
„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés únor 2022

L
etos to bude přesně 80 let 
od doby, kdy byl v Jenštejně 
založen sbor dobrovolných 

hasičů. Slovy tehdejší kroniky 
byl ustaven 2. července 1942 za 
účasti starosty obce. Prvním sta-
rostou sboru se tehdy stal Jaro-
slav Šára a prvním velitelem byl 
Antonín Hála. Od té doby prošla 
obec i její hasiči dlouhou cestu, 
která nebyla vždy jednoduchá 
a snadná. I přes všechna úskalí, 
lepší i horší období a nejrůznější 
změny, které se za tu dobu ve spo-
lečnosti i mezi hasiči udály, jsou 
tu jenštejnští hasiči i v roce 2022.

80 let je dlouhá doba a takové 
výročí si jistě kromě oslavy za-
slouží i prostor v Jenštejnském 
občasníku. Prakticky v každém 
z již čtyřiceti vydáních Občasníku 
jste mohli najít alespoň krátký 
článek o tom, co hasiči dělali nebo 
dělají. Obšírněji jsme se pak ha-
sičům věnovali v čísle 10 ze září 
2013, v čísle 20 z prosince 2015 
a v čísle 25 z března 2017. Mnoho 
informací o historii i současnosti 
našich hasičů už jste tedy mohli 
na stránkách Občasníku najít. 
Následující text je tedy jakýmsi 
aktualizovaným kompilátem pů-
vodních textů doplněný o další 
informace, které s hasiči souvisí. 
Netroufám si tvrdit, že jsem se 
za těch 15 let v Jenštejně o hasi-
čích dozvěděl vše, a to i přes to, že 
posledních pět let jsem sám jed-
ním z nich. Tento text a vlastně 
ani těch 80 let by se neobešlo bez 
všech těch, kteří u hasičů působili 
a působí. Stejně jako jsou některé 

rodiny spojeny s Jenštejnem po 
celé generace, tak i u hasičů na-
jdete jména, která se opakují po 
celá desetiletí. Současně nelze za-
pomenout ani na všechny ty, kteří 
hasiče podporovali a podporují. 

    
HASIČI
„Hasiči“ – zdánlivě jednoduché 
slovo, které v sobě ale zahrnuje 
poměrně složitý svět a každý si 
s ním navíc asociuje něco jiného. 
Pro někoho jsou hasiči profíci 
s nablýskanou Scanií, pro někoho 
ti, kterým můžete zavolat i kvůli 
kočce na stromě nebo ztraceným 
klíčům a pro někoho zase děti, 
kteří se snaží dotáhnout těžké 
hadice do cíle hasičského závodu. 

V jistém smyslu mohou mít 
pravdu všichni, ale realita je tro-

chu komplikovanější a může za to 
paradoxně právě dlouhá tradice 
dobrovolných hasičských sborů 
na našem území. Začněme z toho 
jednoduššího konce a sice od těch 
profíků v nablýskaných Scaniích, 
ale i méně nablýskaných dobráků 
v Tatrách, Lízách, Trambusech, 
Manech, Dennisech a další techni-
ce. Ti všichni jsou tu 24 hodin den-
ně primárně proto, aby pomohli 
všude tam, kde hrozí ohrožení ži-
vota nebo majetku z důvodu požá-
ru, nehody, vichřice, povodně nebo 
jiné podobné události. 

Takové události jsou specific-
ké tím, že je vlastně běžný člověk 
moc neřeší, dokud se nestane je-
jich součástí. Co se tedy vlastně 
děje, pokud někdo akutní pomoc 
potřebuje?

V případě volání na tísňové 
linky 112 a 150 z Jenštejna a oko-
lí je hovor směrován do operační-
ho střediska Hasičského záchran-
ného sboru Středočeského kraje 
v Kladně. V případě volání z praž-
ské mobilní telefonní sítě pak do 
podobného střediska v Praze. 
V obou případech je úkolem ope-
rátora zjistit místo nahlašované 
události, její rozsah a stupeň ne-
bezpečí a podle toho pak informu-
je příslušné složky integrovaného 
záchranného systému (IZS). Je 
nutné zmínit, že operátoři jsou 
zvyklí a školení na nejrůznější 
volání a dokáží tedy pomoct i v si-
tuacích, kdy si volající nemusí být 
jistý, že je pomoc opravdu třeba. 
Pokud se jedná o událost, která 
vyžaduje neprodlený zásah hasi-
čů, vyhlásí operátor poplach těm 
jednotkám hasičů, které jsou pro 
danou lokalitu a druh události 
stanovené požárním poplacho-
vým plánem Středočeského kraje. 
Poplachový plán ve zkratce pro 
každou obec stanovuje dle dojez-
dových časů hasičské jednotky, 
které jsou v každém poplachovém 
stupni k události vyslány tak, 
aby jich dorazil ve stanoveném 
čase dostatečný počet daný záko-
nem. V případě Jenštejna se jed-
ná o minimálně dvě jednotky do 
maximálně 15 minut. Prakticky 
tak v našem případě v základním 
prvním poplachovém stupni mo-
hou dorazit jednotky z Jenštejna, 
Satalic, Staré Boleslavi a Bran-
dýsa nad Labem.

Pokračování na stranách 4 a 5

80 let dobrovolných hasičů v Jenštejně

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

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.

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

MŠ Jenštejn:
www.msjenstejn.cz 

SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz

Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
facebook.com/jenstejnskyobcasnik

Pohotovostní linka VAK ZÁPY:
+420 603 206 753 (24 hodin denně)

KONTAKTY
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SLOVO STAROSTY Rozpočet je vyrovnaný

Letošní první číslo Jenštejn-
ského občasníku je z velké čás-
ti věnováno hasičům a jejich 
jubileu. A to je dobře. Ti kluci 
si vaši pozornost určitě zaslou-
ží. Někteří, zvláště pokud jsou 
třeba z města, se na hasiče 
koukají jako na takový vesnic-
ký kolorit, kterému moc nero-
zumí. I já jsem se na to kdysi 
koukal podobně, než mě na to 
ukecali .

Ale dnes musím říci, že je to 
parta skvělých kamarádů, kte-
ří drží při sobě a pomáhají si. 
A nejen sobě navzájem.

Jako starosta jsem jim 
vděčný za to, že jsou aktivní 
a prospěšnou partou lidí, bez 
kterých by se neobešla nebo 
nekonala většina obecních 
akcí. Jsou to hasiči a měli by 
„jen“ hasit, ale pro naši vesni-
ci jsou to především srdcaři, 
kteří neodmítnou nikdy pomoc 
a kromě všech tréningů, odbor-
ných školení a té „hasičiny“ po-
máhají a utvářejí společensko-
-kulturní život celé obce.

Jsem taky moc rád, že se po 
letech našlo i odhodlání a hlav-
ně čas začít zase s malými dět-
mi, protože v dětech je naše 
budoucnost, nejen hasičů, ale 
i toho, jak bude fungovat naše 
vesnice dál, jak tady nebudeme 
jen přespávat, ale budeme dál 
vytvářet komunitu lidí, kteří 
chtějí pro ostatní něco dělat.

Proto mají a budou mít ha-
siči v Jenštejně vždy čestné 
místo a také se vždy budeme 
snažit o to, aby měli naši pod-
poru, dostatečné zázemí a také 
naši úctu.

Norbert Hlaváček

R
ok 2021 byl druhý tvz. „covi-
dový“ rok. Z pohledu daňo-
vých příjmů bylo obtížnější 

předvídat, jak to reálně dopadne, 
ale zdravý rozum nám velel být 
opatrní jako v roce předchozím. 
Daňové predikce byly, díky všem 
ekonomickým omezením z důvodu 
COVID-19, dosti nestálé a příjem 
z daní dle RUD (rozpočtového ur-
čení daní) byl mnohem nižší, než 
by byl v dobách bez covidu. Ale na-
konec to nedopadlo vůbec zle.

Naordinovali jsme si soubor 
úsporných ekonomických opat-
ření, kterými jsme se snažili 
předpokládané daňové výpadky 
kompenzovat. A nezůstalo jen 
u úspor. Ať už naplánovaných, 
nebo covidem vynucených z dů-
vodů toho, že nebyli lidé, projek-
tanti nebo došlo k masivnímu ne-
dostatku a zdražování některých 
materiálů a my je odmítli za těch-
to podmínek nakupovat, pokud to 
nebylo absolutně nezbytné.

Podařilo se nám sehnat další 
dotace (např. na Technické záze-
mí obce), sponzorské dary a další 
příjmy, např. ze zhodnocení po-
zemků připojením k vodovodu 
a kanalizaci v Dehtárech z vy-
hlášky, kterou jsme prozřetelně 
schválili před několika lety po 
naší masivní investici do dehtár-
ské infrastruktury. Teď se nám 
ty prostředky začínají částečně 
vracet a to v covidových dobách 
oceníme všichni.

Už mne asi znáte a víte, že 
jsem člověk, který bere ekonomic-

kou stránku věci velmi vážně. Ne, 
že by mne v životě zajímala jen 
čísla, ale prostě proto, že téměř 
všechny nápady, myšlenky a po-
třeby obce jsou nakonec právě 
o těch penězích a číslech.  V roce 
2021 jsme tedy při tom všem eko-
nomickém marasmu uspořili 1,3 
mil. Kč na horší časy. 

K rozpočtu obce na rok 2022 
jsem tedy přistupoval stejně. Pří-
jmy raději odhaduji mírně pesi-
misticky, oproti odhadům, výdaje 
držíme na uzdě. Na druhé straně 
nechceme a nebudeme škrtat 
výdaje na kulturu, společenský 
a sportovní život v Jenštejně, na 
zlepšování vzhledu obce a okolí 
ani nechceme snižovat úroveň 
služeb, omezovat úřední hodiny, 
méně upravovat zelené plochy 
atp. Naopak, chceme služby dále 

zlepšovat, rozšiřovat a být tady 
pro občany.

Mezi naše výdaje budou tedy 
v roce 2022 patřit platby za Obec-
ní policii (asi 900 tisíc Kč/rok), 
platby Svazku obcí Přezletice, Po-
dolanka,Jenštejn na provoz školy 
v Brandýse a výstavbu svazkové 
školy v Přezleticích ve výši 2,5 mil. 
Kč, více než 2 mil. Kč půjdou na 
odpadové hospodářství, více než 1 
mil. Kč na úpravu veřejných pro-
stranství, údržbu a péči o zeleň.

Pokud máte čas a chuť, do-
poručuji stav obecních financí 
sledovat přímo na www.jenstejn.
cz v Rozklikávacím rozpočtu. Lze 
tam dohledat jak celkové pohledy 
na stav příjmů a výdajů, tak zajít 
do dosti velkého detailu a vše si 
„rozkliknout“.

Norbert Hlaváček

Ukliďme Česko a čarodějnice budou

N
a jaře se plánují dvě obec-
ní akce, kde můžete po-
tkat jenštejnské hasiče. 30. 

dubna se snad letos opět dočká-
me tradičního pálení čarodějnic, 
které hasiči už řadu let pořádají. 
Akce proběhne jako vždy na louce 
pod hradem a kromě večerního 
ohně a občerstvení budete moct 
potkat skoro všechny členy sboru 
i s jejich technikou.

Skoro o měsíc dřív 2. dubna 
opět proběhne v Jenštejně akce 
Ukliďme Česko. Tentokrát bude 
zázemí pro všechny, kteří přijdou 
pomoct s úklidem naší obce a oko-
lí, v hasičárně. Rozhodli jsme se 
tuto akci tedy spojit s možnos-
tí podívat se do naší zbrojnice 
a všem zájemcům ukázat a umož-
nit si i vyzkoušet naší techniku 
a vybavení.

Stále platí, že průběžně hle-
dáme nové členy sboru i hasičské 
jednotky. V případě sboru uvítá-
me děti i dospělé, kteří mají zájem 
o hasičský sport, obecně hasičskou 

tématiku a nebo se jen chtějí zapo-
jit do činnosti spolku v obci v rám-
ci různých pořádaných akcí. Je to 
i vhodná příležitost pro všechny 
nové obyvatele obce, jak Jenštejn 
a jeho komunitu lépe poznat.

Pokud máte zájem pomáhat 
druhým a láká vás práce hasičů, 
tak se určitě nebojte nás kontak-
tovat. Do jednotky sboru hledáme 

muže i ženy starší 18 let v dobré 
zdravotní kondici, které naučíme 
vše, co je k práci u hasičů potřeba.

Kromě výše uvedených akcí 
nás můžete navštívit v hasičárně 
každou středu od cca 17:30 nebo 
kontaktovat přes náš faceboo-
kový profil Hasiči Jenštejn nebo 
emailem sdhjenstejn@seznam.cz .

Jiří Hulík



3AKTUALITY Z OBCE
únor 2022

Jak vypadá hospodaření obce

Obecní zeleň – co nás čeká v roce 2022?

M
ám pocit, že to bylo vče-
ra, kdy jsem začal „sta-
rostovat“. Člověk při té 

práci opravdu hodně zažije, získá 
spoustu zajímavých zkušeností, 
prakticky ze všech oborů a roz-
hodně se v ní nenudí.  Chvíli 
jste legislativec, chvíli lobbista, 
stavební inženýr, občas smírčí 
soudce, policajt, ekonom, ale taky 
opravář nebo třeba zahradník. 
Často vás ta práce vysloveně těší 
a dělá radost, když se něco poda-
ří a něco dotáhnete do konce. Ve 
zbylém čase je to vlastně taková 
úporná mravenčí práce, která 
není vidět a občas končí i nezda-
rem, takže se o ní vlastně ani ni-
kdo nedoví.

Když připravujete projekty, 
většina věcí nejde tak rychle, jak 
byste si přál, zákony jsou složité, 
někdy protichůdné a navrhnout, 
povolit a vyběhat nějaký pro-
jekt, získat na něj peníze, pak jej 
správně realizovat a projít všemi 
následnými kontrolami, to je běh 
na dlouhou trať. 

Proč to píšu? Uvědomil jsem 
si, že někdy člověk pro stromy ne-
vidí les a že jsem si vlastně ani 
sám pro sebe neudělal nějaké vět-
ší a dlouhodobější srovnání. Širší 
pohled se tomu taky říká. Dost 
často mám klapky na očích a kou-
kám jen dopředu, co vše je ještě 
potřeba, kde na to vzít. A moc se 
neohlížím na to, co bylo.

Ale protože letos končí volební 
období současného zastupitelstva 
zvoleného na podzim roku 2018 
a možná končí i mé starostování, 
udělal jsem takovou malou bilan-
ci těch sedmi let a připravil něja-

ká čísla. K 31.12.2014 měla obec 
našetřeno 10,1 mil Kč a dluhy ve 
výši 8,5 mil. Kč (v listopadu 2014 
bylo zvoleno nové zastupitelstvo 
a já se stal starostou).

K 31.12.2021 má obec ušetře-
no 12,4 mil. Kč a dluhy ve výši 4,3 
mil. Kč.

Majetek obce k 31.12.2014 byl 
ve výši 64,4 mil. Kč.

 K 31.12. 2021 má obec maje-
tek ve výši 178,8 mil. Kč.

Přijaté dotace ve volebním ob-
dobí 2010 – 2014 byly ve výši 4 
mil. Kč.

Přijaté dotace za období 2014 
-2021 jsou ve výši 36 mil. Kč. Ne-
počítám do toho Svazkovou školu, 
což byla téměř sedmiletá práce tří 
vesnic a ve výsledku 358 mil. Kč 
na dotacích.

Sponzorské dary v období 2010 
– 2014 byly ve výši cca. 20.000 Kč.

 V období 2014-2018 a 2018-
2021 jsme získali sponzorské 
dary ve výši 870.000 Kč.

Asi si nevzpomenu na vše, ale 
tady je výčet projektů, na které se 
nám podařilo získat peníze z do-
tací nebo by se bez dotací na jiné 
projekty asi neuskutečnily:
•  Kompletní vybudování nové 

kanalizace a vodovodu v místní 
části Dehtáry

•  Nákup dostatečné kapacity 
v ČOV Svémyslice pro Dehtáry

•  Nový systém předčištění „tzn. 
„Self clean“ pro ČOV Jenštejn

•  Vybudování nové komunikace 
v Dehtárech

•  Chodník kolem Domova Senio-
rů

•  Kompletní restaurátorská rekon-
strukce obvodového zdiva hradu

•  Tři zcela nová dětská hřiště 
(V Katovičkách, v Novém Jen-
štejně a v Dehtárech) a jedno 
minihřiště na návsi

•  Pumptracková dráha
•  Multifunkční sportovní hřiště 

V Katovičkách
•  Přístavba MŠ Jenštejn
•  Spojovací chodníky mezi Hrad-

ní a Zlatnickou a Hradní a MŠ
•  Rekonstrukce hasičárny
•  Nákup zcela nového hasičského 

vozu Tranzit
•  Nákup lepšího zásahového vozu 

Tatra
•  Rekonstrukce veřejného osvět-

lení v Novém Jenštejně, na části 
Radonické a Vinořské, Na Strá-
ni a na návsi

•  Zcela nové veřejné osvětlení 
v Dehtárech

•  Masivní investice do doprav-
ních opatření (nákup sedmi ra-
darů, legální přechody a mnoho 
bezpečnostních prvků)

•  Zateplení obecního úřadu a re-
konstrukce vnitřních prostor

•  Oprava kapliček a nový zvon 
•  Nové technické zázemí obce, 

Sběrné hnízdo a Re-Use cent-
rum

•  A po skoro sedmi letech vyjed-
návání i získání dotace na Svaz-
kovou školu v celkové výši 358 
mil. Kč.

Ale je toho ještě spousta co nám 
chybí, co by si tahle vesnice zaslou-
žila a já věřím, že se to podaří rea-
lizovat. Energie nechybí a k té mé 
proslavené choleričnosti přibylo 
za ta léta i dost zkušeností a snad 
i (někdy) trochu víc klidu .

Norbert Hlaváček

Poplatky za svoz komunál-
ního odpadu jsou letos podle 
aktuálního zákona o odpadech 
a obecní vyhlášky nově hraze-
ny zpětně za celý účetní rok, 
tj. až v roce 2023. Dosavad-
ní úhrada za odpady hraze-
na obci na základě uzavřené 
smlouvy již dle nové odpadové 
legislativy od roku 2022 mož-
ná není. 
Proto je nově nutné tzv. Ohlá-
šení poplatníka, které pře-
vážná většina z vás již vypl-
nila a odevzdala v kanceláři 
obecního úřadu. Formulář je 
dostupný na webových strán-
kách obce. V příštích letech již 
vyplnění formuláře nutné ne-
bude, pokud ovšem naši záko-
nodárci opět neurčí jiný směr. 

Snažili jsme se co nejvíce 
zachovat dosavadní systém, 
tj. možnosti frekvenci svozů, 
přibližně shodnou výši ročních 
poplatků i např. úlevy pro se-
niory. Bohužel možnosti svozu 
dle skutečně vyprodukované-
ho odpadu, tj. dle váhy nebo 
objemu, což by si většina obča-
nů přála, není v současné době 
svozová firma schopna zajistit.
Novinkou v roce 2022 je svoz 
bio odpadu od domu zdarma.  
Hnědou nádobu si můžete za-
koupit na obecním úřadě za 
1030,- Kč, vždy musí být opat-
řena známkou pro aktuální 
rok. Svozy od domu probíhají 
od začátku dubna do listopadu 
každé sudé pondělí.
Velkoobjemový odpad, ale 
také objemný bio odpad, plast, 
papír atd. lze odevzdávat 
v Technickém zázemí obce 
každou sudou sobotu v měsí-
ci od 8 do 12 hodin. Funguje 
zde i re-use centrum. Všechny 
provozní informace jsou k dis-
pozici na webových stránkách 
obce https://www.jenstejn.cz/
obec/sberne-hnizdo-v-technic-
kem-zazemi-obce-a-re-use-
-centrum/.
Nebezpečný odpad bude 
možné odevzdat dne 12. břez-
na 2022 a 8. října 2022 rovněž 
v Technickém zázemí v ulici 
Za humny a také v Dehtárech. 
Přesný čas bude upřesněn 
sdělením ve vitrínách a v Mo-
bilním rozhlase.
Sběr jedlého oleje z domác-
ností probíhá i nadále formou 
odevzdání nádoby (plastová 
s pevným uzávěrem) s jedlým 
olejem v kanceláři obce. Sepa-
rací oleje významně přispějete 
správnému provozu čistírny 
odpadních vod.

Pavlína Antošová

OBECNÍ SLOUPEK

P
roč to nepokácíte? – Ne abys-
te to pokáceli. Zeleň v obci je 
pro mnoho lidí citlivé a někdy 

kontroverzní téma. Někomu kon-
krétní strom překáží, jiný by zase 
chránil každou větvičku s nejmé-
ně třemi listy. Obec ale sleduje 
především jednu zásadní věc, 
a tou je bezpečnost.

Nejen díky aleji na Dřevčice 
si obec drží v posledních čtyřech 
letech výrazně pozitivní bilanci 
v poměru vysázených vs. pokáce-
ných stromů. Ale i bez ní jsme do-
hlédli na to, aby developer výstav-
by v ulicích Za humny a Okrouhlá 
vysázel domluvený počet stromů, 
několik nových dřevin přibylo 
i na návsi včetně budoucího nové-
ho vánočního stromu, pár stromů 
jsme vysadili u nového chodníku 
mezi Hradní a školkou.

V oblasti kácení a údržby je 
vždy hlavním kritériem bezpeč-

nost. Na každé kácení si nechá-
váme udělat posudek arboristy 
a v řadě případů i odborný po-
sudek znalce. Není to alibismus, 
ale nejsme odborníci a nechceme 
kácet nic, aniž by to bylo opravdu 
nutné. Letos nás čeká opět pra-
videlná údržba stromů na návsi, 
úprava zelené plochy kolem tra-
fostanice v ulici Okrouhlá a také 
kolem obecní garáže v podhradí. 
Větší prořezy budou na Vinořské.

Největším zásahem bude po-
kácení topolů vedle obecní louky. 
Jde přesně o případ, kdy je třeba 
odborný znalecký posudek. Zna-
lec v něm konstatuje, že topoly 
byly před 15-20 lety poškozeny 
seříznutím korun. Stromy vytvá-
řejí sekundární koruny a „rány po 
odřezaných větvích jsou viditelně 
nezacelené…odhalené dřevo je 
evidentně napadené hnilobou 
nebo už ztrouchnivělé.“ Infekce 

hniloby byla zjištěna i na dalších 
místech stromů, dva z nich jsou 
navíc napadené troudnatcem ko-
pytovitým. 

Posudek konstatuje, že zdra-
votní stav topolů je velmi špatný. 
Dva z nich znalec označil dokon-
ce jako silně labilní až havarijní. 
Zlomy lze očekávat i za normál-
ního počasí.  „Stromy mám za 
nebezpečné až velmi nebezpečné 
kvůli jejich zdravotnímu stavu, 
stabilitě i situování v prostoru 
dětských hřišť i louky využívané 
k rekreačním aktivitám obyvatel 
obce. Pokácení stromů v dohledné 
době spatřuji jako nevyhnutelné.“

Zároveň s kácením ale pro-
běhne i výsadba nových stromů, 
které budou vysazeny o něco výše 
ve svahu směrem k silnici, aby do 
budoucna zůstal zachován stín na 
obecní louce.

Martin Šidlák
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Dokončení ze straby 1

Zde si možná řeknete, proč je 
to k nám blíž ze Staré Boleslavi 
než třeba z Podolanky, kde mají 
také hasiče. Hasičské jednotky 
jsou opět podle zákona zařazová-
ny do různých kategorií a každá 
kategorie má jiné požadavky na 
rychlost výjezdu a primární ob-
last působnosti. První kategorií 
označovanou jako JPO I jsou pro-
fesionální jednotky Hasičského 
záchranného sboru. Ve Středo-
českém kraji působí na 33 hasič-
ských stanicích a musí vyrazit 
k události do dvou minut od vy-
hlášení poplachu. Profesionální 
hasiči slouží na svých stanicích 
ve 24 hodinových směnách ozna-
čovaných jako A, B a C. Nejbližší 
naše středočeská stanice je právě 
ve Staré Boleslavi. Tou skutečně 
nejbližší je pak pražská stanice 
HS-10 v Satalicích. 

Kromě profesionálních hasi-
čů jsou důležitou součástí IZS 
i jednotky dobrovolných hasičů. 
Velké a nejlépe vybavené jednot-
ky dobrovolných hasičů spadají 
do kategorie JPO II a musí být 
schopné vyrazit do 5 minut od vy-
hlášení poplachu. Takových je ve 
Středních Čechách 15 a nejbliž-
ší sídlí v Brandýse nad Labem. 
Vzhledem ke krátkému výjez-
dovému času bývají v takových 
jednotkách obvyklé práce ve smě-
nách na stanici alespoň pro část 
výjezdového družstva. Dále je to 
223 jednotek kategorie III s vý-
jezdem do 10 minut a rozšířenou 
územní působností. Hasiči v Jen-
štejně patří do kategorie JPO 
V. Takových jednotek je v kraji 
617, musí být schopni vyrazit do 
10 minut a působí primárně na 
území své obce. Hasiči jednotek 
v kategorii JPO III a V ve většině 
případů nedrží směny na svých 
zbrojnicích. Minimální velikost 
výjezdového družstva jsou 4 ha-
siči a tak při vyhlášení poplachu 
musí alespoň 4 členové jednotky 
do 10 minut vyjet s cisternou 
k zásahu. Nezáleží přitom jestli 
jste právě doma, v práci, na ná-
kupu nebo někde jinde. Poplach 
se většině dobrovolných jednotek, 
včetně té naší, vyhlašuje pomocí 
mobilní aplikace, sms a automa-
tizovaným voláním. Kategorie IV 
a VI jsou pak určeny pro hasiče 
působící v průmyslových a jiných 
podnicích.

Podle zatím posledních sta-
tistik z roku 2020 zasahovali 
hasiči v ČR u 143 500 událostí. 
V případě ORP Brandýs nad La-
bem – Stará Boleslav šlo o 942 
událostí. Stejné statistiky uvádí, 
že v roce 2020 hasiči jen při po-
žárech bezprostředně zachránili 
1242 osob a dalších 8387 osob 
bylo před požárem evakuováno. 

Na druhou stranu je jistě pravda, 
že celá řada evidovaných událostí 
je možné zpětně označit za po-
měrně banální z těch téměř 7000 
hasičských jednotek každoročně 
cca. 40% nevyjede vůbec nebo 
maximálně jednou. Stejně tak 
ovšem platí jedno ze základních 
hasičských pravidel, že nikdy ne-
víte, kdy a k čemu pojedete příště 
a s čím se na místě budete muset 
vypořádat. Smutným potvrzením 
tohoto pravidla je například loň-
ská tragická smrt dvou dobrovol-
ných hasičů při výjezdu k úniku 
plynu. 

Je důležité zmínit, že jednot-
ky dobrovolných hasičů katego-
rií JPO II, III a V jsou zřizovány 
obcemi a primárně financovány 
z obecních rozpočtů. Každá obec 
má dokonce povinnost takovou 
jednotku zřídit a udržovat ji ak-
ceschopnou. Některé obce ovšem 
využívají možnosti se souhlasem 
HZS uzavřít s jinou obcí smlou-
vu a využívat za úplatu jednotku 
jiné, nejčastěji sousední, obce. 
Příkladem takové obce jsou i Ra-
donice, které mají uzavřenou 
smlouvu s Jenštejnem. Další-
mi obcemi v okolí, které nemají 
vlastní jednotku hasičů, jsou na-
příklad Svémyslice, Zeleneč nebo 
Přezletice. 

Jednotky dobrovolných hasi-
čů mají své kořeny v hasičských 
spolcích, jednotách a dnes ve spol-
cích obecně označovaných jako 
Sbor dobrovolných hasičů. Nej-
větším s těchto spolků je Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska jehož pobočný spolek působí 
u nás jako SDH Jenštejn. Právě 
takový spolek byl v Jenštejně za-
ložen v roce 1942. V celé řadě obcí 
je podobný spolek neodmyslitel-
nou součástí života obce mnoho 
desetiletí. Posláním podobných 
spolků je v dnešní době podpora 
požárního sportu, podpora požár-
ní prevence, práce s dětmi a mlá-
deží a v neposlední řadě podpo-
ra jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obcí. Bývá tedy obvyklé, 
že většina členů obecních jedno-
tek jsou současně členové SDH. 
V Jenštejně se snažíme pojmy 
a práci SDH a JSDH nerozlišovat 
a používáme zkrátka jen „Hasiči 
Jenštejn“. V některých zejména 
oficiálních postupech je to však 
nutné a má to i řadu praktických 
nebo formálních dopadů. 

Samozřejmě míra spolupráce 
mezi obcí/jednotkou a SDH ale 
i úroveň činnosti místních spolků 
a stejně tak úroveň funkčnosti 
jednotek obcí bývá z mnoha důvo-
dů různá a v čase se mění. Stejně 
tak funkčnost některých sdružení 
na vyšší než místní úrovni bývá 
někdy problematická. Výroční 
zpráva HZS Středočeského kraje 

z roku 2015 uvádí, že „V eviden-
ci jednotek kategorie JPO V je 
v rámci kraje uvedeno na 799 jed-
notek PO dané kategorie. Z větší 
části se však jedná o jednotky 
neakceschopné z důvodu nedo-
statečného personálního obsa-
zení a technického vybavení. Do 
poplachových plánů obcí je z uve-
deného celkového počtu zařazeno 
418 JPO V.“  Trend rušení jedno-
tek z důvodů jejich neakceschop-
nosti je bohužel dlouhotrvající.

ZALOŽENÍ SBORU
Sbor dobrovolných hasičů byl 
v Jenštejně založen 2. červen-
ce 1942 a měl tehdy 29 členů. 
S prvním požárem museli bojovat 
prakticky bez vybavení 3. září 
1943, kdy hořela stodola u Kobe-
rů. Na konci roku 1943 byl pak 
velitelem zvolen Bohuslav Mare-
ček. Během jara a léta 1944 byla 
postavena první hasičská zbroj-
nice u rybníka pod hradem. Ještě 
v roce 1944 se podařilo získat prv-
ní opravdový kus hasičské techni-
ky. Od pražské firmy Ebert byla 
za 27 000 korun zakoupena pří-
věsná motorová stříkačka s výko-
nem 32 koňských sil, 150 metrů 
hadic a základní část sboru získa-
la uniformy. Tato stříkačka byla 
paradoxně prvním a posledním 
kusem velké hasičské techniky, 
kterou kdy naši hasiči resp. obec 

pořídili jako novou. Hned na za-
čátku roku 1945 se hasičům po-
dařilo získat další techniku. Od 
sboru v Dřevčicích se za peníze 
vybrané z darů občanů Jenštejna 
podařilo koupit starší automobil 
značky Praga pro 9 hasičů. Po 
velkém náletu na východní část 
Prahy 25. března 1945 pomáhali 
jenštejnští hasiči s odklízením 
trosek a záchranou raněných 
v nedalekých Satalicích. V Jen-
štejně pak bylo dočasně ubyto-
váno přes 60 rodin s postižených 
Satalic, Kbel a Vinoře. Z doby 
založení sboru pochází i skromná 
hasičská zbrojnice u rybníka pod 
hradem, která je v současné době 
využívána obcí.

Krátce po válce byl založen 
Sbor dobrovolných hasiček, kte-
rý měl tehdy 6 členek a začala 
i práce s dětmi. Hasiči v prvních 
poválečných letech organizovali 
v obci nejrůznější kulturní a spo-
lečenské akce. Pak ale přišel únor 
1948, s hasičů se stali požárníci 
a jejich činnost se postupně redu-
kovala na práce pro JZD a v le-
tech 1966 až 1980 ustala činnost 
sboru úplně.

OSMDESÁTÁ LÉTA 
V osmdesátých letech došlo pod 
vedením Václava Kobery k oži-
vení činnosti hasičů včetně roz-
voje požárního sportu v několika 

1945

1985
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kategoriích. Kromě přenosné 
motorové stříkačky (v dnešním 
hasičském názvosloví „mašiny“) 
používali hasiči nákladní automo-
bil Robur, který byl tehdy v majet-
ku obce od konce šedesátých let. 
Byl to klasický valník s plachtou 
bez zvláštních úprav pro potřeby 
hasičů, za který se připojoval pří-
věs se stříkačkou a dalším vyba-
vením. Na konci osmdesátých let 
získali jenštejnští hasiči od okre-
su automobil Avia A31 DA12. V té 
době šlo o jeden z nejběžnějších 
malých hasičských automobilů 
používaných v tehdejším Česko-
slovensku a některé z nich slouží 
po opravách dodnes. Nejedná se 
o cisternu, ale dopravní automo-
bil (proto to označení DA) určený 
k přepravě nejrůznější techni-
ky (zejména motorové stříkačky 
a vybavení pro dálkovou dopravu 
vody) a až 11 osob (3 v kabině ři-
diče a 8 v kabině nástavby). Tato 
část historie našeho sboru skon-
čila se změnami ve společnosti 
v roce 1989. Činnost byla ukon-
čena v roce 1990 a Avia putovala 
zpět na okres.

NOVODOBÁ HISTORIE SBORU
Činnost místního sboru byla 
znovu obnovena 1. 4. 2000. Sbor 
měl tehdy 9 členů, z nichž byl jen 
jeden muž. Začátky nebyly po 
takové přestávce lehké, ale brzy 

se dostavily první úspěchy v ha-
sičském sportu včetně pořádání 
závodů na louce pod hradem.  
Právě hasičský sport a pořádání 
různých obecních akcí jsou čin-
nosti, které dokázaly sbor udržet 
při životě i v těch horších letech. 
Zejména naše ženské družstvo 
je v tomto ohledu nepřekonatel-
né. V loňském roce se po krátké 
přestávce podařilo znovu obnovit 
i činnost kroužku mladých hasičů 
a děti už se těší na své první le-
tošní závody. Stejně už se snad le-
tos dočkáme i tradičních Čaroděj-
nic, které už mnoho let pořádají 
právě hasiči. V současnosti má 
sbor asi 30 členů a jeho starostou 
je Jan Chvojka.  

JSDH JENŠTEJN
V roce 2002 byla zřízena jednotka 
sboru dobrovolných hasičů obce 
Jenštejn. Prvním úkolem nově 
zřízené jednotky bylo pořízení po-
třebné techniky. První cisternu se 
podařilo koupit od Svémyslic, kde 
v té době jednotka nefungovala. 
Jednalo se o automobil CAS16 
Škoda 706 RTH1 zvaný „tram-
bus“. Jednalo se opět o klasický 
hasičský automobil pro 3500 litrů 
vody a 8 hasičů vyráběný v Česko-
slovensku v letech 1958 až 1985, 
který slouží u některých jednotek 
dodnes. Zkratka CAS v označení 
hasičských vozidel znamená „cis-

ternová automobilová stříkačka“ 
a číslo 16 pak udává výkon čerpa-
dla a v tomto případě tedy 1600 
l/min. Kus ze Svémyslic pocházel 
z počátku šedesátých let a byl 
nepojízdný. Opravy a zprovozně-
ní trvaly asi rok, ale technických 
problémů bylo stále dost a bylo 
třeba hledat náhradu.

Převodem od armády se po-
dařilo získat automobil CAS K25 
L101. Opět se jedná o standard-
ní kus hasičské techniky sériově 
vyráběný od roku 1985 do roku 
1994. Podvozek pochází z náklad-
ních automobilů Liaz, kabina 
a nástavba pak od Karosy. Au-
tomobil se vyznačuje velkou ka-
binou pro 9 hasičů a uveze 2500 
litrů vody a 400 litrů pěnidla. 
„Líza“ dorazila z Kostelce nad La-
bem na podvalníku s rozebraným 
motorem, ale podařilo se ji svépo-
mocí zprovoznit a našim hasičům 
sloužila až do zimy 2017, kdy byla 
prodána hasičům do Kolešovic.

Škoda 706 RTH1 i Liaz 101 
patří v dnešní terminologii mezi 
tzv. prvozásahové automobily. Je-
jich úkolem je tedy dovézt větší 
počet hasičů, co nejuniverzál-
nější vybavení a omezené množ-
ství vody k zásahu tak, aby bylo 
možné co nejrychleji pomoci v co 
největším počtu případů. Takové 
automobily jsou ve výbavě hasi-
čů nejrozšířenější, ale zdaleka ne 
jediné. Druhým nejvíce zastou-
peným typem hasičské techniky 
jsou velkokapacitní cisterny. Ty 
uvezou méně hasičů (zpravi-
dla 4), menší množství nástrojů 
a další techniky, ale velké množ-
ství vody. V době Škody 706 byla 
typickou cisternou Tatra 148 a od 
první poloviny osmdesátých let 
pak šestikolová Tatra 815 jako 
CAS 32/8200/800.

Právě jednu takovou Tatru 
získali v roce 2017 naši hasiči ze 
Senice na Hané. Cisterna pochází 
z roku 1986 a v roce 2007 prošla 
generální opravou. Jenštejnským 
hasičům slouží Tatra s volacím 
znakem HMB645 dodnes a při-
nesla i možnost lépe přispět 
k rozložení požární techniky 
v regionu, protože velkokapacitní 
cisterny patří k důležitým účast-
níkům mnoha hasičských zásahů. 
Naši hasiči tak mohou zasahovat 
i v místech a u událostí, kam by 
podle standardního poplachového 
plánu s jinou technikou nebyli 
povoláváni. Tatra je vybavena na-
příklad vysokotlakým čerpadlem, 
vyprošťovacím navijákem nebo 
osvětlovacím stožárem.

Druhým výjezdovým auto-
mobilem byl v Jenštejně několik 
let starší Ford Transit zařazený 
jako DA-L1Z. Jednalo se o devíti-
místnou dodávku s vestavbou pro 
transport hasičů a vybavení ze-

jména pro technické zásahy. Díky 
dotaci se podařilo v roce 2019 
tento automobil nahradit no-
vým. Opět se jedná o vozidlo Ford 
Transit, ale tentokrát v prodlou-
žené verzi s větším prostorem pro 
technické vybavení. Vozidlo je za-
řazeno ve výjezdu s volacím zna-
kem HMB646 a dobře doplňuje 
naši velkokapacitní cisternu. 

Kromě vozidel disponuje jed-
notka dvěma přívěsy, přenosnou 
požární stříkačku PS12, plovoucí-
mi a ponornými čerpadly, elektro-
centrálami, různými pilami, dý-
chací technikou, radiostanicemi 
a řadou dalších menších nástrojů 
a techniky.

Kromě techniky je základní 
potřebou každé jednotky hasič-
ská zbrojnice neboli „hasičárna“. 
Jednotka od svého obnovení dlou-
hodobě řešila pouze provizorní 
místa pro parkování a uskladně-
ní hasičské techniky. Do původní 
hasičárny pod hradem se ve své 
době stěží vešel hasičský Robur 
a většinu svého vybavení měli 
hasiči doma nebo v různých sto-
dolách a garážích. Avia pořízená 
v osmdesátých letech už musela 
parkovat u Koberů před domem. 
Ve stejné době se krátce uvažova-
lo o vybudování zbrojnice v pro-
storách statku č.p. 28 na návsi. 
Po obnovení činnosti jednotky 
v roce 2002 parkovala cisterna 
v bývalých dílnách v areálu JZD, 
ale stále se jednalo o nevyhovují-
cí prostory. Až později se podařilo 
pronajmout část objektu bývalé-
ho kravína, kde sídlí jenštejnští 
hasiči dodnes. Před cca pěti lety 
se zde podařilo provést i rekon-
strukci. Vzniklo tak poměrně 
kvalitní zázemí i když to při po-
hledu zvenku tak nevypadá. Ná-
jemní smlouva však končí za cca 
5 let a bude tedy do té doby třeba 
vyřešit, jak dál.   

JSDH Jenštejn má v součas-
nosti 13 členů. 4 z nich má kva-
lifikaci velitele družstva, 5 je ři-
dičů skupiny C, 12 prošlo kurzem 
nositele dýchací techniky, 7 může 
pracovat s motorovou pilou, 7 má 
zdravotnický kurz a jeden absol-
voval specializační kurz technika 
ochrany obyvatelstva. Velitelem 
jednotky je Jan Půda.  

Významnou částí práce jed-
notky je řešení nejrůznějších 
technických asistencí pro potře-
by obce a spolu s SDH se velkou 
a mnohdy nenahraditelnou mě-
rou podílejí na pořádání a organi-
zaci mnoha obecních akcí. Pevně 
doufám, že budou hasiči součástí 
místní komunity ještě mnoho dal-
ších let a díky všem, kteří na tom 
mají svou zásluhu.

Jiří Hulík, zastupitel,

zástupce velitele JSDH Jenštejn

2021
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I
 letos proběhlo setkání zástupců 
spolků, lidí s nápady, dobrovol-
níků a těch, kteří se třeba nově 

chtějí podílet na tradičních či no-
vých komunitních akcích v naší 
obci.  

Dorazili ti, kteří měli nápad 
a jsou schopní jej s pomocí obce 
a dalších realizovat i ti, kteří se 

chtějí připojit k ostatním, co už 
léta dobrovolně pomáhají organi-
zovat společensko-kulturní dění 
v obci. Mám velkou radost, že se 
mezi námi objevily i některé nové 
tváře. 

Plán komunitních akcí máme 
zhruba hotov a nyní už záleží 
jen na tom, jaké budou aktuální 

omezení kvůli nemoci Covid a zda 
některé akce nebudeme muset 
zrušit. Ale budeme se snažit, 
abychom našli cestu k tomu, jak 
většinu společensko-kulturních 
uskutečnit. Osobně si myslím, 
ale nikomu to nebudu vnucovat, 
že jsme ztratili už dva roky živo-
ta a pokračovat v tomto trendu 

prostě nehodlám. Je potřeba zase 
začít žít normálně.

Děkuji tedy všem z vás, kteří 
přišli, i těm, kteří mne kontakto-
vali s nápady či nabídkou pomoci 
před či po naší společné schůzce 
a těším se, že letošní rok si oprav-
du užijeme naplno! 

Norbert Hlaváček

Komunitní akce Jenštejn 2022

termín název za obec za komnitu

25. 2. 1. Obecní ples N. Hlaváček M. Švecová 

1. 4. Odemykání hradu – symbolické odemykání hradu do sezony roku 2021 
(OUTDOOR)

N. Hlaváček Z. Šimerka

2. 4. Ukliďme česko a Den otevřených dveří v hasičárně P. Rachová Z. Dvořáková, Hasiči

10. 4. Velikonoční Divotvoření – tvořivý program N.. Hlaváček Z. Šimerka

24. 4. Léčivé účinky stromů - procházka Kouzelným údolím - s vyprávěním o léči-
vých účincích stromů

N. Hlaváček Z. Šimerka

30. 4. Pálení čarodějnic N. Hlaváček J. Chvojka, SDH Jenštejn

20. 5. Mezinárodní den muzeí a galerií 18.5.- zábavné soutěže pro děti s odměnami N. Hlaváček Z.Šimerka

12. 6. Pohádkový les aneb cesta Kouzelným údolím plným bytostí přírody N. Hlaváček Z. Šimerka

18. 6. Jenštejnfest N.Hlaváček M. Švecová

26. 6. Svatojánské bylinkobraní - procházka se sběrem bylin a přednáškou o právě 
rostoucích bylinách

N. Hlaváček Z. Šimerka

25. 7.–12. 8. Letní tábor Jenštejn N. Hlaváček M. Švecová

prázdniny Letní kino Jenštejn - 5 x středy N.Hlaváček P.Sladký, J. Štovíček, J. Pňa-
kovič

prázdniny Volejbalový turnaj J. Minxová K. Malina, Sportovci Jenštejn

prázdniny Nohejbalový turnaj J. Minxová K. Malina, Sportovci Jenštejn

prázdniny Turnaj v líném tenise J. Minxová K. Malina, Sportovci Jenštejn

6.8. Summer Party N. Hlaváček P. Cikaník, Team Overhead, OÚ

3.9. Jenštejnská Pětka N. Hlaváček M. Švecová, R. Hlaváčková,  
sportovci, hasiči

4.9. Loučení s prázdninami P. Rachová K. Malina, Sportovci Jenštejn

1. 7.–31. 8. Letní hra(d)ní na hradě – vyzkoušejte si klasické hry v neobvyklém prostře-
dí nádvoří hradu

P. Rachová Z. Šimerka

28. 8. Indiánské bubnování-zakončení prázdnin s indiánskými bubny na hradě 
Jenštejně

P. Rachová Z. Šimerka

10. 9. + 11. 9. Dny evropského dědictví – v rámci oslav budou vybrané okruhy či prohlídky 
zdarma 

P. Rachová Z. Šimerka

2. 10., 15:00 Podzimní bylinkobraní aneb po stopách Jana Mikoláška –sběr podzimních 
bylin

P. Rachová Z. Šimerka

28. 10. Den Středočeského kraje-oslava významného dne – prohlídka kulturní 
památky zdarma 

P. Rachová Z. Šimerka

30. 10. Zamykání hradu – symbolické zamykání hradu na konci sezony roku 2021 P. Rachová Z. Šimerka

17. 11. Slavnostní nasvícení hradní věže v barvách české trikolóry - výročí událostí 
17. listopadu

P. Rachová Z. Šimerka

26. 11. Adventní světýlka-světýlkový průvod po andělských zastaveních (OUT-
DOOR)

P. Rachová Z. Šimerka

18. 12. Vánoční příběh – divadlo o narození Ježíška s následným adventním sdíle-
ním,koledy, cukroví

P. Rachová Z. Šimerka

listopad Drakiáda N. Hlaváček N. Hlaváček

17. 11. Lampiónový průvod, ohňostroj, setkání na návsi P. Rachová N. Hlaváček, SDH Jenštejn

27. 11. Rozsvícení vánočního stromečku J. Minxová K. Zemanová, MŠ 

19. 11. Maškarní pro dospělé N. Hlaváček M. Švecová

5. 12. Mikuláš pro děti N. Hlaváček M. Švecová 

? Rybářská školička N. Hlaváček P. Cikaník

? Akademie finanční gramotnosti pro děti N. Hlaváček V. Pikora
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Výčet akcí, termíny a kontak-
ty jsou převzaty od dotázaných 
obcí, pořadatelů a webových 
stránek. Máte-li vy sami jaký-
koliv tip na další místa či akce, 
o kterých bychom měli příště 
informovat, obraťte se přímo na 
naši redakci. 

Obec Jenštejn
Aktuální program, detaily a roz-
pisy naleznete na: www.jenstejn.
cz
25. 2. – Obecní ples (Radonická 
beseda)
2. 4. – Ukliďme Česko a den ote-
vřených dveří v hasičárně
30. 4. – Pálení čarodějnic
18. 6. – Jenštejnfest

Hrad Jenštejn
1. 4. – Odemykání hradu 
10. 4. – Velikonoční divotvoření
24. 4. – Léčivé účinky stromů – 
procházka Kouzelným údolím 
20. 5. – Mezinárodní den muzeí 
a galerií – zábavné soutěže pro 
děti
12. 6. – Pohádkový les aneb ces-
ta Kouzelným údolím plným by-
tostí přírody
26. 6. – Svatojánské bylinkobra-
ní 

Kulturní centrum
Radonice 
Aktuální program, detaily a roz-
pisy naleznete na: https://www.
radonice.cz/zivot-v-obci/kultur-
ni-centrum/

Radonice – ZOOPark
www.zoopark-radonice.cz 

Vinoř 
Aktuální program, detaily a roz-
pisy naleznete na: https://www.
praha-vinor.cz/akce/ 

Vinoř – Hoffmanův dvůr 
www.hoffmanuv-dvur.cz 
26. 2. (9:00) – 8. Vinořský maso-
pust (tradiční česká zabíjačka) 
26. 2. (19:00) – Taneční večer 
s kapelou PRÓTEUS 
30. 4. – Čarodějnice
23. 6. – Svatojánská noc

Kbely 
Aktuální program, detaily a roz-
pisy naleznete na: www.pra-
ha19.cz 
25. 3. – Winetou, náčelník apa-
čů (výstava, skautská klubovna 
kbely)

Veleň
Aktuální program, detaily a roz-
pisy naleznete na: www.velen.cz

Horní Počernice – Chvalská 
tvrz
www.chvalskyzamek.cz 
22. 1. – 15. 5. – MYŠI PATŘÍ DO 
NEBE a také na Chvalský zá-
mek (výstava)
25. 2. (19–22) – Tančírna ve 
Chvalské stodole
7. 3. (17–19) – Sousedské pose-
zení s harmonikou ve Chvalské 
stodole
4.–20. 3. (9–17) – Detektivní týd-
ny na Chvalském zámku 
25. 3. (19–22) – Tančírna ve 
Chvalské stodole

26. 3. (19–22) – Strašidelná 
noc na Chvalském zámku – 
myši, pavouci a havěť všeho 
druhu 

4. 4. (17–19) – Sousedské pose-
zení s harmonikou ve Chvalské 
stodole

8.–17. 4. (9–17) – Detektivní tý-
den na Chvalském zámku 

11. 4. (19–22) – Hornopočernic-
ké stodolohraní ve Chvalské 
stodole 

30. 4. (14–22) – Čarodějnice na 
Chvalské tvrzi

Zámecký areál Ctěnice 
www.muzeumprahy.cz

20. 2. (10:00) – Ctěnický maso-
pust
8. 3. (14:00) – Literární kavár-
na – Kristina Váňová a její host 
o Ferdinandu Peroutkovi

Nádraží Praha Těšnov – provoz 
obnoven (stálá expozice)
Řemesla v pořádku (stálá expo-
zice) 
Pohřební štíty cechu zedníků 
(předmět čtvrtletí)

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.kcbeseda.eu
23. 2. (19:00) – Jam Session 
(koncert) 
24. 2. (19:30) – Vem si mě (kino) 
27. 2. (16:00) – Tajemství staré 
bambitky 2 (kino pro děti) 
3. 3. (19:30) – Betlémské světlo 
(kino) 

4. 3. (19:30) – Zpráva o záchraně 
mrtvého (kino) 
6. 3. (16:00) – pohádka O stateč-
né Margitce (divadlo pro děti) 
11. 3. (19:30) – Nejhorší člověk 
na světě (kino) 
18. 3. (19:30) – Petr Vizina 
a František Skála (Pokec v Be-
sedě) 
20. 3. (16:00) – Haftaňan a tři 
mušteriéři (kino pro děti) 
25. 3. (19:30) – Muži na pokraji 
nervového zhroucení (kino) 
27. 3. (16:00) – Příšerákovi 2 
(kino pro děti) 
1. 4. (19:30) – Dan Bárta 
a Illustratosphere (koncert) 
9. 4. (9:30) – Řezbářský kurz
25. 4. (17:00) – Dítě není malý 
dospělák a dospělák nemá být 
velké dítě (seminář) 
29. 4. (19:30) – VLTAVA – Ná-
klad štěstí tour (koncert) 

Brandýs nad Labem – 
Knihovna Eduarda Petišky
www.brandysko.cz 
23. 2. (14–17) – Víly z ovčího 
rouna (Tvoření v kavárně KRIS-
KROS)
21. 3. (19:00) – Na kus řeči s... 
Janou Paulovou (zámek, diva-
delní sál)
Ivana Olbrachta 36, Brandýs 
nad Labem
Na všechny akce je nutná rezer-
vace míst: 326 907 220, info@
knihovna.brandysnl.cz
9. 3. (od 18.30) – DRZÁ LÍNÁ 
NESCHOPNÁ – autorské čtení 
Terezy Límanové spojené s be-
sedou Ing. arch. Jana Límana 
o archtitektuře Brandýsa nad 
Labem – Staré Boleslavi.
23. 3. (od 18:00) – MARKETIN-
GOVÁ VOLÁNÍ (přednáška)
27. 4. (18:30) – MALOPOLSKO 
– hory, doly, Švejk a zelí (cesto-
pisná přednáška Pavla Chluma)

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

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

Kam za kulturou
Přinášíme přehled kulturních akcí v našem regionu

PŘÍMĚSTSK
Ý TÁBOR

JENŠT
EJN

TERMÍNY:
25.7.-29.7.2022
1.8.-5.8.2022
8.8.-12.8.2022
pondělí-pátek 8.00-17.00 hod.

Zveme Vaše děti na příměstský tábor, který bude probíhat
během letních prázdnin v MŠ Jenštejn. Děti čeká spousta
zajímavých zážitků a výletů dle aktuální možné situace.

Podmínky přijetí:
- dítě od 5 do 15 let
- potvrzení o postavení obou rodičů na trhu práce

Přihlášení a více informací na tel.: 775 304 711 nebo info@taborjenstejn.cz

Příměstský tábor Jenštejn je podpořen projektem
"Operační program Zaměstnanost".
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K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE HUDEBNÍ KAPELA DEKAMERON BAND

ODVOZ PO PLESE DO JENŠTEJNA ZAJIŠTĚN - ZDARMA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA OÚ JENŠTEJN
V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH, tel.: 286 851 985, web: www.jenstejn.cz

RADONICKÁ BESEDA, V ULIČCE 3, RADONICE, KUCHYNĚ OTEVŘENA

JENŠTEJN

VSTUPNÉ 200 Kč
NÁVŠTĚVNÍCI SE ZAVAZUJÍ SVOU ÚČASTÍ DODRŽOVAT VŠECHNA AKTUÁLNĚ PLATNÁ HYGIENICKÁ NAŘÍZENÍ.

OBECNÍ
PLES

RADONICKÉ
BESEDY

NA

VÁS ZVE DO

JENŠTEJN
OBEC 25.2.

od 19:30 hodin
2022

"HRA" O ZAJÍMAVÉ CENY
VSTUP VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU


