Jenštejnský
občasník

Červen 2011

ÚvoDní slovo
Obecní školka je velmi časté téma nejen našich úvah,
náhodných či cílených sousedských rozhovorů a zastavení,
ale i jedno z hlavních volebních témat všech politických
stran a sdružení v Jenštejně
a Dehtárech v loňských volbách do zastupitelstva. Přinášíme informace o stádiu, v jakém se v současné době obecní
školka v Jenštejně nachází,
jestli rodiče můžou vůbec doufat a když už, tak kdy.
Jenštejnský občasník, aktivita skupiny dobrovolníků,
si klade za cíl seznamovat
občany nejen s jednotlivými
projekty našeho zastupitelstva, přinášet novinky z obce,
informovat o akcích budoucích
a hodnotit akce minulé, ale
přinášet snad i trochu zábavy
nebo pousmání, inspiraci či
poskytnout prostor k inzerci.
Některé rubriky se budou pravidelně opakovat - například
osobnost Jenštejna, anglický
list, šifra atd.
Chtěli bychom rozproudit
stojaté vody Jenštejna a Dehtár a rozdmýchat pocit sounáležitosti k místu, kde žijeme.
Doufejme, že budeme úspěšní
a že se budeme časem, díky inzerci, moci dále rozvíjet.

Vaše redakce
obecní ÚŘaD
Jiří Sojovský
starosta
+420 724 176 894
starosta@jenstejn.com

Úřední hodiny
Pondělí 8:00–11:00
Středa 8:00 –11:00

Magdalena Hlaváčková
místostarostka
+420 725 021 836
mistostarostka@jenstejn.com

Nezapomeňte se podívat na oﬁciální stránky obce na www.jenstejn.com a na diskusní
fórum www.jenstejn.eu

Simona Vlasová
vedoucí sekretariátu starosty
+420 286 851 985
info@jenstejn.com

Obecní SMS info: Nechte si zasílat aktuality
z dění obce na svůj telefon. Pošlete SMS ve
tvaru IK JENSTEJN REGISTRUJ na telefon
+420 605 733 680.

16:00–19:00 hod.
13:00–16:00 hod.

Pošta
Pracovní doba pošty v Jenštejně:
Pondělí 8:00–10:00 14:00–18:00
Úterý
8:00–10:00 14:00–16:00
Středa
8:00–10:00 14:00–18:00
Čtvrtek 8:00–10:00 14:00–16:00
Pátek
8:00–11:00
Knihovna
Otevřeno je každý čtvrtek od 17.00 do 19.00
hod.
Obecní policie
+420 724 111 222 - nepřetržitá služba
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Parky a cesty v Jenštejně
Co se děje a co se bude dít v prostoru dětského hřiště při vstupu do Nového Jenštejna a chystá se generální
údržba cest v obci? Odpovídá Evžen Dub, člen Rozvojového výboru obce.
Kdo byl iniciátorem projektu
parku v Jenštejně?

Řekl bych, že prvním iniciátorem byla společnost DEVO
GROUP, která několik let zpátky
na svých pozemcích, které vlastní dodnes, vybudovala provizorní
dětské hřiště. Provizorní hřiště
zrealizovala narychlo pro vlastní
Den otevřených dveří. Vysadila
u něj tři stromy. Tím dala základ
celému prostoru. Hřiště zůstalo a maminky s dětmi ho začaly
navštěvovat. Okolí hřiště bylo
v celkem žalostném stavu, tak
nás – některé členy Občanského
sdružení Jenštejn – napadlo, že
bychom si mohli tuto plochu vzít
do pronájmu a něco s ní udělat.
Nájemní smlouva byla podepsána
30. června 2009. Navrhli jsme koncepci úprav celé plochy. Koncepce
byla rozdělena na několik etap,
závislých na financích a lidech.
Vloni se povedla první etapa, tedy
vysazení čtrnácti stromů.
Jak byla první etapa financována a kdo ji realizoval?

Finanční částkou 66 700 Kč
přispělo celkem 23 obyvatel obce
a 24. dubna 2010 následovala celodenní akce, které se účastnilo

kolem dvaceti brigádníků. Týden
před brigádou byla plocha rekultivována a připravena k výsadbě.
Vysadilo se 14 stromů a habrový živý plot. K zasetí trávníku
již z časových důvodů nedošlo
a zakoupené travní semeno bylo
uskladněno na tento rok.
Jaký je aktuální stav a co se
chystá?

Po výsadbě stromů hodně pršelo, jeden strom musel být přesazen na vhodnější místo. Bohužel
mám pocit, že tento strom, spolu
ještě s jedním, zimu nepřežily.
Budeme je reklamovat. Ostatních 12 stromů vypadá, že se drží.
Současný stav je takový, že sdružení nájemní smlouvu vypovědělo a novou nájemní smlouvu na
pozemky kolem hřiště uzavřela
obec Jenštejn. Obec v minulých
týdnech plochu nechala srovnat
a vysel se trávník. V současné
době se navrhuje druhá etapa,
tedy co s vybavením hřiště a okolím vysazených stromů. Vše je
již v kompetenci obce. Konkrétní
kroky se vyhodnocují na komunitním a rozvojovém výboru, konkrétní členové těchto výborů mají
konkrétní úkoly.

Bude další krok realizován také
pomocí dobrovolníků nebo jej
již zajistí profesionální firma?

Moje zkušenost s dobrovolnými
akcemi je taková, že se povede jedna akce za rok. Jeden rok to bylo
vyklizení nepořádku na dehtárské
cestě, druhý rok to bylo vysázení
stromů. Také finanční příspěvky
se, myslím, už podruhé nedají dohromady, určitě ne v takové výši
jako vloni. A vzhledem k tomu, že
obec tuto plochu nevlastní, ale má
ji pouze v pronájmu, tak bude zajisté zvažovat každou investovanou korunu. Jiná by byla situace,
kdyby byla obec vlastníkem.
Co se plánuje do budoucna?

Jedno dětské hřiště je v podhradí, jedno je v Dehtárech, a tato
plocha o které se bavíme, je třetí.
Proto si myslím, že by se plocha
měla chápat jako „parčík“ pro
všechny věkové kategorie, stejně
jako je tomu v podhradí. Tomu
by měl odpovídat i vlastní návrh
úprav, tedy keře, lavičky atd.
Chystá se nějaká generální
údržba cest v Jenštejně?

Dehtárskou cestu jsme brigádnicky uklízeli v létě 2008, kdy

obec zaplatila kontejnery. Všichni
jsme byli překvapeni, kolik nepořádku podél cesty bylo. Stejně
tak jsme překvapeni, že po dvou
letech se stav opakoval. Trochu
tomu i přispěla realizace druhé
etapy Nového Jenštena, kdy dehtárskou cestou projížděly stavební stroje. Nápravy se ujmul starosta Sojovský. Možná by stálo za
úvahu, zdali bychom nedokázali
letos udělat opět malou úklidovou
brigádu. Ale abych nemluvil jen
o dehtárské cestě, vidím mnohem
větší problém se Zápskou, kde je
opravdu neuvěřitelná skládka,
které nezabrání ani zátarasy,
protože je auta stejně objedou
přes pole. V této věci by měla obec
zaujmout razantní postoj.
Kde je možné získávat další
informace?

Ideální místo k diskusi na jakékoliv téma týkající se rozvoje
obce je obecní úřad, kam můžete přijít na jednání rozvojového
a komunitního výboru, které je
veřejné a jehož členové jsou nejen zastupitelé obce, ale i další
dobrovolníci z řad obyvatel, kterým není život v místě, kde bydlí,
lhostejný.
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Bude obecní mateřská školka? Kdy?
Uplynulo již téměř osm měsíců od voleb zastupitelstva obce Jenštejn. Považujeme tedy za nejvyšší čas vás informovat
o současném stavu přípravy projektu mateřské školy v Jenštejně. Současně vás chceme seznámit s dalšími kroky,
které za stávajících podmínek a okolností plánujeme v tomto projektu uskutečnit.

P

rojekt mateřské školy byl
součástí volebního programu všech stran, které se
v na podzim loňského roku ucházely o hlasy obyvatel Jenštejna
a Dehtár pro volební období 20102014. Situace s umísťováním jenštejnských a dehtárských dětí do
předškolních zařízení v okolí je
špatná a do budoucna bude ještě
horší. Přitom obec má dle školského zákona minimálně povinnost
zajistit předškolní vzdělávání
v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Současně je Jenštejn jednou z mála obcí
v České republice ve velikostní
kategorii cca 1000 obyvatel, která nemá mateřskou školu. Řešení
tohoto projektu je tedy velmi naléhavé.
Mateřskou školu považuje vedení obce jednoznačně za jednu
z prioritních akcí tohoto volebního období a průběžnou, otevřenou
a transparentní informovanost za
jeden z hlavních způsobů komunikace s obyvateli obce.
V krocích následujících po komunálních volbách v roce 2010
obec otevřeně nepodporovala okamžitou výstavbu školky, protože
jediný pozemek, který obec vlastní, je pozemek sousedící s plechovou stodolou bývalého JZD a ten
je svojí polohou k tomuto účelu
velmi nevhodný (viz obrázek 2).
Bohužel dostupné pozemky v ulici Na Stráni byly v minulém volebním období všechny prodány
a obec žádný jiný vhodný pozemek pro účely výstavby mateř-

ské školy neměla. Po ustavujícím
zasedání nového zastupitelstva
obce obnovila obec jednání z developerem projektu Nový Jenštejn. Prvotním plánem byl pronájem budovy E1.01 a její úprava
na provoz předškolního zařízení
a následného odkupu/pronájmu
pozemku s budovou sousedící (viz
obrázek 1).
Z důvodu přílišné finanční náročnosti přestavby, nevhodnosti
objektu a stávající stavební připravenosti bylo nakonec od této
varianty upuštěno. Toto řešení
nepovažovala za vhodné a nepodporovala ho ani Volksbank CZ, tj.
úvěrující banka II. etapy Nového
Jenštejna. Za reálně proveditelné
řešení je tedy nyní možné považovat novostavbu mateřské školy
v místě k tomu určeném územním
plánem, tj. na pozemku sousedícím s parkovištěm (viz obrázek
1) ve II. etapě Nového Jenštejna.
Všechny tyto kroky byly projednávány na veřejných zasedáních
rozvojového, respektive komunitního výboru zastupitelstva obce
Jenštejn.
V březnu a dubnu tohoto roku
došlo k dohodě se společností Nový
Jenštejn ohledně odkoupení výše
uvedeného pozemku (1576 m2) za
cenu 500 Kč/m2. Současně bylo
dosaženo souhlasu s podmínkami
kupní smlouvy od Volksbank CZ
jako bankou úvěrující II. etapu
Nového Jenštejna a nositele zástavního práva k tomuto pozemku. Dne 25. 5. 2011 byla po schválení na zastupitelstvech obce

Foto č. 1

Zdroj: www.mapy.cz

Foto č. 2

Jenštejn dne 28. 4. 2011 a 12. 5.
2011 smluvní dokumentace podepsána a byl podán návrh na zápis
vlastnického práva obce do katastru nemovitostí. S ohledem na
současný stav tedy předpokládáme koupi pozemku obcí Jenštejn
realisticky v červnu tohoto roku
(zápis vlastnictví k pozemku do
katastru nemovitostí ČR).
V dalším postupu přípravy
projektu předpokládáme následující kroky:
1. Bude zadána studie na
dvoutřídní obecní mateřskou školu o kapacitě cca 50 dětí s územní
kapacitou pro případnou dostavbu dalšího objektu pro 25 dětí.
Tato studie by měla obsahovat
flexibilní řešení, které by umožňovalo do budoucna v případě
nenaplnění kapacity MŠ její hospodárnou úpravu pro jiné účely.
Studie by měla být k dispozici na
přelomu června/července tohoto
roku. Studie bude projednána na
společném veřejném jednání rozvojového a komunitního výboru
zastupitelstva jako podklad rozhodování o dalších projektových
stupních.
2. Bude zadáno vypracování
projektu pro stavební povolení
s předpokládaným termínem jeho
zajištění nejpozději ve 4. čtvrtletí
roku 2011.
3. Souběžně s kroky 1 a 2 spočívající v přípravě samotné stavby bude probíhat příprava:
- provozního zajištění MŠ (personální + vybavení);
- zajištění akreditace MŠ při

Ministerstvu školství mládeže
a tělovýchovy;
- zajištění finančního plánu realizace MŠ;
- řešení případného dotační
podpory projektu;
- právního zajištění MŠ, tj.
založení příspěvkové organizace
obce a další právní podpora projektu, zejména s ohledem na požadavky školského zákona.
4. Nejpozději v prosinci 2011
musí být na zastupitelstvu obce
rozhodnuto o celkovém zajištění
realizace tohoto projektu.
5. V lednu až březnu bude
probíhat příprava a realizace
zadávacího řízení na zhotovitele
stavby a plnění dalších opatření
připravených v kroku 3.
6. Realizaci výstavby MŠ
předpokládáme v termínu květen
až srpen 2012.
Povedou-li se výše popsané
kroky plnit podle plánu, je možné předpokládat zahájení provozu obecní mateřské školy v září
2012.
Vzhledem k tomu, že tomuto
termínu předchází několik důležitých kroků, uvedených výše,
budeme vás dále průběžně informovat o stavu plnění plánovaných termínů tak, abyste vy sami
tomu mohli přizpůsobit své plány
s umístěním vašich dětí do mateřské školy. Samozřejmě uvítáme jakoukoliv pomoc či podporu
realizace tohoto projektu.
Petr Dovolil,
předseda kontrolního a rozvojového výboru
zastupitelstva a vedoucí projektu
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„Prázdné lehátko znamenalo tragédii“
V této rubrice bychom vám rádi v každém čísle přiblížili život někoho zajímavého, kdo s námi v Jenštejně žije.
Pro toto číslo jsme vybrali profesionálního vojáka Pavla Suchana.

S

armáda hodně dala, ale i vzala.
Svého rozhodnutí zásadně nelituji, ale v budoucnu bych chtěl
vyzkoušet i jiné povolání.

vou vojenskou kariéru začal
Pavel Suchan (17. 7. 1973
v Praze) jako 14letý nástupem na Vojenské gymnázium
Jana Žižky v Praze. Na Vysoké
vojenské škole ve Vyškově poznává svou životní partnerku Irenu
Kruntorádovou, se kterou mají
děti Lindu (9) a Štěpána (6). Jeho
prvním vojenským útvarem byl
42. mechanizovaný prapor 4. brigády rychlého nasazení v Táboře. Jeho osudem se ale staly zahraniční vojenské mise - Bosna
a především Irák, kam se Pavel
Suchan vydal v roce 2003 jako
zástupce velitele roty vojenské
policie, určené k ochraně 7. polní
nemocnice. V roce 2009 absolvuje
kapitán Pavel Suchan úspěšně
výběrové řízení na funkci pobočníka Náčelníka generálního štábu, je jmenován do hodnosti majora a tuto funkci zastává dosud.

Dovolil byste svému synovi,
aby vás následoval?

Nechám to plně na jeho svobodném rozhodnutí. Přál bych si,
abych jako rodič dokázal včas odhalit vlohy a talent mých dětí a dokázal jim s výběrem povolání dobře
poradit. Není nad to, když člověka
práce baví, stane se jeho koníčkem
a rád do ní chodí. Bohužel většina
z nás takové štěstí nemá.
Jakou nejnebezpečnější situaci
jste zažil?

Během mého působení v Iráku
jsme jen o vlásek projeli místem
s léčkou, do které se pak dostali
naši britští kolegové z roty. Z pěti
vojáků se vrátil pouze jeden. Jeden byl raněn a ostatní včetně
našeho velitele byli zabiti. Ta
chvíle, kdy jsem se to dozvěděl,
mi nepřipadla tak strašná. V nejhorší vzpomínce na tuto situaci
mají hlavní roli prázdná lehátka
na střeše jednoho z domů, Sadámových paláců v Basře, kde jsme
spali. Prázdné lehátko znamenalo tragédii. Bylo to místo, kam se
po některé z operací nevrátili ti,
kteří se tam vrátit chtěli, ale už
to prostě nezvládli.

Jste vlastenec?

Určitě jsem hrdý a rád, že jsem
se narodil a žiji v České republice. V případných konfliktech jsem
silným zastáncem své vlasti, ale
do jaké míry bych dokázal naplnit
slova přísahy, to nejsem schopen
odpovědět.
Může toto povolání dělat někdo, kdo není vlastenec?

Do práce chodí lidi především
pro plat, voják z povolání je práce
jako každá jiná, proto zde najdete
lidi různých postojů a politických
názorů jako kdekoli jinde. Na
druhou stranu pověstným heslem
„Každý něco pro vlast“ by se měl
řídit každý občan této republiky.

Jaké byly nejextrémnější podmínky, ve kterých jste pracoval?

Myslíte, že my Češi jsme vlastenci?

Mám rád českou povahu a humor i schopnost Čechů dělat si legraci ze sebe sama. Na druhé straně až příliš velký patriotizmus
ničí schopnost mezinárodní spolupráce a v dnešní době integrace
do EU brzdí rozvoj. Myslím si, že
Češi jsou dobrým kompromisem,
a otázku vlastenectví řeší rozumně. Pokud někdo tvrdí, že jsme
národ Švejků, tak já tvrdím - ještě že tak, kdyby takový byl každý
národ, tak nejsou války.
Jak jste se dostal k zahraničním
misím?

I když řada vojáků to tak nebere, jedná se dnes už o součást
práce vojáka z povolání a jeden
z hlavních důvodů, proč armádu

máme. Neúčast vojáka v misi je
asi to samé, jako když doktor odmítne léčit.
Byl to důvod, proč jste se rozhodl pro kariéru profesionálního vojáka?

Pro kariéru profesionálního
vojáka jsem se rozhodl v roce

1987 za plného fungování Varšavské smlouvy, kdy se počítalo
s masivním útokem na Západ
a ne vysíláním jednotek do zahraničních misí a už vůbec ne po
boku amerických vojáků. Armáda
a vojenská technika se mi líbila,
což byl asi hlavní důvod. Z dnešního pohledu musím říct, že mi

Každá mise měla svá specifika.
V Bosně jsem byl moc mladý a chyběly mi zkušenosti. Pracoval jsem
se staršími podřízenými po velice
dlouhou dobu na malém prostoru
a ať se člověk hnul, kam se hnul,
všude hrozilo nebezpečí od nástrah a min. Irák byl extrémní na
klimatické vlivy, teploty až 60°C,
hrozily nástrahy a léčky ze strany
gerily, které byly jen těžko odhalitelné. Veškeré operace se většinou
odehrávaly v hustě osídlené městské zástavbě. Pravdou je, že mise
nedělá vojáky lepšími ani horšími. Pouze odhalí jejich skryté slabosti, ale i schopnosti. V plné míře
vystaví na povrch úplný charakter každého konkrétního člověka,
který se v mírových podmínkách
chová naprosto odlišně, a nikdy se
nepřijde na to, jaký ve skutečnosti
vlastně je. Z tohoto důvodu se mi
zdá, že největší extrém je práce
v kanceláři a boj s problémy nevojáků, kterých je rezort obrany
přeplněn.
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Největší úspěch? Nominace na letní olympiádu
Nohejbalisté jsou momentálně bezesporu nejsilnější a nejlépe organizovanou sportovní skupinou v Jenštejně.
O tom, jak se nohejbalistům daří, a co plánují, hovoří předseda místního sportovního klubu SK Jenštejn Miloslav Šnídl.
Jaké byly počátky vašeho
klubu?

Předem se musíme vrátit trochu do historie a našich úplných
začátků. Když jsme začínali s výstavbou prvního hřiště, nikoho
z nás ani ve snu nenapadlo, že
se dostaneme po několika letech
tam, kde jsme dnes. Začínali jsme
pouze s vizí, že hrát budeme trochu organizovaněji než dříve a bez
nějakých větších ambicí. Naší
velkou výhodou byla od začátku
velká chuť všech do práce i do
sportu a tak nebyl nikdy zásadní
problém sehnat lidi na brigády
a odpracovat potřebné hodiny na
cílech, které jsme si na prvních
valných hromadách našeho klubu
sami vytkli. Bez velké nadsázky
se dá říci, že v počátečních letech
jsme pomalu více pracovali než
sportovali, ale přesto se začaly
dostavovat první malé úspěchy.
Trochu jsme zprofesionalizovali svůj přístup k tréninkům,
začali zimní přípravy v hale
a každý následující rok jsme postupovali o soutěž výš. Po dvou
letech byl z důvodu narůstajícího
zájmu založen „B“ tým, a přibylo nějaké malé zázemí. V dalším
roce už jsme začali pociťovat, že
druhý kurt by nebyl od věci a po
dohodě s obecním úřadem jsme
se opět dali do díla. Podotýkám,
že vše, co vidíte na sportovišti
v podhradí, jsme jako sportovní
klub vybudovali svépomocí, za
finanční podpory obecního úřadu
a pomoci přátel našeho klubu.
Jaké máte sportovní úspěch?

Za jeden z nejdůležitějších zlomů v naší historii považuji založení a udržení sportovních družstev mládeže. Dnes máme jedno
dorostenecké a jedno družstvo
mladších žáků. Dorost hraje krajský přebor a žáci krajskou soutěž.
Na republikových turnajích ČNS
se naši žáci umisťují do třetího
místa a větší odměnu si člověk
ani nemůže přát. Vrcholem je
fakt, že dva žáci z našeho oddílu
byli nominováni na letní olympiádu mládeže.
Měli jste vždy podporu od
obce?

Momentálně
spolupracujeme již s třetím obecním úřadem
a čtvrtým starostou a musím říci,
že za jakéhokoliv období, ať už
za pana Kobery, paní Bezvodové,
pana Vacka a teď pana Sojovského nám úřad vždy vycházel vstříc

dle možností v obci a my jim za to
všem velmi děkujeme. Je jasné, že
v začátcích nám nikdo nevěřil tak
jako dnes, kdy už jsme asi všem
dostatečně dokázali, že to s naší
činností myslíme vážně, takže
máme cestu trochu snadnější, ale
stojí za tím roky tvrdé práce, která se netýká jen sportu.
Nezabýváte se ale jen nohejbalem?

Spolupracujeme s obcí na pořádání kulturních akcí, jako jsou
Jenštejnské slavnosti, pořádáme
čarodějnice, dětský den, loučení
s prázdninami, mikulášskou besídku pro děti, čerta s Mikulášem
do domu, taneční zábavu a podob-

ně. To vše nás stojí nemalou námahu a obrovské množství času,
kdy se tak obci snažíme alespoň
částečně vynahradit investice do
nás vložené a spoluobčanům dopřát trochu kultury.
Nejsou vaše zájmy jako předsedy SK Jenštejn v konfliktu
s vaší funkcí předsedy Pražského nohejbalového svazu?

To určitě ne, myslím, že právě
naopak, protože již od začátku
jsme se s přáteli od nejnižších
soutěží snažili k práci v klubu
přistupovat co nejprofesionálnějším způsobem, včetně dodržování
všech předpisů a pravidel. Naopak mám často spíš výčitky, že
jsem byl na vlastní přísnější, než
na cizí. Myslím si ale, že v klubu,
kde chcete pěstovat mládež, musí
děti od začátku vidět poctivá
a pevná pravidla, aby s nimi v budoucnu neměli žádné problémy.

Co plánujete do budoucna?

Do budoucna už bychom se
chtěli věnovat hlavně sportu
a výchově mládeže, což je v dnešní době téměř nadlidský výkon.
Získat děti pro sport a následně
je u něj udržet je problém dnešní doby, a to nejen v nohejbalu,
takže jsme vděční za každého zájemce. Trochu s nadějí vzhlížím
k nové části naší obce, kde stále přibývají nové mladé rodiny
s dětmi. Dnes jsou pro nás podle
našeho průzkumu ještě malinké, ale doufáme, že v budoucích
letech si část z nich najde cestu
i na nohejbalové hřiště. Naším
cílem je samozřejmě postoupit
v následujících letech do druhé

ligy a bez budoucnosti, což je právě ta mládež, to nemá ani cenu
zkoušet. Je potřeba do budoucna
vychovat vlastní odchovance pro
generační obměnu hráčů a klubových funkcionářů, pro potěchu
našich skvělých fanoušků. Není
nic krásnějšího, když si můžou
jít zafandit na nějakou místní
hvězdu.
Co ostatní sporty na vašem
sportovišti? Dá se u vás vůbec
provozovat také něco jiného
než nohejbal? Něco jen tak pro
radost, neprofesionálně?

Samozřejmě, fámy, které kolovaly obcí, že se k nám na sportoviště snad pomalu ani nesmí,
jsou už, doufejme, pryč. Zbytečně
vytvářely nepřátelské prostředí
mezi lidmi neznalými poměrů
a naším klubem. Pokud se například najde skupina lidí, která by
si chtěla chodit hrát třeba volej-

bal, není v tom žádný problém.
Je naprosto samozřejmé, že se
ale každý musí chovat ke všemu
stejně jako členové klubu a dodržovat určité zásady, jako jsou
například: povinnost uklidit si
vždy po sobě hřiště do původního stavu, v období sucha hřiště
vždy řádně pokropit, nosit boty
pouze ze sálovou podrážkou, nepoužívat hřiště jako hrací plochu
pro nejmenší, nejezdit po něm na
kole či odstrkovadle, prostě úplně
normálně se k hřišti chovat jako
ke svému majetku. Jsou to věci
nemalé hodnoty a někdo musí za
úklid vždy zodpovídat. To je ale
naprosto běžná praxe na jakémkoliv sportovišti.

Prý plánujete společně s obcí
výstavbu nového zázemí na
vašem sportovišti?

Ano, to je pravda, ale jednání
jsou zatím v plenkách. Současné
vedení obce se nám snaží v tomto záměru pomoci. Jednalo by
se o multifunkční budovu, která
by sloužila jako sociální zařízení
a šatny pro sport, případné návštěvy sportoviště dětmi například ze školky, zázemím pro kulturní akce a klubovnou pro náš
sportovní klub, která by se v zimě
využívala jako klubovna mládeže.
Bez zázemí určitých parametrů
nemůžeme ani do budoucna přemýšlet o ligové soutěži. I přes to
jsme však na své sportoviště po
právu hrdí a já jsem rád, že jsem
u toho mohl od prvopočátku do
dnešního dne být.
Další informace:
www.skjenstejn.wz.cz,
mail: miloslav.snidl@seznam.cz
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Kronika Jenštejna
V každém čísle budeme přinášet jeden díl Jenštejnské kroniky sepsané kronikářem Václavem Kovandou.
Dnes nabízíme pouze velice stručný úvod, příště toho bude víc – slibujeme …

O

sídlení polabské nížiny bohaté na lesy, zvěř a ryby je
podle archeologických nálezů datováno do hlubokého starověku. Sem patří i lokalita naší
obce. Nejstarší archeologické nálezy jsou datovány více než 4000
let před Kristem. To znamená
před více než 6000 lety. Tato lokalita se nachází přímo na území
naší obce, v místech, kde v současné době stojí Domov důchodců
č.p. 78. Jedná se o 110 pravěkých
objektů z mladší doby kamenné
(jordánská kultura). Bezprostředně následují další nálezy jednotlivých kultur (střední doba kamenná – větrovská kultura, kolem
roku 1500 př.n.l. a kultura střední doby železné – tzv. halštat, časný latén 7.–5. století př. n.l. Tyto
lokality byly odkryty na stejném
místě i na různých dalších místech obce a svědčí o nepřetržitém
osídlení této oblasti až do doby
současné. V letech 1970–76 byl
prováděn rozsáhlý archeologický
výzkum přímo na lokalitě hradu
a bylo zde nalezeno více než 3800
různých předmětů. Velké množství patří do doby před výstavbou
hradu, což svědčí o tom, že na této
skále stálo již předtím nějaké
románské osídlení nebo opevnění, které zaniklo pravděpodobně
v 11. nebo 12. století.

Vlastní vznik obce se ve všech
dostupných materiálech datuje
roky 1330–40, kdy dvorní sudí
Jenec z Janovic za panování Jana
Lucemburského začal budovat
nevelký kamenný hrad na skal-

ním ostrohu vyčnívajícím nad
nehluboké údolí potoka. Přesně
to byla doba vzniku jména hradu
a obce. Bezejmenné osídlení krajiny je však původu prastarého.
Jméno obce Jenštejn se během

650 let vytvářelo, částečně měnilo, ale hlavně se měnila oblast,
do které obec patřila. Víme ale,
že současný název obce Jenštejn
je velmi mladý a pochází až z 20.
století.

Zahradnické okénko

Spolupráci s Jenštejnským občasníkem navázala Alena Divišová ze zahradnictví v Radonicích, které mnozí z vás jistě znají.
Alena Divišová pro každé vydání občasníku připraví něco zajímavého, co jistě využijeme v našich zahradách.
Milé čtenářky a čtenáři,
od pradávných dob bylinky
slouží lidem a zpříjemňují jim život. Jejich vůně provoní jídlo, byt,
koupel, odpuzují hmyz a hlavně
mají léčivou sílu. A tak nezapomeňte, že ani na vaší zahrádce
nebo balkoně by neměly bylinky
chybět. Základ bylinkové zahrádky by měl tvořit fenykl, petrželka,
pažitka, meduňka, máta, saturejka, dobromysl, tymián, bazalka,
levandule, šalvěj, rozmarýn, libeček… Teď je ten pravý čas k jejich výběru a sázení.
Při výběru nezapomeňte, že
některé bylinky pěstujeme jako
trvalky (např. máta), ale některé
jen jako jednoletky (např. bazalka), a pak jsou ty, které pěstujeme v nádobách, a na zimu je
musíme zazimovat (rozmarýn,
levandule francouzská…).

Sázíme-li do truhlíků, zvolíme zeminu raději již připravenou, kterou dostanete v obchodě.
Je lehčí a má v sobě již základní hnojivo. Také je již v prodeji
i hnojivo určené přímo pro jejich
zdravý růst. Bohužel i bylinky

mají škůdce a choroby, doporučila bych proto používat přípravky
na ekologické bázi, nemusíte se
bát, nemají ochrannou lhůtu.
Saturejka snese slunečnou
polohu. Nahrazuje pepř a sůl,
proto ji používáme na drůbeží,

králičí maso. Čaj pomáhá při zažívacích potížích, odvar je vhodný k omývání mastné pleti a do
koupelí na uvolnění.
Libeček potřebuje vápenitou,
propustnou zeminu a plné slunce, nemá rád časté přesazování.
Používá se do salátů, do polévek,
pomazánek, odvar je vhodný do
koupelí na kožní potíže a pomáhá při revmatismu.
Šalvěj nesnáší přemokření
a má ráda slunečné místo. Sušená má výraznější chuť, je vhodná
do italské kuchyně. Není vhodná
pro těhotné ženy. Odvar je na
bolest v krku a čaj pomáhá proti
nachlazení. Usnadňuje trávení,
stahuje, čistí pleť a bělí zuby.
Meduňce se daří všude, je
vhodná do ovocných salátů, do
nápojů a čajů. Upravuje spánek
a zmírňuje žaludeční potíže.

červen 2011

7

relax

Anglický koutek

Šifra

How Was Kate‘s Royal Wedding Dress Kept a Secret?
Kate Middleton‘s coveted wedding dress was one of the best kept
international secrets since the assassination of bin Laden, joked Us
Weekly editor Justin Ravitz on ABC News. So exactly how did Duchess
Catherine prevent the designer and details from being leaked to fashion bloggers and WikiLeaks?
Apparently, all it took was a couple of white lies, secrecy agreements
and not telling the dressmakers themselves. The only members of the
design team who knew of the gown‘s royal connections were Sarah
Burton, McQueen‘s creative director, along with her most trusted senior designers. As for those lace designers, they were told the project was
for a British costume drama. The dress was entirely put together in
a secret room of Buckingham Palace. When in doubt, senior members
of McQueen were told to straight out to lie and deny if asked whether
Kate Middleton was their client.
Not bad for a British costume drama. (via The Huffington Post)
zdroj: http://newsfeed.time.com/2011/05/07/how-was-kates-royalwedding-dress-kept-a-secret/#more-67225
secret – tajemství
prevent from – zabránit
coveted – vyhledávaný (to covet – prahnout po něčem)
assassination – vražda, zabití
Dutchess – vévodkyně
leak – uniknout
apparently – zjevně, zřejmě
white lie – nevinná lež
entirely – zcela
in doubt – na pochybách
deny – popřít

Jak už víte z úvodu, součástí Jenštejnského občasníku bude
i pravidelná šifra. Když hádanku dokážete vyluštit, čeká vás samozřejmě odměna. Šifra nemůže být bez pořádné nápovědy, která
vám její vyluštění usnadní. Přesto asi nebude určena prvňákům,
nýbrž spíše těm starším, kterým nevadí mít chvilku brouka v hlavě
a přemýšlet, co je klíčem k řešení dnešní šifry.
Drazí čtenáři, zkuste jednu sobotu potrápit své mozkové závity
a nezapomeňte při tom, že ďábel je ukryt v detailu. Je jen na vás,
kolikátý smysl k tomu použijete.
Pomocí klíče, k němuž odkazuje text, vyluštíte šifru.
V katastru obce se pak nalézá místo, na něž šifra ukazuje.
Najdete na něm instrukce, kam si dojít pro odměnu.
Kdo si rád hraje, určitě si tuto šifru užije. A kdo to nezvládne,
najde vyluštění v příštím čísle.
Přejeme vám hodně štěstí.

Soutěž!
Bystří čtenáři si jistě všimli, v rybníku
pod hradem žijí minimálně dvě želvy (pravděpodobně se jedná o severoamerické Želvy
nádherné Trachemys scripta elegans). Redakce vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii těchto jenštejnských plazů. Snímky budou zveřejňovány v následujících číslech.
Své „úlovky“ zasílejte na redakce@jenstejn.info
a nebo vhazujte do schránky Obecního úřadu.

Smějeme
se s kočkou
vydání
V ZOO:
„Tati, proč na
nás ta gorila za
sklem tak hnusně
čumí?“
„Psst, tiše, děti!
Jsme teprve
u pokladny!“

Recept
Brownies
2 čokolády na vaření
1/2 Hery
1/2 šálku smetany na vaření
1 šálek cukru krupice
1 vanilkový cukr
3 vejce
1 šálek hladké mouky
Nejdřív zahřejeme troubu na
200 stupňů. Heru, čokoládu,
smetanu a cukr dáme v misce do mikrovlnky na 2 a půl
min. na 750W. Promícháme,
a pokud ještě čokoláda není
rozpuštěná, mikrovlnkujeme
ještě půl minuty. Přidáme vejce a pomocí metly dobře promícháme. Vmícháme mouku.
Hmotu vlijeme na hluboký
plech vyložený pečícím papírem (24 x 30 cm). Pečeme
20–25 min, ale ne déle!

Zajíčkovi mají 9 dětí.
Očísluj je od největšího k nejmenšímu.
Každý zajíček má na sobě písmenko, poznáš
jednotlivá písmenka? Po seřazení přečti
tajenku - Co měli dnes zajíčkovi na oběd?
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V sobotu 30. dubna se v Jenštejně konaly dvě kulturněspolečenské akce. Tou první bylo tradiční pálení čarodějnic na zelené ploše u nohejbalového
hřiště, ze kterého pocházejí první dvě fotografie, druhá - 4 živly - měla v obci premiéru. Jednalo se o naučnou ekologickou vycházku nejen pro děti
po Jenštejně a okolí.

Plánované kulturní
a sportovní akce
11. června od 14 hodin
Jenštejnské slavnosti
14:00 Dětské hry a soutěže
14:30	Pohádka pro děti „Jak
šlo tele do světa“
15:00 Soutěže s dětmi o ceny
15:30	Představení historického šermu - Briganti
16:00	Představení „Mistr KAT“
16:30 Soutěže
17:00	Show Václava UPÍRA
Krejčího
18:00 Rolling Stones revival
20:00	K tanci a poslechu skupina Country Mix
21:00 Ohnivá show
21:30	Hraje skupina Country
Mix až do konce
25. června
Vernisáž výtvarných prací
23. července*
O pohár starosty
27. srpna
Loučení s prázdninami
4. listopadu
Lampiónový průvod
2. prosince
Rozsvícení vánočního stromku
* Termín bude upřesněn.
Bude to +/- jeden týden.

ZUMBA PÁRTY POD
ŠIRÝM NEBEM
Ve středu 29. června 2011 od
18 do 19.30 hod
- na hřišti v Jenštejně
- vstupné 100 Kč
- 1,5 hod. bez přestávky
- děti do 10 let zdarma
- 	vhodné pro všechny věkové
skupiny, muže i ženy
-	rezervace nutná na tel.
602 840 905 nebo na primazumba@gmail.com
www.primazumba.cz

Trpaslíkovy novinky

Okénko pro seniory

To, že v naší obci máme Rodinné centrum Jenštejnský trpaslík (RC
JT), ví asi každý a kdo ne, nechť se podívá na www.trpaslik.eu. Zde
přinášíme některé z novinek.
U příležitosti ukončení školního roku pořádá dne 25. 6. 2011 RC
JT vernisáž dětských výtvarných a keramických prací. Rádi bychom opět vytvořili plánovanou trasu se stanovišti, na kterém budou
děti plnit jednotlivé úkoly, za něž dostanou penízky jenštejňáčky a ty
pak budou moci utratit v Trpaslíkově obchůdku. Zatím nemáme dost
stanovišť, a proto prosíme všechny, kteří se rádi baví a byli by ochotni
mít na zahradě na část odpoledne stanoviště, aby se přihlásili na naši
redakční adresu.

•	Kino – níže uvedená pražská kina pořádají jednou
týdně projekce pro seniory.
Vstupné na aktuální filmové novinky je 60 Kč
Aero – úterý od 10:00
(www.kinoaero.cz)
Světozor – středa od 10:00
(www.kinosvetozor.cz)
Oko – čtvrtek od 10:00
(biooko.cz)
•	Veřejný internet je k dispozici v Jenštejnské knihovně.
•	ZOO Praha, Botanická zahrada Troja – Senioři s průkazkou na slevy PID a všichni senioři nad 70 let (včetně)
mají vstup za 1 Kč (skleník
Fata Morgana 2 Kč)
•	Národní Galerie – 11. 6.
v 19:00 – 1:00 se koná Muzejní noc, během níž je vstup do
všech objektů NG zdarma
	Podobná akce se koná i 2. 7.
10:00 – 18:00, kdy probíhají
oslavy Prahy (vstupné zdarma se netýká Valdštejnské
jízdárny)
•	Výlet – knihovnice Helena
Jirásková zve na tyto akce:
	Červen – týdenní pobyt babiček s vnoučaty ve Sloupu
	Srpen – týdenní putování po
Slovensku v oblasti Těrchové a Malé Fatry
	Září – prodloužený víkend
na Kraslicku
	Bližší informace získáte
v knihovně Jenštejn každý
čtvrtek mezi 17. a 19. hod.
•	Koncerty – profesoři a studenti Pražské konzervatoře
pořádají pravidelné koncerty pro seniory. Konají
se zpravidla první středu
v měsíci (kromě července
a srpna) od 14.30 hod. v Maďarském kulturním středisku, Rytířská 25, Praha 1.

S nástupem pěkného počasí pomalu, jako každý rok, upadá návštěvnost Herny v RC JT. Prosíme proto maminky, aby pravidelně sledovaly naše webové stránky www.trpaslik.eu, kde budeme informovat
aktuálně, zda se Herna v daném termínu koná.
Keramika s Terezou J. pro děti i dospělé (děti 17-18 h., dospělí
19-20 h.) bude probíhat každý čtvrtek celé léto. Cena 100 Kč za lekci.
Na každou hodinu se, prosím, zarezervujte do středečního večera na
tel. č. 605 452 714.
Prázdninová výtvarná dílnička. Kreativní kurz pro rodiče i děti
od 3 let (od 4 let se mohou účastnit samostatně bez rodičů) vždy ve
středu od 10:00 do 11:00 hod. Cena 70 Kč za lekci. Kontakt pro potvrzování účasti: 724 219 552, email: jitka.sidlakova@centrum.cz (potvrzení
vždy do úterý 10:00). Lekce se koná, pokud se přihlásí min. 3 účastníci.
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