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

Č
eká nás koncepční archi-
tektonická studie a násled-
né zpracování projektové 

dokumentace k revitalizaci návsi 
v Jenštejně. Rádi bychom, aby se 
nám podařilo na celý projekt vč. 
projektové dokumentace získat 
dotaci až ve výši 90 % celkových 
uznatelných nákladů. Nejedná se 
pouze o povrch a obrubníky, ale 
kompletní rekonstrukci podloží, 
dešťové kanalizace, lavičky a cel-
kový vzhled návsi, který by měl 
samozřejmě citlivě doplňovat její 
architektonickou hodnotu i za-
chovat dostatek zelených ploch 
a stromy. Protože už máme prv-
ní vizualizace a nápady co dělat 
s veřejným prostorem v Dehtá-
rech, máme spoustu zajímavých 
detailů a nápadů, které třeba 
využijeme i na jenštejnské návsi. 

Už máme také vítěze soutě-
že na vytvoření architektonické 
studie a projektové dokumentace 
k výstavbě Komunitního domu 
a nic už nebrání začít připravo-
vat vše potřebné. Vítězná firma, 
VMS projekt s.r.o., má bohaté 
zkušenosti se stavbou veřejných 
prostor a prostor občanské vyba-
venosti a je podepsána např. pod 
stavbami školy Petra Kellnera 
OPEN GATE nebo třeba MAGIC 
HILL. Investice na projektovou 
přípravu, která je velmi náročná 
časově i finančně, chceme rozložit 
do dvou let. Dotační titul nijak 
neomezuje využití objektu, pokud 
nebude sloužit obci ke komerč-
nímu výdělku a podmínkou zís-
kání 70% dotace (která pokrývá 
i projektové práce) je pasivita 
objektu. To v současné situaci 
na trhu s energiemi i z pohledu 
trvalé udržitelnosti a snižování 
provozních nákladů stejně prefe-
rujeme. Stavební pozemek jsme 
již bezúplatně získali od develo-
pera a je to ten prostor vedle MŠ. 
Koncepční zadání toho, co se má 
vyprojektovat, bude podrobeno 
diskusi zastupitelů s odborníky 
a také s veřejností a první schůz-

ku s architektem máme ještě 
před prázdninami. Osobně bych 
to teď za sebe (bez diskuse, kte-
rá ale bude probíhat) viděl na sál 
s pódiem, který by umožňoval po-
řádání kulturních akcí nebo třeba 
cvičení pod střechou, klubovnu se 
sociálním zařízením na pořádání 
kroužků a pak nějaké prostory 
pro rozumně dimenzovaný ob-
chod a třeba nějaké služby typu 
kadeřnictví atp..

Bude také vypsána soutěž na 
pořízení nové komunální techni-
ky s příslušenstvím. Často se po-
týkáme s tím, že na drobné zem-
ní práce, nakládku či odvoz věcí 
z místa na místo, dovoz a dosypá-

ní písku na dětská hřiště, úklid 
chodníků a obecních komunikací, 
zimní posyp v místech, kde to 
hodně klouže, nemáme vhodnou 
techniku a dost dlouho trvá než 
seženeme firmu, která to pro nás 
udělá. Těšíme se sice na léto, ale 
my musíme myslet už i na příští 
zimu. Pro tu nadcházející už ne-
máme nikoho, kdo by se chtěl sta-
rat o obecní komunikace a upřím-
ně – nikdy to nefungovalo úplně 
tak, jak bychom si přáli.  Sněhu 
sice moc nebývá, ale ledovka čas-
to komplikuje odvoz komunální-
ho odpadu, v ulicích Na Stráni 
nebo V Katovičkách i jinde ne-
vyjedou popeláři a problém mají 

i osobní auta. Jenštejn se rozrůs-
tá, máme jeden z největších ka-
tastrů v okolí, a my potřebujeme 
tyto věci řešit rychleji a být více 
flexibilní. Uklidit, odvést černé 
skládky a převést je do Sběrného 
hnízda není třeba jen v intravi-
lánu obce, ale na celém katastru. 
Také bychom rádi pomohli našim 
seniorům a nabídli jim například 
svoz velkoobjemového odpadu od 
domů. Všechny podobně velké 
obce v okolí, Radonice, Přezleti-
ce nebo Vinoř vlastní komunál-
ní techniku mají a využívají ji. 
Navštívil jsem také pár kolegů 
starostů, kteří mají zkušenosti 
s využíváním komunální techni-
ky a samozřejmě mám přehled 
o tom, co potřebujeme. Traktor, 
který je možno řídit s řidičským 
oprávněním typu B (na osobní 
vůz do 3,5 t), zastřešená a uza-
vřená kabina pro práci v zimních 
měsících, příslušenství typu vleč-
ka, nakladač, radlice, zametací 
kartáče na sníh a nepořádek, po-
sypové zařízení a také dostupný 
a rychlý servis v dojezdové vzdá-
lenosti.

Objevili se také nové možnosti 
(ale velmi komplikované a jsme 
teprve na začátku) propojit chod-
níkem nebo spíše stezkou Jen-
štejn od Domova seniorů do Vino-
ře a na Podolanku. Už jsme měli 
schůzku s projektantkou a v sou-
časné době opatřujeme podklady 
přesného geometrické zaměření, 
aby se mohli projektanti chopit 
práce a pokusit se navrhnout 
schůdné řešení. A o chodníku na 
Vinořské píše Martin.

Stavba Svazkové školy běží 
dle plánu a v termínech. Hotová 
je hrubá stavba II. pavilonu, v I. 
pavilonu zbývá zaklopit strop tě-
locvičny stropními panely.  Uvnitř 
výukových budov se vyzdívají po-
hledové vnitřní zdi, probíhá stav-
ba jídelny a pracuje se také na 
technologiích. 

Norbert Hlaváček

Foto: Tomáš Nedbal

Projekty v Jenštejně
aneb pohled do budoucnosti
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SLOVO STAROSTY Volby na podzim 2022

Dnes nebudu dlouze psát 
o tom, co nás čeká a co plánu-
jeme, mám pocit, že většina 
z vás to sleduje na webu obce 
nebo na facebooku. Protože 
nadchází čas prázdnin, léta, 
sluníčka a také spousty našich 
komunitních akcí, budu psát 
o věcech, na které se můžeme 
těšit v nejbližší době, o prázd-
ninách a na podzim. 

JenštejnFest už proběhl, 
ale já se v době psaní tohoto 
článku teprve s hasiči a spor-
tovci chystám na stavění zá-
zemí a všeho potřebného. Ale 
věřím, že se vám líbil a rád 
bych, abychom v podobném 
duchu pokračovali i v příštích 
letech – i když, napadlo mne, 
zda by se nám třeba nepovedlo 
přivést do Jenštejna nějakou 
originální, dobrou kapelu, aby 
to nebylo jen o revivalech. Tak 
uvidíme, zda se to povede.

Letní kino Jenštejn má am-
biciózní plán promítnout vám 
o prázdninách celkem 5 filmů 
a myslím, že se máme na co tě-
šit, sportovci budou mít otevře-
no a hlady a žízní neumřeme. 

6. srpna nás čeká Summer-
party, která se ponese už v tra-
dičním, pohodovém duchu, 
nakoupili jsme nové bazény 
a létat se bude určitě hodně 
daleko. Sportovci Jenštejn také 
připravují turnaje v nohejbalu 
a dojít by mělo i na líný tenis, 
ale o tom už píše Martina.

3. září odstartujeme Jen-
štejnskou Pětku inSPORTline 
a běhat budou moci všechny 
věkové kategorie nebo i ti, kte-
ří to zatím jen zkoušejí. 

No, a hned po Pětce, tedy 
v neděli 4. září nás čeká Lou-
čení s prázdninami a spousta 
her, zábavy i drobných odměn 
pro naše děti.

Přeji vám všem nádherné 
léto plné sluníčka a kdyby-
chom se už po zářijových vol-
bách takto „neviděli“, potkáte 
mne určitě u sportovců nebo 
u hasičů.

Krásné léto! 
Norbert Hlaváček

Volby do zastupitelstev obcí se le-
tos konají ve dnech 23. a 24. září, 
souběžně s nimi budou probíhat 
volby do Senátu Parlamentu ČR 
(případné druhé kolo pak 30.9. 
a 1.10.). Jenštejn spadá do voleb-
ního obvodu Mělník. 

Volby do Zastupitelstva obce 
Jenštejn a I. kolo volby do Senátu 
Parlamentu ČR se konají pouze 
na území České republiky:
•  v pátek 23. září 2022 od 14:00 

hodin do 22:00 hodin a 
•  v sobotu 24. září 2022 od 8:00 

hodin do 14:00 hodin.

Právo volit do zastupitelstva 
obce – § 4 zákona
Právo volit do Zastupitelstva 
obce Jenštejn má:
1. státní občan České republiky, 
který
•  alespoň druhý den voleb dosáhl 

věku nejméně 18 let
•  je v den voleb v této obci přihlá-

šen k trvalému pobytu
2. státní občan jiného členského 
státu Evropské unie, který 
•  alespoň druhý den voleb dosáhl 

věku nejméně 18 let
•  je v den voleb 

v této obci přihlá-
šen k trvalému 
nebo přechodné-
mu pobytu (má 
povolení k tr-
valému pobytu 
nebo k přechod-
nému pobytu) 

•  občan jiného 
členského státu 
Evropské unie 
může hlasovat 
pouze za podmín-
ky, že požádal 
o zápis do dodat-
ku stálého sezna-
mu voličů 

Právo volit do Senátu 
Parlamentu ČR má:
Voličem do Senátu je pouze stát-
ní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let. Ve druhém 
kole voleb do Senátu může volit 
i občan, který alespoň druhý den 
konání druhého kola voleb dosá-
hl věku nejméně 18 let.

Volební okrsek - § 26 zákona
•  obec Jenštejn má jeden voleb-

ní okrsek. Volební místnost je 
umístěna na adrese Obecního 
úřadu – 9. května 60, Jenštejn.

  Stálý seznam voličů a dodatek 
stálého seznamu voličů ve vol-
bách do zastupitelstva obce –  
§ 14 odst. 1 písm. b), § 28 záko-
na, §§ 3-4 prováděcí vyhlášky  
č. 59/2000 Sb. 

•  Stálý seznam voličů bude uza-
vřen 21. září 2022 v 16 hodin. 

•  Obecní úřad Jenštejn vede pro 
voliče, který je občanem jiného 
členského státu EU, je v obci 
přihlášen k trvalému poby-
tu nebo přechodnému pobytu 

a sám požádal o zápis do do-
datku stálého seznamu (doda-
tek je veden pouze pro volby do 
zastupitelstva obce); u voliče, 
u kterého nastala překážka ve 
výkonu volebního práva, se tato 
skutečnost poznamená v dodat-
ku stálého seznamu voličů

•  pro zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů nepostačuje, 
má-li občan jiného členského 
státu EU pouze hlášené místo 
pobytu, které je vyznačeno buď 
razítkem do cestovního pasu 
nebo razítkem na hraniční prů-
vodku. Musí jít o registrovaný 
trvalý nebo přechodný pobyt.

•  žádost o zápis do dodatku stálé-
ho seznamu voličů

•  občan jiného členského státu EU, 
který dosud nepožádal o zápis do 
dodatku stálého seznamu voličů 
a hodlá volit v obecních volbách 
konaných ve dnech. 23. a 24. 9. 
2022, musí požádat o zápis nej-
později ve středu 21. 9. 2022 do 
16:00 hodin, tj. do uzavření do-
datku stálého seznamu voličů 
(je-li podána písemná žádost, 
musí být obecnímu úřadu v této 

lhůtě doručena, niko-
liv pouze předána 
k poštovní pře-
pravě); k realizaci 
tohoto práva je 
nezbytné zajistit 
přítomnost za-
městnance OÚ na 
obecním úřadě

Více informací 
k podzimním vol-
bám můžete najít 
na stránkách obce 
www.jenstejn.cz 
nebo přímo na 
stránkách Mini-
sterstva vnitra 

www.mvcr.cz.

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 h. 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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Ulice Na Stráni už nebude odříznutá

D
louhodobým problémem 
Jenštejna je bezpečné spo-
jení pro chodce z ulice Na 

Stráni s návsí, které dlouhodobě 
neuměl nikdo vyřešit. Letos se to 
ale změní.

Vinořská ulice je sama o sobě 
úzká pro auta, natož pro chodce. 
Chodník byl dlouho snem všech, 
kterých se to týká nebo se o tento 
problém zajímají. Logickou spoj-
nicí do centra obce je buď spojení 
ulice Na Stráni spojkou k Tech-
nickému zázemí obce a do ulice 
Za Humny. Někdy se tomu říká 
také „vnější jenštejnská okrouhli-
ce“, a my o její realizaci usilujeme 
dlouhodobě a budeme usilovat 
i nadále. Obec zde však  nevlastní 
potřebnou část pozemků a jedná-
ní s developerem, kterému patří, 
nevedly k dohodě.

Další trasa vede spojkou ulice 
Na Stráni směrem k Vinořské, 
kde měl stejný developer podle 
projektu vybudovat komunikaci 
a dodnes je zde jen lidmi vychoze-
ná pěšina. Ulice Na Stráni by tak 

měla tři vjezdy (samozřejmě po-
čítáme s tím, že to budou obytné 
zóny) a kromě bezpečnější cesty 
pro pěší bychom tak měli i mož-
nost, jak méně komplikovaně 
přistupovat na tuto ulici v době 
různých uzavírek či oprav v okolí. 
Na tento, zatím prázdný prostor 
plánované ulice ale navazuje pro-
blematický úsek ke sjezdu do Ka-
toviček. Na jedné straně je příkrý 
sráz, na druhé zeď a chodník není 
kam dát.  

Ovšem před pár týdny se nám 
podařilo sjednat s novým vlastní-
kem domu na Vinořské velkory-
sou dohodu. Darem převede na 
obec část pozemku (v tržní hod-
notě asi 450 000 Kč) podél Vinoř-
ské, kam se už chodník vejde. Ten 
bude logicky muset vybudovat 
obec na vlastní náklady. Budeme 
se snažit získat na tento projekt 
dotaci. Po mnoha letech tak nebu-
de tato část Jenštejna odříznutá 
od zbytku obce bez možnosti bez-
pečné cesty pro pěší.

Martin Šidlák
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Co se děje a co nás 
čeká v  Dehtárech
V

 květnu se nám podařilo 
sehnat brigádníky, aby-
chom celkově vyčistili 

Jenštejn od plevele na veřejných 
prostranstvích a chodnících a za-
čali jsme v Dehtárech. Ty během 
dvou víkendů docela prokoukly. 

Podařilo se nám také opravit 
kapličku, byla opravena omítka, 
očistily se tašky, opatřily nátě-
rem proti mechu a přidala okap-
nička, aby zatékání nedegrado-
valo konstrukci. Přibylo také 
nové, pěkné dláždění a v době, 

kdy dostanete toto vydání Jen-
štejnského občasníku do schrá-
nek, už by měl být na místě i re-
staurovaný křížek.

Ale čeká nás toho v Deh-
tárech více. V různém stádiu 
schvalování jsou dva projety 
nových chodníků. Ten první je 
chodník, kterým propojíme loka-
litu „Za Zahradami“, kde vzniká 
nová zástavba se zbytkem Deh-
tár, a ten druhý projekt je chod-
ník, kterým propojíme Dehtáry 
se Svémyslicemi.

Měli jsme také první schůzku 
nad návrhy a celkovou koncepcí 
řešení prostoru, který architekti 
ve studii celé oblasti Za Zahra-
dami v Dehtárech pracovně po-
jmenovali „nová náves”. Jsme 
teprve na začátku a věc musíme 
zvážit jak z praktického úhlu po-
hledu (jak se o ty plochy budeme 
pak starat, s jakou intenzitou, 
co je praktické a co je třeba zase 
mnohem vhodnější do vesnic-
kého prostředí nebo co umožní 
dotační titul), ale rozhodně počí-

táme s tím, že toto veřejné 
prostranství zvelebíme 
a uděláme z něj ma-
lou, klidovou zónu. Teď 
jsme si vzali čas trochu 
promyslet všechna pro 
a proti, prozkoumat 
detaily a návaznosti 
a na další schůzce se 
budeme bavit s architekty 
ve větším detailu, tak aby 
mohl vzniknout projekt, rozpo-
čet a žádost o dotaci.

Norbert Hlaváček
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P
ři psaní o letošním 80. výro-
čí založení hasičského sboru 
v Jenštejně nelze vynechat 

ani informace z jenštejnských 
kronik. Přinášíme proto text kro-
nikáře Václava Kovandy, který 
původně vyšel ve dvou částech ve 
starších vydáních Občasníku. 

Každá kronika má svůj osud. 
Co se událo včera je dnes již his-
torií. Čím dříve je událost zapsa-
ná, tím je pravdivější. Kronikář 
nemá nikdy lhát, ani si vymýšlet. 
První dvě kroniky Jenštejna če-
kal stejný osud. Byla v nich prav-
da, a proto měly být zapomenuté.

První kroniku „Pamětní knihu 
Jenštýna“ začal psát pan Josef 
Mareček v roce 1922. Psal ji až do 
roku 1942, kdy všechny kroniky 
na okrese sebrali Němci. Psal si 
alespoň koncept. Věřil, že ho jed-
nou do kroniky přepíše. Kronika 
se po válce vrátila, ale on do ní ne-
směl přepsat ani řádek. Koncept 
psaný až do roku 1954 se ztratil. 
Změnou politiky se ztratit musel.

Druhou kroniku, o které bude 
dnešní vyprávění, začal psát 
bratr Jan Kobera v den založení 
Sboru dobrovolných hasičů dne 
2. července 1942. Od prvního dne 
založení sboru bylo používáno 
oslovení „bratře“. Sbor byl zalo-
žen v té pro náš národ nejkrutější 
době. Po atentátu provedeného 
27. května 1942 na největšího 
vraha českého národa říšského 
protektora Reinharda Heydricha. 
Bratr Kobera ještě neměl kroniku 
a proto začal psát pouze koncept 
na volné listy, které sešpendlil 
svorkou s tím, že jednou všechno 
do kroniky přepíše. Koncept psal 
až do září 1946, kdy odešel na zá-
kladní vojenskou službu.

Po návratu z vojny založil 28. 
října 1948 „Knihu slibů“ s vel-
kým zpožděním. Do nové knihy 
nepřepsal ani řádek. V knize byl 
zapsán pouze slib hasičů a pod-
pisy všech členů. Nastolená po-
litická garnitura KSČ po roce 
1948 neměla ráda pravdu, hlavně 
když byla v obou kronikách psaná 
o některých z nich.

Psal se rok 1976, když jsem se 
rozhodl psát kroniku obce Jen-
štejna. Tehdejší předseda MNV 
Jan Stypola mé rozhodnutí přijal 
s nadšením. Říkal, že je škoda, že 
obec s tak slavnou tradicí nemá 
vlastní kroniku. Při této příle-
žitosti si vzpomněl, že v jedné 
skříni ve sklepě MNV jsou nějaké 
staré sešity a papíry. Po odklize-
ní nánosu prachu a pavučin jsem 
objevil poklad:

- Několik sešitů záznamů ze 
schůzí obecního zastupitelstva 

z doby 2. světové války až přibliž-
ně do roku 1955.

– Seznam věcí předaných do 
Okresního archivu za část 19. 
století a první pololetí 20. století.

– „Pamětní knihu obce Jen-
štýna“ psanou panem Marečkem, 
bohužel nedopsanou. Nalezl jsem 
i koncept, který si psal od roku 
1942 až do roku 1954.

– Několik svazků sešpendle-
ných archů papírů, které obsa-
hovaly historický materiál o Jen-
štejně. V různých archivech ho 
pro obec za určitou úplatu kolem 
roku 1950 vyhledával odborný 
spisovatel Josef Furst.

- Dále zde ležel kompletní kon-
cept bratra Kobery a nepopsaná 
„Kronika slibů“.

Po nalezení kronik a obou kon-
ceptů jsem postupně všechno a do-
slovně přepsal do kronik. Nyní 
jsou v majetku OÚ v Jenštejně.

Chtěl bych, aby v současném 
vyprávění vyznělo veliké nadšení 
většiny členů pro práci ve sboru, 
proto cituji doslova některé pa-
sáže z konceptu ke kronice Sboru 
dobrovolných hasičů, tak jak je 
zapsal bratr Jan Kobera:

Dne 2. července 1942 starosta 
obce pan Mareček, za přítomnosti 
dobrovolných hasičů v Jenštejně. 
Ve stejný den vznikla ustavují-
cí valná hromada, na které byl 
zvolen přípravný výbor. Všichni 
zvolení členové, nyní již „bratři“, 
nové úkoly přijali.

Ihned se začalo s cvičením 
prostných a pochodových. Ještě 
v tomto roce jsme získali z výstro-
je čepice a píšťalky. Členů sboru 
bylo 29 a všechna jména jsou za-
psaná v konceptu ke kronice. Na 
jaře 1943 padl návrh na postave-
ní zbrojnice. Materiálně se však 
stavba nedala zabezpečit a ně-
mecké úřady stavbu nepovolily.

První velký křest našeho sbo-
ru přišel 3. září 1943, kdy byl 
sbor ještě bez veškerého vybavení 
a bez prostředků. Členové měli 
pouze holé ruce. Ve 3 hodiny ráno 
vypukl požár u rolníka Václava 
Kobery. Zachvátil stodolu plnou 
nevymláceného obilí přivezeného 
z pole. Členům sboru se podařilo 
do příjezdu okolních sborů vyvést 
z přilehlého chléva dobytek a od-
táhnout mláticí stroj bratra Sůry, 
který měl příští den obilí vymlá-
tit. Stodolu a úrodu se zachránit 
nepodařilo. Požár byl zřejmě zalo-
žen úmyslně, ale německým čet-
níkům se nepodařilo nic vyšetřit.

Na konci roku byl za špatně 
pracujícího velitele zvolen nový 
velitel bratr Bohuslav Mareček, 
který byl pro tuto práci doslo-

va zapálený. Okamžitě ožil duch 
sboru a začalo se skutečně s chutí 
pracovat. Do sboru se hlásili noví 
členové a bratr velitel rozdělil 
sbor na 2 skupiny po 18 členech. 
Začalo se vážně uvažovat o tom, 
kde bude stát zbrojnice, která 
byla přáním všech členů sboru. 
Bylo vyhlédnuto místo u rybníka 
pod hradem. Se stavbou se začalo, 
jak se říká, na černo, bez vědomí 
německých úřadů. Veškerý mate-
riál byl pořízen z darů

Základy byly položeny 14. 
května 1944. Práce se zúčastnil 

celý sbor a mnoho spoluobčanů. 
Za necelých 6 týdnů byla zbrojni-
ce hotová a 25. června ihned slav-
nostně předána obci. Později byla 
přistavěna ještě velká místnost 
na skladování benzinu a všeho 
ostatního materiálu.

Následovala další dobrá zprá-
va. Firma Ebert z Prahy nám 
oznámila, že objednaná motorová 
stříkačka o síle 32 HP s dvoutakt-
ním motorem je pro nás připra-
vená k odvozu. K tomu přiděleno 
150 metrů hadic. Vše za 27 tisíc 
korun. Zároveň byly zakoupeny 
pro základní část sboru uniformy. 
Naše sebevědomí velice stouplo.

Mít uniformu, stříkačku 
a zbrojnici to už se jinak pracuje 
a každý by to na nás poznal.

V takovém prostředí pro nás 
skončil rok 1944. Na světových 
událostech v té době bylo již patr-
né, že nacistické Německo nebu-
de již mít dlouhého trvání, ale na 
druhé straně jsme si byli vědomi, 
že nás ještě čekají těžké chvíle. 
Začátkem roku 1945 se sboru na-
skytla příležitost koupě staršího 
typu auta zn. Praga pro 9 osob od 
hasičského sboru ve Dřevčicích 
za 30 tisíc korun. Otázka peněz 

byla pro nás tvrdým oříškem. 
Pokladna byla prázdná. Bratr 
Drnka navrhl, abychom se poku-
sili získat peníze sbírkou po obča-
nech. Během několika dnů jsme 
dali dohromady sumu 27 tisíc ko-
run, na kterou byla konečná cena 
stanovena.

Během zimních měsíců byl 
sbor v neustálé pohotovosti. Fron-
ta se přiblížila a nálety spojenec-
kého letectva byly časté. Největší 
nálet byl 25. března 1945 v poled-
ních hodinách. První bomby svr-
žené jednotlivými svazy útočícími 
ve vlnách za sebou dopadly do 
Vysočan a Libně. Nálet trval asi 

Historie hasičů začala za 2.  světové války
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půl druhé hodiny. Poslední svazy 
svrhly velký počet malých trha-
vých bomb, které zasáhly pruh 
vesnic na východ od Prahy – Své-
myslice, Zeleneč, Horní Počernice, 
Satalice, Vinoř, Kbely, Letňany, 
Čakovice a Jenštejn.

Bomby svržené na Jenštejn 
dopadly do oblasti Bílého křížku 
a v obci nezpůsobily žádné škody. 
Nejvíce škod bylo v Satalicích, 
Kbelích a Vinoři. Sbor se okamži-
tě po ukončení náletu rozjel do 
nejvíce postižených Satalic, kde 
se zúčastnil na odklízení trosek 

domů a vyprošťování raněných 
a mrtvých, kterých bylo mnoho. 
Do Jenštejna přišlo 60 rodin z vy-
bombardovaných Satalic, Kbel 
a Vinoře. Spolu s jenštenskými 
občany spali ve sklepech ze stra-
chu před dalším bombardováním.

Konec války to však ještě ne-
byl. Nejtěžší chvíle pro náš sbor 
nastaly během Pražského povstá-
ní. Tehdy se ukázala statečnost, 
ale i zbabělost některých členů 
sboru.

Zde citace z kroniky končí. 
O dalších událostech by byla ne-
méně zajímavá kapitola našeho 
vyprávění. Končila válka, začínal 

mír. Vesnice byla vyčerpaná a mír 
byl velice chudý, vykoupený mno-
ha tragédiemi. A zase to byli hasi-
či, kteří dokázali jít příkladem při 
obnově vesnice.

Jaký byl život na vesnici po 
válce? Byla veliká bída, vesnice 
byla doslova vydrancovaná do 
posledního zrnka obilí po častých 
rekvizicích německého četnictva.  
A v této zlé době se dokázali lidé 
ještě radovat. Vždyť byl mír! Byl 
chudý a pro mnohé velice bolesti-
vý. Jenda Kobera napsal: Začíná-
me nový život, život radostnější 

a veselejší, život opravdové práce 
pro naši republiku.“ Radost z prá-
ce neubraly ani začínající politic-
ké neshody s některými členy. 

   Nová stříkačka byla poru-
chová a byla dlouho v opravě, ale 
i tak s velikým elánem prováděli 
hasiči výcvik zaměřený hlavně 
na útok s hadicemi a prostná. Že 
nadšená činnost hasičů byla na-
kažlivá svědčí fakt, že byl usta-
ven Sbor dobrovolných hasiček, 
nejdříve jenom 6ti členný. Začala 
také práce s dětmi ve 2 skupi-
nách, do 10 let a nad 10 let. Za 
nepříznivého počasí se cvičilo na 
špejchaře u Fišerů.

První velká poválečná akce 
hasičských sborů v brandýském 
okrese se uskutečnila v Jenštej-
ně 22. července 1945 slavnostním 
předáním motorové stříkačky. 
Zúčastnilo se několik představi-
telů okresu a 14 hasičských sborů 
z okolních vesnic. Slavnostní prů-
vod prošel z křižovatky na Rado-
nice přes ves k hasičské zbrojnici, 
po hrázi rybníka na silnici od Vi-
noře před slavnostně ozdobenou 
tribunu na návsi u domu bratra 
Františka Roubíčka. Po několika 
slavnostních projevech byla stří-
kačka předána SDH Jenštejn. 
Slavnostní den byl zakončen ve-
čer taneční zábavou v hostinci 
U Cafourků.

   V následujících týdnech se 
sbor pečlivě připravoval na svoji 
hlavní činnost. Byly dokoupeny 
hadice tak, aby bylo jimi dosaže-
no od zdroje vody k poslednímu 
domu v obci. Sbor úspěšně pomo-
hl při likvidaci požáru v Horních 
Počernicích a v sousedních Dřev-
čicích. Rovněž několikrát pomá-
hal při úklidu po bombardování 
Satalic.

   SDH se jako první po dlou-
hých válečných letech ujal kul-
turní činnosti a ustavil zábavní 
výbor. Uzavřel dohodu s kapelou 
pana Klifnera z Vinoře na celou 
sezonu, která byla později pro-
dloužena pro velký úspěch. Mi-
kulášská besídka uspořádaná 
pro děti byla doplněná i divadelní 
scénkou a nadílkou dárků. Dárky 
přinesli rodiče i kamarádi sobě 
navzájem. Po sále potom látalo 
i několik vrabců z vtipných dár-
ků. Hned další zábava, silvest-
rovská s programem a tombolou, 
se také vydařila. V zimě bylo po-
řádáno několik tanečních zábav 
i s velkým maškarním masopust-
ním plesem 2. února 1946. Lidé 
cítili uvolnění a sál U Cafourků 
praskal ve švech. Během let 1946 
a 1947 bylo pořádáno několik 
dalších zdařilých akcí. Divadel-
ní kroužek členek SDH nacvičil 
několik představení. Na příklad: 
„Na potoce ve mlýnici“ a „Mámy, 
naše zlaté české mámy.“ Také děti 
nastudovaly pohádku „Sedmik-
ráska“ a hru „U Zrličů“ o přezi-
mování ptáčků. Všechny divadel-
ní akce úspěšně režíroval bratr 
Bohumil Mareček. Připravovaná 
rarita, hudba na voru na Dolením 
rybníku, se neuskutečnila pro 
nedostatek peněz. 18. srpna byl 
pořádán zájezd na Karlštejn na 
představení „Noc na Karlštejně“. 
Odpoledne za krásného počasí vy-
jel traktor Farmal s upraveným 
přívěsem plným lidí a řízený To-

níkem Medřickým. Na hrad dojeli 
v pořádku. V noci uprostřed před-
stavení začalo pršet. Představení 
se nedohrálo. Výprava se vracela 
domů. Déšť se změnil v lijavec. 
Toník Medřický v karlštejnských 
lesích zabloudil. Do Jenštejna se 
zájezd kulturních nadšenců ce-
lých na kost promáčených vrátil 
před 9 hodinou dopoledne.

Veškerá nadšená pozitivní čin-
nost SDH jako šlehnutím kouzel-
ného proutku skončila únorovým 
převratem v roce 1948. Práce sbo-
ru se soustředila pouze na údržbu 
a akceschopnost. Byla přerušená 
i podpora sboru ze strany obce.  
Několik členů ze sboru odešlo. 
V této době se Sbor dobrovolných 
hasičů (SDH) přejmenoval na Čes-
koslovenský svaz požární ochrany 
(ČSPO), zkráceně „požárníky“. Po 
ustavení JZD v květnu 1950 byl 
veškerý majetek živý i mrtvý ode-
brán jejich majitelům a převeden 
do JZD, které v začátcích mělo 
málo lidí i techniky. Zoufale vo-
lalo o pomoc při společných žních 
a při mlácení obilí. Ve dne pomá-
hali myslivci, zahrádkáři a KSČ. 
Na noční výmlaty byli využíváni 
členové ČSPO a ČSM, což byli 
vlastně stále stejní lidé. Požárnící 
dostali ještě přídavkem provádět 
noční hlídky, jeden člen do půlno-
ci, druhý pak do rána. JZD mělo 
po celém katastru mnoho hektarů 
polí a jeden člověk měl vše uhlí-
dat před požárem a rozkradením. 
Snaha MNV a JZD využívat členy 
pouze na brigády vedla sbor k roz-
padu. MNV neměl úspěch v hle-
dání člověka, který by sbor probu-
dil k činnosti. Členové odcházeli, 
až činnost v letech 1966 až 1980 
ustala úplně. I veškeré vybavení 
ve vlhké zbrojnici chátralo a pota-
hovalo se pavučinami. 

Novodobá historie požárníků 
byla vzkříšená až v letech 1980 
a 1981. Našel se člověk, pro které-
ho práce ve sboru byla posláním. 
Byl to pan Václav Kobera, kterého 
v této činnosti velmi podporovala 
jeho manželka paní Jiřina Kobe-
rová. Vše co se od této události 
dělo ve sboru, bylo podpořeno ve-
likým úsilím a nadšením. Zápal 
s jakým dali dohromady veške-
rou mládež v Jenštejně od těch 
nejmenších žáčků, starších žáků 
a žákyň, dorostenců a dorostenek 
až po mužstvo mužů a družstvo 
žen, byl doslova zázrak. Neexis-
tovala jediná soutěž v okrese ani 
v kraji na které by některé druž-
stvo z Jenštejna nevítězilo. Hlav-
ně družstvo dorostenek získalo 
nejvíce diplomů.

Václav Kovanda, kronikář obce
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K
dyž jsem v únoru psal člán-
ky do minulého vydání ob-
časníku, bylo hlavním té-

matem letošní osmdesáté výročí 
založení našeho sboru a výhled 
očekávaných událostí na jaro za-
hrnoval jen akce Ukliďme Česko 
a po dvou letech i pálení čaroděj-
nic. Letošnímu úklidu příliš ne-
přálo počasí, ale i tak se myslím 
akce vydařila. Počasí na pálení 
čarodějnic vyšlo naopak myslím 
skoro dokonale, účast byla větší, 
než asi kdokoliv čekal a poslední 
návštěvníci odcházeli až dlouho 
po půlnoci.

Zbytek jara však přinesl 
i řadu méně očekávaných nebo 
dokonce zcela neočekávaných 
událostí. Hned na začátku břez-
na jsme vyrazili s nákladem po-
moci do ukrajinského Užhorodu. 
Část jednotky vezla pomoc a zpět 
potom několik lidí. Část vypomá-
hala slovenským dobrovolným 
hasičům na hraničním přechodu 
ve Vyšném Nemeckém. Podob-
ně jsme pak v květnu vypomá-
hali s provozem uprchlického 
kontaktního místa na pražském 
Hlavním nádraží.

Během jara jsme řešili i „běž-
né“ hasičské události. Vyjížděli 
jsme tak například k ne příliš 
vydařenému ohňostroji na jedné 
střeše na Hradní, k požáru na za-
hradě v Radonicích nebo k požáru 
trávy a jiného porostu v blízkosti 
lesní školky. Netradičním zása-
hem byla pomoc se záchranou 

psa, který v Radonicích spadl do 
vsakovací trubky.

Jaro bývá i tradičním obdobím 
pro různé preventivní a ukázkové 

akce. Navštívili jsme tak ZŠ a MŠ 
v Radonicích, školku v Jenštejně 
a nechyběli jsme ani na dětských 
dnech v Přezleticích a ve Vinoři. 

Je hezké vidět, co všechno doká-
žou děti v našich autech najít, 
zapnout, otevřít nebo jinak pro-
zkoumat… Letos jsme dále navá-
zali na loňskou spolupráci s letní 
divadelní scénou ve Voděrádkách 
a provádíme tam požární asis-
tenci při nejrůznějších předsta-
veních včetně nového muzikálu 
Tomáše Kluse a Jana Svěráka 
nebo při představeních Dejvické-
ho a jiných divadel.

Na jaře se opět naplno roz-
běhly soutěže v požárním sportu. 
Naše ženské družstvo si tak při-
vezlo první místo z Dřevčic a da-
řilo se i našim nováčkům z řad 
dětí. Za sebe mám z nadšení, 
zájmu a výkonů našich dětí vel-
kou radost a stejně tak ze všech, 
kteří se u nás o ně starají. Stejně 
tak mám radost z toho, že se nám 
během jara podařilo rozšířit naší 
jednotku o dva nové členy. Stále 
platí, že kdo by měl o práci hasičů 
nebo o požární sport zájem, tak 
nás může navštívit každou středu 
od cca 17:30, každý čtvrtek pozdě 
odpoledne pak probíhá u hasičár-
ny trénink dětí a v neposlední 
řadě je možné ke kontaktu vyu-
žít náš facebookový profil Hasiči 
Jenštejn nebo mail sdhjenstejn@
seznam.cz.

Užívejte léto a pokud na svých 
dovolených potkáte hasiče, tak 
doufám že jen bez puštěných ma-
jáků.

Jiří Hulík

Zástupce velitele JSDH Jenštejn, zastupitel  

Z Jenštejna až do Užhorodu
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N
a obecní louku pod hradem 
se znovu vrací letní kino. 
Tentokrát hned s pěti filmy, 

každou středu od 13. července do 
10. srpna. Promítá se vždy od 21 
hodin a kino je nabité filmovou 
nabídkou, ze kterých si vybere ka-
ždý. Program 13. července otevře 
Zátopek, nejlepší český film uply-
nulého roku a držitel 8 Českých 
lvů. 10. srpna ho naopak uzavře 
Vyšehrad: Fylm, divácký hit le-
tošního roku. Vstup je zdarma.

13. července
Zátopek.
Sportovní film o slavném
sportovci na úvod
Otevíracím filmem letošního pro-
gramu je příběh legendárního 
českého běžce a olympijského ví-
těze Emila Zátopka. Režisér Da-
vid Ondříček ho vypráví jako love 
story Emila a Dany Zátopkových 
a zároveň jako sportovní film, 
biografii svérázného muže, kte-
rý chtěl vítězit, ale i jako příběh 
sportovcova souboje s komunis-
mem. Zátopek zahajoval loňský 
ročník karlovarského festivalu 
a v titulní roli výpravného sním-
ku se představuje Václav Neužil.

20. července
Myši patří do nebe
Projekce animovaného filmu 
pro celou rodinu
Hrdiny půvabného rodinného 
filmu jsou myška Šupito, která 
všechny přesvědčuje o tom, že 
je nejodvážnější myší na celém 
světě, a mladý lišák Bělobřich. 
Setkávají v nebi. Staří nepřátelé 
putují po nebeských atrakcích 
i fantaskních zákoutích, zažívají 
nejrůznější dobrodružství a na-
vzájem se poznávají. Film o podi-
vuhodném přátelství natočili De-
nisa Grimmová a Jan Bubeníček 
s neuvěřitelně propracovanými 
kulisami a animací na světové 

úrovni, která odpovídá tomu, že 
film vznikal mnoho let.

27. července
Moucha v kufru
Vtipný nezávislý hit jako  
překvapení letošního léta
Nádherně absurdní komedie 
Moucha v kufru od francouzské-
ho režiséra a muzikanta) Quen-
tina Dupieuxe vypráví o dvou 
prostoduchých kamarádech, kte-
ří najdou obří mouchu uvíznutou 
v kufru auta a rozhodnou se ji 
vytrénovat, aby si díky ní vydě-
lali. Road-movie vypráví o přá-
telství, velkých snech a ještě vět-
ších katastrofách, které se daly 
do pohybu po nalezení obrovské 
mouchy.

3. srpna
Bod varu
Napínavé drama z luxusní 
restaurace natočené v jediném 
záběru
Takhle jako s filmem Bod varu 
jste restauraci ještě nikdy nena-
vštívili. Strhující britské nezávis-
lé drama natočené v jediném na-
pínavém záběru (!) líčí infarktový 
večer v luxusní restauraci. Herec 
Stephen Graham se představuje 
v hlavní roli šéfkuchaře Andy-
ho. Má problémy kočírovat svůj 
osobní život, musí pečovat o re-
stauraci s vysokými nároky hos-
tů, odrazit hnidopicha z hygieny 
a rozmazlené influencery i řešit 
problémy svých kolegů. Nastu-
povat, kolotoč stresu za oponou 
luxusní gastronomie se roztáčí!

10. srpna
Vyšehrad: Fylm
Divácký hit letoška na závěr 
(Nevhodné pro děti do 15 let) 
Fotbalista Julius „Lavi“ Lavický 
je talent od boha, ale v makovici 
má duto. Jakub Štáfek se před-
stavuje ve své nejoblíbenější fil-

mové roli, neurvalé 
parodii na všechny 
fotbalové primado-
ny a české fotbalové 
poměry. Lavi, kdysi 
hvězda Sparty, dnes 
hráč Vyšehradu, na 
svatbě zjistí, že má 
osmiletého syna. Ne-
dostatek peněz se roz-
hodne řešit půjčkou od 
mafiánské party. Snaží 
se postarat se o dítě, 
což je mu jde jako psovi 
pastva, dostat se z Vy-
šehradu do nějakého 
prestižnějšího klubu, 
proplout všemi flámy 
a dávat góly.

Pavel Sladký

Letní kino Jenštejn letos uvede pět filmů

Projekce se konají na obecní louce pod hradem. Začínají ve 21:00.
Letní kino Jenštejn má 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 ty, kteří si nepřinesou vlastní 
piknikové deky nebo sedačky. Občerstvení pro diváky zajišťují Spor-
tovci Jenštejn. 
V případě deště se promítání přesouvá do Hostince U Cafourků. 
(S výjimkou projekce 3. 8.,kdy je v hostinci dovolená.)
Pořadatelem letního kina je Obec Jenštejn. Vstup je zdarma. 

PRAKTICKÉ INFORMACE:
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H
ned po skončení letních 
prázdnin, v sobotu 3. 9. 
od 11:00, se setkáme opět 

na obecní louce pod hradem při 
příležitosti dalšího ročníku Jen-
štejnské pětky inSPORTline. 

Letos to bude ročník již de-
vátý, a musím říci, že to uteklo 
jako voda… Příide mi, jako bych 
těch závodů zatím zorganizovala 
jen pár. Registrace jsou v plném 
proudu již od 1. 6. na oficiální 

stránce závodu www.jenstejnska-
petka.cz

A co vás čeká? Jako vždy  bo-
hatý doprovodný program pro 
děti i dospělé včetně bubenické 
show, zábavného tvoření a také 
ocenění tří nejlepších Jenštejňá-
ků a Jenštejňaček v hlavním zá-
vodě. A jestli natrénuje a poběží 
i starosta, tak možná i tipovací 
soutěž o nějakou hodnotnou cenu. 

Hlavní novinkou letošního 

roku je ovšem rozdělení žákov-
ských kategorií po třech letech do 
více kategorií, a to následovně.

1. Elévové (100 metrů)
2. Přípravka (200 metrů)
3. Mladší žáci (300 metrů)
4. Starší žáci (500 metrů)
5. Dorost (1 km)
Všechny děti na prvních třech 

místech ve všech těchto katego-
riích budou oceněny hodnotnými 
cenami od našich sponzorů. Navíc 

ani letos nebude chybět tradiční 
symbolické ocenění všech účast-
nících se dětí medailí.

Pro účastníky s ještě mladší-
mi dětmi nebo obecně pro rodiny 
s dětmi bude stále zachován Ro-
dinný běh kolem hradu, kde opět 
oceníme tři nejrychlejší rodiny. 

Další podrobnosti budou prů-
běžně zveřejňovány na webu Jen-
štejnské pětky a FCB.

Renata Hlaváčková

L
éto a prázdniny se nám neza-
držitelně blíží, a ale jenštejn-
ský hrad žije i v tomto období. 

Neděle 23. června patří Bylinkové 
vycházce ke Svatojanské noci. Ta 
je oslavou léta, lásky a bylin, kte-
ré prý mají v tuto dobu nejsilněj-
ší léčivou i magickou moc. Vždyť 
účinků svatojánských bylin se 
v minulosti hojně využívalo v li-
dovém léčitelství, takže profesio-
nální babky kořenářky i obyčejné 
hospodyně se tuto noc vydávaly 
do přírody na voňavý lov.

Pro ty, kteří si chtějí užít 
opravdu velké množství zábavy 
v prostorách středověkého hradu, 
láká je řešit neobvyklé situace 
pomocí vlastní hlavy, umí se vy-
pořádat s nástrahami nelehkého 
putování a úkoly, je určena hra 
Jenštejnský poklad. Hru je mož-
no absolvovat v otevírací době 
hradu. Bližší informace včetně 
herního plánu poskytne služba 
na pokladně. Hra je vhodná pro 
účastníky od 8 let výše.

S posledními dny prázdnin 
je tradičně spojeno „Indiánské 
bubnování“. Pokud tedy v neděli 
28. srpna v 15 hodin zaslechnete 
dunění bubnů a divoké výkřiky, 
nebude to znamenat obsazení 
hradu nezvanými kmeny, ale za-
hájení programu. Přijďte je pod-
pořit v jejich rejdění a načerpejte 
radost a energii tancem v jejich 
rytmu.  

V průběhu letních prázdnin 
máme otevřeno od středy do nedě-
le, od 10 do 17 hodin. Více infor-
mací na www.muzeumbrandys.cz.

Zdeněk Šimerka, kastelán

Zajímavé akce hradu
Jenštejn lákají návštěvníky

Jenštejnská Pětka inSPORTline 
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S
podzimem loňského roku 
jsme se rozloučili se spor-
tovní sezónou 2021. Úklid 

a zazimování sportovního zázemí 
patří již k našim neodmyslitel-
ným povinnostem. Naši aktivní 
nohejbalisté ale nelenili a využí-
vali  k tréninku hřiště s umělým 
povrchem během celého zimního 
období, a to každou neděli odpole-
dne, takže lze říci, že sportoviště 
v Jenštejně bylo využívané per-
manentně.

V dubnu jsme se sešli na bri-
gádu a připravovali vše potřebné 
na letošní sezónu. Pochopitelně 
jsme naplánovali termíny třech 
sportovních turnajů (nohejbal, 
volejbal, líný tenis) a počítá-
me s účastí na pořádání závodu 
v běhu Jenštejnské pětky a Louče-
ní s prázdninami. Konkrétní ter-
míny turnajů a jejich pořadí dáme 
včas vědět přes stránky OÚ a také 
vyvěšením plakátků na nástěnky 
obce k těmto účelům určené.

V současnosti s radostí vítáme 
využívání sportoviště dětmi, do-
rostu a dospělých. Každou neděli 
odpoledne se na antukovém hřišti 

Na sportovní sezónu jsme připraveni

hraje nohejbal a případní zájemci 
o tento sport mohou kontaktovat 
předsedu našeho Spolku spor-
tovců Karla Malinu na tel. čísle 
602 402 492.

Vzhledem k pozitivnímu vývo-
ji tolik nešťastné pandemie Covid 
19 také my máme velikou radost 
z jejího ústupu a těšíme se ze zru-
šených omezení, tak snad se blýs-

ká na staré dobré časy. Závěrem 
se můžeme vyjádřit , že jsme od-
startovali letošní sezónu a jsme 
na ni připraveni.

Za Spolek sportovců Martina Stibůrková
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