržování platného provozního
řádu a hlídala hřiště před vandaly.
Rezervační systém je na
stránkách obce (vlevo dole :D )
zde: https://www.jenstejn.cz/
Projekt „Obnova veřejného
sportoviště V Katovičkách“ je realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.
Norbert Hlaváček

Společnost Váš lepší net začne
v následujících měsících s pokládkou optického kabelu pro internet
v Jenštejně a Dehtárech. Optický
kabel bude otevřený pro více poskytovatelů. Předpokládané termíny prací jsou:
1. Vytyčení levé části ulice Hradní směrem k Dehtárům a části
ulice Zlatnická (červen)
2. Realizace částí po cca 50 m
mezi optickými uzly – rozvaděči. V této části budou připraveny
odbočky z hlavního řádu ke všem
domům. (červenec)
3. Po dokončení celé levé strany
ulice budou realizovány přípojky do
jednotlivých domů. Přípojky budou
řešeny individuálně dle domluvy
s vlastníky nemovitostí. (září/říjen)
4. Zafoukání optických kabelů
pro aktivní přípojky. Všechny
domy budou mít připravenou přípojku. Je tedy možné dodatečné
připojení kdykoli v budoucnu. (říjen/listopad)
5. Vytyčení pravé strany ulice
v Dehtárech, směrem na Svémyslice (listopad)
6. Realizace částí po cca 50 m
mezi optickými uzly – rozvaděči
(listopad)
7. Po dokončení celé levé strany
ulice budou realizovány přípojky
do jednotlivých domů.
8. Zafoukání optických kabelů
pro aktivní přípojky (prosinec)
9. Trasa Dehtáry – Jenštejn příkopem podle cesty (prosinec/leden)
10. Pravá strana Hradní (plán
2022)
11. Levá strana Dehtáry (plán
2022)

červen 2021

3

AKTUALITY Z OBCE

Covid statistika

D

ne 1. 6. 2021 mi z Krajské hygienické
stanice přišla zpráva, že už nadále nebudou, z důvodu klidnější epidemiologické situace, posílat reporty covid+ a covid
vyléčených osob v kraji starostům jednotlivých obcí.
Chodily nám ty reporty skoro rok, každý
pracovní den. Bylo nám doporučeno je nezveřejňovat a upřímně, ani bych to dělat nechtěl.
Myslím, že covidových zpráv ve všemožných
médiích jsme si všichni užili až až.
I na obci jsme si prošli postupným vývojem a od organizování a šití roušek, rozdávání dezinfekce či dezinfikování dětských hřišť

a zastávek svépomocí spíše k jiným aktivitám,
o kterých jsem prostě přesvědčen, že dávají
větší nebo alespoň stejný smysl.
Podařilo se nám sehnat sponzorské dary
a pro více než 118 našich seniorů nad 65 let
distribuovat zdarma vitamíny D a C a další
dávku „déčka“ pro nejohroženější skupinu budeme rozvážet na podzim tohoto roku.
Každopádně, za tu dobu, co KHS sledují
statistiky nákazy až na úroveň jednotlivých
obcí, to u nás vypadalo takto:
V Jenštejně se covidem nakazilo celkem
307 lidí (kumulativní počet nakažených), tj.
21,9 %.

Hospitalizováno z důvodů covidu bylo celkem 18 lidí z Jenštejna, tj. 1,3 %.
V souvislosti s covidem či přímo na covid
zemřelo v Jenštejně 7 lidí, tj. 0,5 %.
Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci:
1405 (reálně o maličko více, ČSÚ to vydává
s relativně velkým časovým odstupem).
Každá statistika je pohledem prostých
čísel velmi neosobní a i statisticky malý výsledek se může dotýkat někoho přímo, osobně
a až tragicky. Proto prosím berte tato čísla jen
jako statistiku a na to co se dělo a děje, nechť
si každý udělá názor sám.

Ve zvyšování dopravní bezpečnosti
budeme dále pokračovat

P

očet obyvatel okolních obcí
i u nás a zároveň dopravní
zatížení komunikací neustále roste. Na jaře jsme dokončili
dopravní opatření Radonická/Vinořská, čekáme na rekonstrukci
krajské silnice Vinořská, abychom zvýšili bezpečnost u přechodů, a plánujeme i další způsoby,
jak zpomalit a zklidnit dopravu
v Dehtárech a Jenštejně.
Na Hradní už nebudeme riskovat, že tam někdo porazí člověka a začínáme zpracovávat
dokumentaci pro retardéry. Každopádně statistiky radarů v Jenštejně i Dehtárech, celkové denní
průjezdy nebo třeba hloupé „rekordy“ bezohledných řidičů můžete sledovat zde: https://radary.
jenstejn.cz/
Norbert Hlaváček

Norbert Hlaváček
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Pokračování digitalizace
jenštejnských kronik

N

edávno pan a paní Kovandovi dopsali další jenštejnskou kroniku. 505 stran
pečlivého psaného textu a skoro
20 let života, spousta mravenčí
práce a krásné obrázky. Celkem
to pro nás pan Kovanda s vydatnou pomocí paní Kovandové dělají přes 50 let. To je neuvěřitelné
a zaslouží si za to obrovskou poklonu a poděkování!
Už jsme domluveni s Digitalizačním centrem AV (které
sídlí v Jenštejně), že zbytek kroniky pro nás zdarma digitalizují
a stránky 420 – 505 a roky 2015
-2019 doplníme zde: http://kroniky.jenstejn.cz/
Ale nikdo nemládne a Pan
Kronikář Kovanda (a to píši velkými písmeny záměrně) už prostě nemá tolik síly jako dřív a rád
by za sebe našel náhradu. Měl by
to být člověk, který tady ideálně
žije od narození či alespoň nějakou delší dobu než jen pár let, má
zájem o místo, kde žijeme, a bude
psát s úctou k historii a tradicím.
Zda to bude v 21. století rukou
psaný text nebo modernější forma kroniky, je možné diskutovat,
ale nejdůležitější je najít toho
správného člověka.
Pokud by vás to zajímalo, napište prosím na starosta@jenstejn.cz.
Manželům Kovandovým ještě
jednou moc děkuji za to, co pro
nás dělají.
Norbert Hlaváček

OBECNÍ SLOUPEK
Po období plném změn a různých
opatření máme opět úřední hodiny v plném rozsahu, a to Po a St
7:30-12:00, 13:00-18:00 hodin
a Út 7:30-12:00 hodin. Po vzájemné domluvě je samozřejmě
možné přijít i v jiných hodinách.
Doufáme, že nebudeme nuceni
opět tyto úřední hodiny zkracovat.
S rozrůstající se výstavbou
nových domů v Jenštejně
přibývají i domácí mazlíčci,
které je nutné venčit. Proto
jsme instalovali nové odpadkové
koše, a to nejen v nové zástavbě
(ulice Za Humny/Okrouhlá), ale
i v odlehlejších lokalitách, kam
se majitelé psů vydávají na procházky. Jeden nový koš je v ulici
Ke Křížku a druhý na cestě z Nového Jenštejna do Dehtár. Myslíme si, že i zde je dobré udržovat pořádek, proto Vás prosíme,
využívejte jich. Další odpadkový
koš byl nainstalován u nově vy-

budovaného chodníku, který propojuje ulici Zlatnickou a Hradní.
I zde obec počítá s výsadbou zeleně. Byli bychom rádi, kdyby tato
oblast byla příjemnou zkratkou
bez odpadků a jiného nepořádku.
S příznivým počasím nastává
i doba rekonstrukcí a stavebních prací. Pokud se rozhodnete pro úpravy domu nebo zahrady, při kterých je potřeba umístit
kontejner nebo jiným způsobem
využít část veřejného prostranství, prosíme, dodržujte Obecně
závaznou vyhlášku obce Jenštejn č. 3/2019 a jakýkoli zábor
veřejného prostranství ohlaste
na Obecním úřadě v Jenštejně
s dostatečným předstihem.
Odpady – svoz velkoobjemového odpadu probíhá, již tradičně,
poslední neděli v měsíci formou
mobilního svozu. Vypozorovali
jsme, že v prázdninových měsících je odpadu nejméně, a tak
jsme se rozhodli v červenci kon-

tejner na velkoobjemový odpad
nepřistavovat. Nejbližší svoz
tedy bude v neděli 27. 6. na návsi a následovat bude až srpnový
termín 29. 8. 2021 na ulici Hradní.
Odpady – nové nádoby pro separační místa na sklo a na kov,
plus nový kontejner nadačního
fondu Klokánek. Zvýšili jsme počty nádob na ulici Hradní (papír,
kov a sklo) a na ulici Cechovní (nápojové kartony). Na ulici
Radonická bude cca do 1 měsíce umístěn nový charitativní
kontejner na sběr textilu, obuvi
a hraček Fondu ohrožených dětí
– Klokánek.
Odpady – třídění od domu. Děkujeme všem, kteří se rozhodli
třídit odpad přímo u svého domu,
konkr. plast, papír a bio odpad.
Dochází tím výrazně k odlehčení
separačních míst v obci a odpad
v těchto nádobách bývá prvotřídně vytříděn! Odpady, které se

bohužel netřídí – stále se potýkáme s problémem odloženého
směsného odpadu v nádobách na
plast/ papír/ nápojové kartony.
Takto „znehodnocený“ tříděný
odpad pak znamená vyšší náklady na likvidaci odpadu a má
samozřejmě dopad na celou obec,
i na výši poplatků za odpady pro
jednotlivé občany. Zároveň se
jedná o porušení zákona. V případě, že takovéto chování zahlédnete, volejte prosím rovnou
Obecní policii (724 111 222).
Ztráty a nálezy – připomínáme, že pokud se Vám povede něco
důležitého ztratit nebo naopak
nějaké věci naleznete, můžete
se obrátit na kancelář obce a my
vyvěsíme informaci o nálezu či
ztrátě na webu obce v sekci Ztráty a nálezy. Jedná se především
o klíče, doklady nebo hodnotnější
předměty. Nepatří sem oblečení,
hračky apod.
Jana Minxová, Pavla Rachová
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Zeleň v obci

U

nového chodníku spojujícího Zlatnickou a Hradní jsme vysadili dva nové
stromy. Víc bohužel nebylo legálně
možné. Vede tam hned dvojí elektrické vedení, v další části zase
hned vedle chodníku jsou sítě
v zemi. Pokácených stromů v celé
obci za posledních 6 let nebylo ani
deset a byly v havarijním stavu,
sázíme všude, kde to je možné.

Jen za posledních pár let jsme
vysadili nebo domluvili výsadbu
80 stromů od Křížku na Dřevčice,
cca 25 lip k Radonicům, 7 stromů
na návsi a 7 stromů v nové lokalitě Okrouhlá/Za humny. Pokud
se někde najde místo na obecním
pozemku, kde to nebude v konfliktu s nějakým podzemním či nadzemním vedením apod., rádi další
výsadbu zajistíme.

v podobných disciplínách, tak
jsme rádi, že ten bagr to rozhrnul tak šikovně, že by i nájezdové úhly, skoky, klopené zatáčky
atd. měly odpovídat podobným

profesionálně udělaným dráhám.
Takže oficiální pumptracková
dráha to není, vstup je na vlastní nebezpečí, ale projet se můžete
dle libosti….

Rozšíření Zásilkovny
a Alza na Hradní

V

íc než kdy jindy, mnohdy
z donucení, mnohdy pro
vlastní pohodlí, si necháváme věci doručit domů nebo
na poštu. O doručovacích kvalitách České pošty s.p. asi netřeba
psát nic a tak spousta z vás začala velmi rychle využívat výdejního boxu Zásilkovny na Hradní
ulici.
A je vás víc, než je kapacita Zásilkovny. Ta přislíbila, že

výdejní box rozšíří v srpnu, ale
dohodli jsme se i s Alza.cz, že
v červenci přibude na ulici Hradní jejich výdejní box.
Věřím, že pak bude kapacita
dostatečná, vy nebudete muset
někam extra jezdit, trochu pošetříme naše životní prostředí
a ubyde různých dodávek zásilkových společností křižujících
přes den Jenštejnem sem a tam.
Norbert Hlaváček

Dráha pro kola

P

odařilo se nám uzavřít s developerem smlouvu o užívání
části pozemku mezi ulicemi
Hradní a Ke křížku (tam jak je
hromada hlíny). Náhodou jel ko-

lem bagr a tu hlínu trochu rozhrnul, že to vypadá jako terénní
dráha pro kola.
Konzultovali jsme to i s jedním bývalým mistrem republiky

6

červen 2021

KOMUNITA

Realizace projektů a příprava dalších

V

jakém stavu jsou projekty,
které obec dlouhodobě řeší,
a co dalšího se chystá?

1

Technické zázemí obce,
o kterém jsme se zmiňovali v posledním vydání občasníku, začneme realizovat pravděpodobně
na konci prázdnin, jakmile bude
schválena dotace z rozpočtu Středočeského kraje a následně bude
přijata obecním zastupitelstvem.
Smlouva o dílo je již podepsána,
ale se zahájením prací musíme
bohužel počkat, až proběhne tato
nezbytná administrativa.
Obnova veřejného osvětlení ve starém Jenštejně začne
paralelně s investiční akcí ČEZ
(uložení kabeláže do země). Zahájení prací se plánuje na konec
srpna. Souběžně proběhne také
příprava pro optiku. Podařilo se
naplánovat i koordinaci s krajem dlouho slibovanou opravou
povrchu Vinořské. O konkrétním dopravním opatření, které
se pravděpodobně na omezenou
dobu neobejde bez úplné uzavírky
části Vinořské (zúžený úsek před
návsí), vás budeme informovat na
webu obce a v mobilním rozhlase.
Omlouváme se za případná omezení v průběhu provádění prací.
Bude sice velká část Jenštejna
rozkopaná, ale vyřeší se 3 velké projekty zároveň, což přinese
úspory časové i finanční. (obr. 1)
2

Obnovu povrchu místních
komunikací plánujeme samozřejmě také. Po všech těch letošních výkopech to bude potřeba
nejen na návsi. V letošním roce
připravíme projektovou dokumentaci a další podklady, jelikož
opět budeme chtít využít některý
z dotačních titulů. Na návsi by-

chom rádi namísto asfaltu viděli
dlažbu, ale provedení by mělo být
příznivější pro údržbu, než jsou
klasické historické „kočičí hlavy“.
V Katovičkách a v ulici Za Humny v rozsahu od jižního napojení
ul. Okrouhlá se pak bude jednat
o kompletní obnovu asfaltového
povrchu. (obr. 2)

Budoucí propojení pro pěší
ulic Na Stráni – V Podhradí
Vzhledem k zúžení Vinořské
ulice a nemožnosti stavby chodníku chceme navrhnout lávku/
visutý chodník přímo do Katoviček/V Podhradí přes svažitý pozemek (parc. č. 74/5 k. ú. Jenštejn).
Záměr zpracováváme jak s ar-
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3

chitektem, aby stavba nerušila
stávající prostředí, tak s dopravním inženýrem, jelikož budeme
navazovat na přechod pro chodce v místě budoucího propojení
přímo do ulice Na Stráni, kde
je místní komunikace plánována v územním plánu, projekčně
zpracována a povolena, ale zatím
není zrealizována. (obr. 3)
Napojení na turistickou
stezku z Vinoře
Turistická stezka z Vinoře
částečně vede po krajské silnici
III/0106. Navrhujeme doplnění
chodníku částečně v intravilánu
a částečně v extravilánu obce,
a to od lesní stezky po stávající
chodník a stávající přechod pro
chodce u Domova seniorů. V trase chodníku je opěrná zeď mostku, kterou bychom mohli využitý jako „pochozí“ součást trasy
s doplněným zábradlím. Je také
možnost „vybočeným“ chodníkem
do vozovky vytvořit zpomalovací
prvek a bezpečnější prostor pro
chodce. Uvidíme, co nám dopravní inspektorát a odbor dopravy
povolí. Zdánlivě logické protažení
chodníku až do Vinoře k nedávno dokončenému chodníku před
Billou je zcela mimo možnosti
obce. Kromě toho, že nejde o obecní pozemky a částečně ani o katastr Jenštejna, by stavba byla
finančně i technicky nesmírně
náročná. Trasa by celkem třikrát
překračovala vodní tok, kde by
se musel budovat mostek, v ně-

kterých místech je na cca metrové šířce dva metr hluboký svah,
a muselo by se pokácet několik
vzrostlých stromů. (obr. 4)
Komunitní centrum
Na pozemcích parc. č. 282/34
(966 m2) a 255/40 (715 m2) má
obec zájem vybudovat komunitní centrum a nezbytné parkovací
plochy. Plocha sousedí s budovou
Mateřské školy Jenštejn. V blízkosti je vedení VN, ochranné
pásmo zasahuje na část pozemku 255/40. Není to podmínka, ale
byli bychom rádi, kdyby návrh
mohl počítat s budoucím možným
rozšířením komunitního centra
i na navazující pozemky 255/21,
282/8, jejichž převod do majetku
má obec smluvně zajištěno.
V současné době tam vzhledem
k vedení VN či územnímu plánu
není výstavba možná, ale je pravděpodobné, že se to v horizontu
10–15 let změní a s dalším rozvojem a zvětšováním obce by bylo
logičtější budovu komunitního
centra dostavovat než budovat na
jiném místě budovu úplně novou.
Představa pro zadání studie je
tato: sál s kapacitou 120–150 lidí,
s možností rozdělení na dva menší samostatně použitelné sály, zázemí pro přípravnu/výdejnu jídel
(ne plnohodnotnou kuchyň), 1–2
provozovny v přízemí se zázemím
(např. kadeřnictví, prodejna potravin) a např. 2 klubovny v patře
se zázemím, kuchyňka, WC.
Pavlína Antošová
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Dvůr Johany Griemillerové

V

předbělohorské době (před
rokem 1620) v polabských
vsích často narážíme na
přítomnost různě „privilegovaných“ osob vlastnících poddanské
dvory. „Privilegovanými“ osobami
míním měšťany, příslušníky nižší šlechty, svobodníky apod. Tyto
osoby, byť ve vesnicích vlastnily
poddanské usedlosti, sami poddanými nebyly. Jenštejn je zajímavý tím, že v relativně malé vísce
poddanské usedlosti vlastněné
„privilegovanými“ byly hned tři,
a to dnešní čp. 28, čp. 22 a krátce
i čp. 21. Kromě výše uvedených
poddanských dvorů se zde mimo
intravilán vsi nacházel také svobodný dvůr Vřísek, za jehož asi
nejvýznamnějšího majitele můžeme považovat Václava Holce
z Květnice (2. polovina 15. století), který pocházel z původně
pražského měšťanského rodu.
Jenštejn byl v předbělohorské
době zjevně velmi atraktivním
místem, které poskytovalo příležitosti a lákalo lidi z různých sociálních vrstev.
Ještě před nedávnem čněla
v místě výjezdu ze zahrady čp.
22 do polí v celistvosti pozdně gotická brána (tj. brána vystavěná
patrně v 16. století). Pokud brána
stála na svém původním místě,
a zdá se, že ano, lze se opatrně
domnívat, že parcelace historického jádra Jenštejna přežila zni-

čení vsi za třicetileté války (16181648). Unikátní půlkruhová ves
s radiální parcelací usedlostí
včetně polí v úrodné zemědělské
krajině tedy odráží stav, který zde
panoval již v době předbělohorské
(před rokem 1620).
Pojďme nahlédnout do dob
dávno minulých, do života majitelů jednoho z velkých jenštejnských dvorů. Vybírám dvůr čp. 28
v samém východním rohu místní
návsi. Nejstarší záznam se váže
k roku 1589, kdy dvůr vlastnila
Johanka Griemillerová z Vladoře. Její manžel Kašpar Griemiller
z Třebska a na Lysolajích toho
roku žádal českou královskou
komoru (majitel brandýského
panství), aby jeho žena mohla
prodat svůj dvůr „ve vsi Jenštejně jej paní Kateřině Polehradský
[tj. Poleradský] z Vladoře, sestře
svý, najdouce jí osiřelou býti, aby
se měla kde s dítětem svým shrnouti...“. Majitelka jenštejnského
dvora hodlala vypomoci své sestře v obtížné životní situaci tím,
že jí poskytne bydlení a zajistí
zdroj příjmů. Usedlost byla zřejmě v dobrém, obyvatelném stavu, neboť Kašpar Griemiller dále
sděluje, že „manželka má na témž
gruntu byt svůj jest jměla a ještě
až posavad má.“ Griemillerova
rodina musela o schválení prodeje dvora požádat právě z důvodu,
že se jednalo o dvůr poddanský

(který tak fakticky patřil brandýskému komornímu panství, jež
jej dědičně pronajímalo).
Česká komora si vyžádala vyjádření správy brandýského panství. Hejtman Jan Cingulín v odpovědi upozorňuje, že se jedná
o poddanský poplatný dvůr, a že
„když kdo tak stavu rytířského
mezi poddaný Jeho Milosti Císařský se dostává, řídko kdy s nimi
buď poplatkové, časem i roboty za
roveň se vykonávají, nýbrž před
jinými vší svobody užívati chtějí...“. Narážel na skutečnost, že
sebevědomí a možnosti, jak prosazovat své zájmy, byly u „privilegovaných“ bezesporu vyšší než
u sedláků. Jelikož často nacházeli
uplatnění v městské, panské či
státní správě jako úředníci, bylo
pro ně vzdělání samozřejmostí.
Vzdělání, ale i sociální kontakty
byly u těchto vrstev velmi rozvinuty. Ač tedy byl poddanský statek statkem s pevně stanovenými
povinnostmi (zejména pravidelné
peněžní platby, odvod naturálií,
pracovní robotní povinnost), měšťané nebo nižší šlechtici zvyklí na
své svobody, se dříve nebo později
snažili z těchto povinností vyvázat.
Převod statku na sestru patrně buď nebyl schválen, nebo
nebyl dotažen do konce z jiného
důvodu. O dva roky později totiž
Johana Griemillerová svůj sta-

tek prodala Jiřímu Hradeckému
z Bukovska. Tehdy, roku 1591, se
z listu brandýského důchodního
písaře Pavla Matějíčka, dozvídáme bližší podrobnosti o historii daného majetku. Píše, že již
v dobách, kdy hrad a ves Jenštejn vlastnil Jan Dobřichovský
z Dobřichova (tj. až do 80. let 16.
století), tento grunt „lidem stavu
rytířského v držení jsou bejval“.
A stejně jako brandýský hejtman
naráží na nebezpečí, které plyne
z držby poddanských statků v rukou nižší šlechty.
Buď jak buď, nižší šlechtici,
měšťané a další privilegované
vrstvy se tu a tam k poddanským
majetkům dostávali. Často je paradoxně získávali přímo od panské správy jako odměnu za pro
panství vykonané služby či jako
současní i bývalí panští úředníci.
Jen malý exkurz na závěr.
S jenštejnskými Griemillerovými
byl příbuzensky spojen alchymista Jaroš Griemiller z Třebska,
autor česky psaného rukopisu
z roku 1578, který před nedávnem vyšel edičně pod názvem
„Rosarium philosophorum. Růženná zahrada filozofská“.
Martin Hůrka, historik OMPV
Zdroje:
PRÁŠEK J. V.: Brandejs nad Labem. Město,
panství i okres, 3. díl, Brandýs n. L. 1913, s. 102n.
Národní archiv, Stará manipulace, i. č. 276,
sign. B 94/119 (prodej dvora J. Griemillerové v Jenštejně, 1589-1591).
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Jenštejnská Pětka Insportline 2021
8. ročník Jenštejnské Pětky proběhne v sobotu 4.9.2021 od 11:00
a děkuji všem sportovcům i hasičům a dalším, kteří tradičně
pomáhají s organizací závodu, vytyčením tras, registracemi a stavěním a bouráním zázemí.
Letos nás zase čekají pěkné
ceny, závody mladších i starších
žáků, běh pro rodiny s dětmi
i hlavní závod na 5 km. Oceňovat
budeme vždy tři nejlepší kluky/
muže a tři nejlepší ženy/holky,
nejlepšího Jenštejňáka a Jenštejňačku a tři první rodiny.
Všechny informace, registrační formulář i výsledky naleznete
později zde: www.jenstejnskapetka.cz
Děkujeme všem za účast!
Renata Hlaváčková

Nový rok začal netradičním zásahem

V

prosincovém vydání Občasníku jsem psal, že rok
2020 byl nejen pro hasiče
poněkud neobvyklý. Současně
jsem přál klidnější a radostnější
rok 2021. Po šesti měsících se bohužel ukazuje, že podobná přání
ne vždy vychází přesně tak, jak si
je člověk plánoval. Nechci tu rozebírat obecné „klidné a radostné“
věci kolem covidu, ale tento rok
začal více než neobvykle i z toho
hasičského pohledu.
První poplach roku 2021 nám
zvonil už na Nový rok večer. V takový den hasič obvykle čeká hořící vánoční stromek, ale na displeji
telefonu tentokrát svítilo „Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – venkovní pozemek,
hledání hada“. V takové situaci
člověka jako první celkem logicky
napadne, jestli se na operačním
středisku nebo ve Zlatnické poněkud neprotáhl nějaký obzvlášť
veselý novoroční večírek. Nicméně následná komunikace s operačním a informace od záchranné

služby a z místa údajné události
rozhodly, že má smysl vyjet hledat hada i 1. ledna večer. Nakonec
jsme tam spolu s družstvem HZS
Stará Boleslav strávili několik
hodin a pátrání pokračovalo ještě druhý den dopoledne. Dorazili
i tři televizní štáby, fotografové
a postupně několik odborníků
na jedovaté hady. Ve výsledku se
žádný had nenašel a policie později celou událost odložila.
S odstupem času se samozřejmě jedná spíš o zábavnou historku a musím uznat, že hasiči Jenštejn jsou od té doby známí i ve
vzdálených částech republiky. Na
druhou stranu v sobě i takový
zvláštní výjezd nese i serióznější
a obecně platná poučení. Zaprvé
jako hasiči opravdu musíte počítat s tím, že vás někdo zavolá
kdykoliv a k čemukoliv včetně
„divných“ nebo trochu neuvěřitelných událostí a je jedno, jestli vyjíždíte desetkrát nebo stokrát za
rok. Pokud zůstanu u zvířat, tak
hned druhého ledna jste mohli

narazit na titulek „Na skalní římse ve Sloupu uvízly ovce, hasiči
pro ně museli po lanech“ a v březnu dokonce na informaci, že „Hasiči likvidovali požár domku na
Šumpersku, uvnitř je překvapil
třímetrový krokodýl“.
Zadruhé je třeba opět připomenout, že pokud zjistíte nějaké
nebezpečí nebo jste sami v situaci, kterou považujete za nebezpečnou a máte pocit, že v tom
můžou pomoct hasiči, policie nebo
záchranka, tak je vždy lepší volat i třeba zbytečně než to řešit
pozdě. Operátoři tísňových linek
si s vaším voláním vždy poradí
a dokážou posoudit, jestli a jaká
pomoc může být opravdu potřeba.
S tím trochu souvisí i jiný letošní poplach, kdy z operačního
střediska jeden květnový čtvrtek
odpoledne dorazila zpráva „Požár,
Jenštejn – Dehtáry, hustý černý
kouř ze zahrady, viděl vysoké
plameny“. Oznámení pocházelo
od řidiče, který kolem jen projížděl a na jeho základě směrem

do Dehtár vyrazily 4 cisterny ze
Satalic, Staré Boleslavi a z Jenštejna a v nich 14 hasičů. Profesionální hasiči v takové situaci
vyrazí do dvou minut, ale ti dobrovolní musí být připraveni všeho
nechat a minimálně ve čtyřech
vyrazit z práce, z domova a nebo
třeba z nákupu tak, aby s cisternou vyrazili do deseti minut. Tentokrát nám to trvalo devět minut
a krátce na to dorazila z operačního střediska zpráva, že se jedná
o nenahlášené pálení. Stejně jako
je třeba nahlásit, když požár vidíte, tak je povinnost požár resp.
pálení nahlásit, pokud jste jeho
původcem. Na webových stránkách HZS Středočeského kraje
je k tomu jednoduchý formulář,
který dokáže vyplnit opravdu každý a zabere to jen chvilku. V té
souvislosti doplním, že pálení
odpadu je obecně zakázáno úplně a HZS v takových případech
nemívá pro důvody zbytečného
výjezdu velké pochopení.
S postupným uvolňováním
epidemiologických opatření jsme
se mohli vrátit i k obvyklé odborné přípravě a dalším činnostem.
Máme tak dalšího člena, který
prošel strojnickým kurzem, trénovali jsme čerpání vody a další
dovednosti, zúčastnili jsme se
sněmu Asociace velitelů JSDH,
pomohli jsme rozvážet v Jenštejně vitamíny nebo jsme v areálu
Domova seniorů pověsili ptačí
budky.
Užijte si léto v Jenštejně i jinde a doufám, že zbytek roku už
nebudeme muset hledat hady ani
rozvážet respirátory a desinfekci.
Jiří Hulík
Zástupce velitele JSDH Jenštejn, zastupitel
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Letní kino Jenštejn nabídne Šarlatána a 3

O

becní louku pod hradem po
čtyři středy od 21. července
do 11. srpna opět zaplní letní kino. Promítá se vždy od 21 hodin a program je nabitý oceňovanými filmy a diváckými hity zároveň.
Letos ho otevře promítání Šarlatána, po kterém budou následovat
další tři filmy. Všechny projekce
proběhnou s úvodem od tvůrců
nebo pořadatelů. Vstup je zdarma.

nadaného člověka sužovaného
vnitřními sváry. Film se natáčel
například na Okoři či v Mladé Boleslavi, v samotném Jenštejně ne.
Přesto byla projekce právě tohoto
filmu „na domácí půdě“ jasnou volbou pro zahájení letního kina.
28. července – Chlast

21. července – Šarlatán

Otevíracím filmem letošního programu je příběh Jana Mikoláška, jenštejnského léčitele a jedné
z nejvýznamnějších historických
postav naší obce. Český snímek
Šarlatán v režii slavné polské režisérky Agnieszky Hollandové byl
v širší nominaci na Oscary, obdržel
České lvy i Ceny české filmové kritiky. A to jak pro režisérku, tak například pro Ivana Trojana v hlavní roli. Navzdory podzimnímu
uzavření kin také film stihl nasbírat přes čtvrt milionu diváků.
Výpravný snímek líčí život Jana
Mikoláška za první republiky, nacistické okupace i komunistické
totality jako příběh mimořádně

Nejlepší evropský film roku, držitel Oscara a nový film předního
dánského režiséra Thomase Vinterberga Chlast je oslava života
a chuti riskovat. Snímek vypráví
o čtveřici dánských učitelů v krizi
středního věku. Ti se rozhodnou
ověřit teorii, že když si budou
přes den udržovat 0,05 procenta
alkoholu v krvi, prospěje to jejich
profesi, rodinnému životu, pocitu
samoty atd. Že budou otevřenější, pohotovější, vtipnější, nápaditější. Vyjde jim to? Je rozumné
si zahrávat s alkoholem? Jeden
z nejžádanějších filmů současnosti uvádíme za podpory videotéky
Edisonline. A sluší se dodat, že
(nejen) u tohoto filmu rozhodně
přijde vhod občerstvení, které pro
letní kino zajišťují Sportovci Jenštejn…

Kam za kulturou
Kulturní akce jsou zpět! S potěšením vám přinášíme 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
21. 7. – Letní kino Jenštejn – film
ŠARLATÁN
28. 7. – Letní kino Jenštejn – film
CHLAST
4. 8. – Letní kino Jenštejn – film
OVEČKA SHAUN: Farmageddon
11. 8. – Letní kino Jenštejn – film
AFRIKOU NA PIONÝRU
Hrad Jenštejn
12. 6. – Muzejní noc na hradě –
muzejně noční pochod ze St. Bol.
ku hradu Jenštejn včetně hudebního představení

27. 6. – 31. 8. – Letní hra(d)ní na
hradě – vyzkoušejte si klasické
hry v neobvyklém hradním prostředí na nádvoří hradu
27. 6. – Svatojánské bylinkové
putování – procházka se sběrem
bylin s příběhy léčitele Jana Mikoláška (OUTDOOR)
30. 8. – Indiánské bubnování-procházka s poutavým povídáním za
doprovodu indiánského bubnování (OUTDOOR)
11. 9. – 12. 9. – Dny evropského
dědictví – v rámci oslav budou vybrané okruhy či prohlídky zdarma (možno OOTDOOR)
26. 9. – Podzimní bylinkobranní
– sběr podzimních bylin s následným uvařením si čajových specialit v náručí přírody (OUTDOOR)
Kulturní centrum Radonice
Aktuální program, detaily a rozpisy
naleznete na: https://www.radonice.cz/zivot-v-obci/kulturni-centrum/

Radonice – ZOOPark
25. 5. – 31. 10. Můžete ZOOPark
navštívit v čase 8:30–17:00.
www.zoopark-radonice.cz
Vinoř
Aktuální program, detaily a rozpisy naleznete na: https://www.
praha-vinor.cz/akce/
Vinoř – Hoffmanův dvůr
www.hoffmanuv-dvur.cz
19. 8. (19:00) – Vinoř se fest
Kbely
Aktuální program, detaily a rozpisy naleznete na: www.praha19.cz
Veleň
Aktuální program, detaily a rozpisy naleznete na: www.velen.cz
Horní Počernice – Chvalská tvrz
www.chvalskyzamek.cz
do 31. 8. – PUTOVNÍ HRA S OH-

NIVKOU aneb 10 let přátelství se
zámeckou vílou
do 21. 11. – POHÁDKOVÁ ZEMĚ
Vítězslavy Klimtové (výstava)
11. 7. – Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou – komentované
prohlídky zámku a výstavy
14. 7. – DVOŘÁKŮV FESTIVAL
na Chvalském zámku – Trio
Coucou zahraje na zámeckém nádvoří
16. – 25. 7. – Prázdninový DETEKTIVNÍ TÝDEN na zámku
aneb pátrej na vlastní pěst!
31. 7. – HRADOZÁMECKÁ NOC
2021 pro děti na Chvalském zámku
1. 8. – Počernický STREET FOOD
FEST
6. – 15. 8. – Prázdninový DETEKTIVNÍ TÝDEN na zámku aneb
pátrej na vlastní pěst!
29. 8. – Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou – komentované
prohlídky zámku a výstavy
11. 9. – Tajemná noc na Chval-

červen 2021

divácké hity
4. srpna – Ovečka Shaun ve
filmu: Farmageddon

Animovaná sci-fi z farmy, kde žije
neposedná Ovečka Shaun, je parádní zábava pro děti i dospělé.
Shaun od rána do večera hledá
způsoby, jak si vystřelit ze svého
farmáře. Poblíž farmy havaruje
malá sympatická mimozemšťanka, která ji v tom ale snad dokáže
trumfnout. Do děje ale zasáhnou
i tajné služby a automyčka a situace se komplikuje. Filmy britského animačního studia Aardman
nabízejí už několik desetiletí inteligentní zábavu pro děti i dospělé. Ovečka Shaun ve filmu:
Farmageddon to potvrzuje.
11. srpna – Afrikou na pionýru

Cestopisný dokument Afrikou
na pionýru natočil svérázný mo-
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torkář Marek Slobodník a jeho
spolucestovatelé. Ti přejeli africký kontinent na starých jawách
pionýr od severu k jihu. Výprava
vyrazila v lednu z Banské Bystrice a do Jihoafrické republiky
dojela po půl roce – opět v zimě,
ale v té na jižní polokouli. Cestovatelé se potýkali s malárií,
pouštěmi, technickými patáliemi
a zažil spoustu legrace. Film to
dobře ukazuje. Velké dobrodružství na malých motorkách ve filmu Afrikou na pionýru navazuje
na loňskou projekci Trabantem
tam a zase zpátky v našem letním kině.
Praktické informace:
Projekce začínají ve 21:00.
Letní kino Jenštejn má nově web
https://www.kinojenstejn.cz/ a také
Facebook https://www.facebook.com
/kinojenstejn/, kde se průběžně můžete dozvědět víc.
Na místě bude připravené sezení i pro diváky, kteří si nepřinesou vlastní piknikové deky nebo
sedačky. Vyhovíme samozřejmě
všem aktuálně platným epidemiologickým opatřením.
Občerstvení pro diváky zajišťují Sportovci Jenštejn.
V případě deště se promítání
přesouvá do Hostince U Cafourků.
Pořadatelem letního kina je
Obec Jenštejn. Vstup je zdarma.
Těšíme se na vás!
Pavel Sladký

Datum
26. 6.
27. 6.–31. 8.

27. 6.
16. 7.
21. 7.
28. 7.
Srpen
4. 8.
6. 8.
11. 8.
30. 8.
4. 9.
5. 9.
11. 9.+12. 9.
26. 9.

28. 10.
31. 10.
17. 11.
28. 11.
28. 11.
19. 12.

Akce
Jenštejn Fest – festival letní zábavy
Letní hra(d)ní na hradě – vyzkoušejte si klasické hry
v neobvyklém hradním prostředí či se projděte bosou
stopou po nádvoří hradu
Svatojánské bylinkové putování-procházka se sběrem
bylin s příběhy léčitele Jana Mikoláška (OUTDOOR)
Volejbalový turnaj
Letní kino - Šarlatán
Letní kino – Chlast
Turnaj v líném tenise
Letní kino – Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
Summer Party (?)
Letní kino – Afrikou na pionýru
Indiánské bubnování-procházka s poutavým povídáním
za doprovodu indiánského bubnování (OUTDOOR)
Jenštejnská pětka
Loučení s prázdninami – soutěže a hry nejen pro školou povinné
Dny evropského dědictví – v rámci oslav budou vybrané okruhy či prohlídky zdarma (možno OOTDOOR)
Podzimní bylinkobranní –sběr podzimních bylin s následným uvařením si čajových specialit v náručí přírody (OUTDOOR)
Den Středočeského kraje-oslava významného dne
(možno OUTDOOR)
Zamykání hradu + Halloweenská párty – zvyklosti
a tradice, které není radno porušovat
Lampionový průvod, setkání na návsi
Adventní světýlka-světýlkový průvod po pěti andělských zastaveních (Hrad)
Rozsvěcení vánočního stromu
Adventní setkání na hradě – divadlo o narození Ježíška s následným adventním sdílením u ohně s poslechem adventních melodií adventních, vše doprovázené vůní vánočního cukroví a adventní atmosférou
(možno OUTDOOR)

nejen na prázdniny.
ském zámku – pohádková stezka
večerním zámkem
12. 9. – Výroční Svatoludmilská
pouť na Chvalské tvrzi
12. 9. – Divadelní představení Bajaja – Víťa Marčík
24. 9. – 3. 10. – DETEKTIVNÍ
TÝDEN na zámku aneb pátrej na
vlastní pěst!
24. 9. – Koncert – Hudební festival u sv. Ludmily
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz
1. 7. 2021 – 3. 1. 2022 – Pat
a Mat… a je to! (výstava)
9.–13. 8. 2021 – Příměstský tábor
Muzea hlavního města Prahy ve
Ctěnicích
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)
Klánovice – KC Nová Beseda
www.kcnovabeseda.cz
17. 10. (9:00) – Klánovický 1/2
maraton
Brandýs nad Labem
www.brandysko.cz
3. 6. – 29. 8. – Z domácnosti našich babiček (výstava, muzeum
Rožďalovice)
1. 7. – 31. 8. – Izrael – ráj ornitologů (výstava, Synagoga)
16. 7. – Jednodenní příměstské
tábory ve Funaticu
23. 7. – Jednodenní příměstské
tábory ve Funaticu
30. 7. – Jednodenní příměstské
tábory ve Funaticu
4. 8. – S Pydlou v zádech (divadlo,
brandýský zámek)
6. 8. – Jednodenní příměstské tábory ve Funaticu

13. 8. – Jednodenní příměstské
tábory ve Funaticu
20. 8. – Jednodenní příměstské
tábory ve Funaticu
22. 8. (19:00) – Opera Gala Open
Air – XVII. Ročník (brandýský
zámek)
23. 8. (19:00) – Klasickej postup
(koncert, Masarykovo náměstí)
27. 8. – Jednodenní příměstské
tábory ve Funaticu
2. 9. (18–21) – Noc filmové hudby – generální zkouška (zámecká
zahrada)
3. 9. (20–23) – Noc filmové hudby
(zámecká zahrada)
4. 9. (11–22) – Food festival (zámecká zahrada)
5. 9. (11–18) – Před polabským
podzimem (zámecká zahrada)
7. 9. (19:00) – Na kus řeči s... Annou Geislerovou a Felixem Slováčkem (brandýský zámek)
17. 9. (19:00) – Klasickej postup
(koncert, Masarykovo náměstí)

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

JJenštejnFest
enštejnFest
OBECNÍ LOUKA POD HRADEM

JENŠTEJN
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Návštěvníci se zavazují svou účastí dodržovat všechna aktuálně platná hygienická nařízení.
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