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ÚvoDní slovo
V naší obci se toho za poslední tři měsíce dosti událo.
A to nejen v té naší, ale i té
globální.
Není ovšem naším cílem
hodnotit události světové, ani
si na to netroufáme. Nehodnotíme tu činy šílených střelců,
bláznivých prezidentů či některých filmových hvězd. Co
bychom ale hodnotit chtěli,
jsou události spojené s Jenštejnem a Dehtáry. A zajímají
nás vaše názory na ně. Co si
myslíte o jednotlivých akcích,
ať už sportovních nebo kulturních? Jaké emoce ve vás vyvolává stavba školky, rychlost
projíždějících aut, plánované
cvičiště pro psy? Zdála se
vám minulá šifra moc těžká
(našli jste ji vůbec?), minulé
číslo příliš strohé, fotky málo
čitelné? Nebo bylo snad vše
v pořádku a vás těší, že někdo
zkoumá a píše o tom, co se
u nás děje?
Vaše názory nás opravdu
zajímají a byli bychom rádi,
kdybyste je s námi sdíleli. Můžete nám věřit, že si všechny
se zájmem přečteme a některé
i otiskneme. A proto neváhejte
a pište. Jsme tu pro vás.

Vaše Redakce@jenstejn.cz

jenštejn bude mít znak a vlajku
Dvě červené supí hlavy pod cimbuřím a modrou oblohou – to je zjednodušený popis nového
znaku obce Jenštejn. Proč byl pro první znak (a s ním spojenou vlajku) v historii obce zvolen
právě tento motiv?

N

a základě mého podnětu
ke vzniku znaku a vlajky
naší obce mne komunitní
výbor pověřil se tímto úkolem
zabývat,“ říká Evžen Dub. „Oslovil jsem tedy tři heraldiky, kteří
obci poslali své cenové nabídky.
Z nich jsme si společně se starostou Jiřím Sojovským a kronikářem Václavem Kovandou vybrali
nabídku Jana Tejkala, který nás
všechny přesvědčil svými zkušenostmi v oboru. Dne 24. srpna
porota ve složení starosta Jiří
Sojovský, kronikář Václav Kovanda, předseda rozvojového výboru
Petr Dovolil, předseda komunitního výboru Jan Rábl a Evžen
Dub hlasováním rozhodla, kterou z předložených osmi variant
zvolí k dalšímu dopracování. Jako
vítězná byla zvolena varianta,
kterou vidíte na obrázku. Na prvním poprázdninovém zasedání ji
schválilo i zastupitelstvo obce.“
Po schválení zastupitelstvem
obce heraldik zpracuje finální výtvarnou realizaci zvolené varianty a vyhotoví žádost k předložení
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ten by měl zasedat

již letos na podzim. Po schválení
znaku vyhotoví heraldik konečný
kresebný prvopis symbolů.
Archivní průzkum nepotvrdil
existenci vlastního obecního obrazového pečetního znamení Jenštejna ani Dehtár. Ani heraldická
literatura nezmiňuje existenci
historického znaku, i když se Jenštejn jako městys uváděl od 18.
století. Pro tvorbu nového znaku
se tedy hledaly motivy, které by
obec nejvíc vystihovaly – tedy

v první řadě známé historické
rody spjaté s Jenštejnem a hrad.
„Na základě studia textů z historie hradu Jenštejna a v intencích vyjádření Václava Kovandy,
kronikáře obce, se ukázalo jako
historicky a heraldicky nejlepší
zařadit do návrhu znaku obce
dvojici krkem spojených červených supích hlav ve stříbrném
poli,“ napsal heraldik Jan Tejkal
ve svém návrhu.
Pokračovánína straně 5

KontaKtY

Jiří Sojovský, starosta
+420 724 176 894
starosta@jenstejn.com

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

Magdalena Hlaváčková, místostarostka
+420 725 021 836
mistostarostka@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.

Simona Vlasová,
vedoucí sekretariátu starosty
+420 286 851 985
info@jenstejn.com
Úřední hodiny
Pondělí 8:00–11:00 16:00–19:00 hod.
Středa 8:00 –11:00 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

Pracovní doba pošty v Zelenči:
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
8:00–10:00 14:00–16:00
Knihovna
Otevřeno je každý čtvrtek od 17.00 do 19.00
hod.
Obecní policie
+420 724 111 222
nepřetržitá služba
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Mateřská škola Jenštejn – od studie k projektu
Jedním z nejdůležitějších projektů tohoto volebního období v Jenštejně je bezesporu výstavba obecní mateřské školy.
V minulém čísle Jenštejnského občasníku byl mimo jiné popsán předpokládaný harmonogram postupu prací. Mezitím došlo
k významnému posunu v přípravě projektu.

D

ošlo k dokončení všech
správních řízení před katastrálním úřadem ohledně
zápisu vlastnického práva obce
k pozemkům určených pro školku, včetně výmazu zástavních
práv Volksbank a zápisu vlastnictví přilehlých komunikací v rámci
II. etapy developerského projektu
Nový Jenštejn ve prospěch obce.
V červnu byla taktéž dokončena architektonická studie nové
dvoutřídní mateřské školy pro
2 x 24 dětí. Studie byla veřejně
představena dne 14. července
2011 v zasedací místnosti obecního úřadu; její počítačová verze je
dostupná na webových stránkách
obce. Projekt se nyní dokončuje,
zahájí se projednávání s dotčenými úřady státní správy a poté
se předloží k řízení na stavebním
úřadě v Brandýse-Staré Boleslavi
s předpokladem získání stavebního povolení na konci listopadu
2011.
Pro možnost zápisu mateřské
školy do školského rejstříku dle
školského zákona bylo dále nezbytné rozhodnout o zřízení příspěvkové organizace obce. K tomu
došlo na 8. zasedání zastupitelstva 8. září 2011. Následně byl

podán návrh na zápis příspěvkové organizace do obchodního
rejstříku České republiky tak,
aby bylo možné podat návrh na
zápis „Mateřské školy Jenštejn,
příspěvkové organizace“ do školského rejstříku v zákonné lhůtě
do 30. 9. 2011. Tento postup je
podmínkou, aby bylo možné k 1.
9. 2012 čerpat provozní dotace.
Tyto i další chystané kroky vycházejí z konzultací, které jsme

absolvovali na Krajském úřadě
Středočeského kraje na odboru
školství a sportu a následně také
na středočeském Fondu rozvoje
obcí a měst.
Současně je s ohledem na nutnost prokázání finanční proveditelnosti tohoto i dalších projektů
obce v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém výhledu připravován variantní (při různých
variantách výše dotace, o které

bude obec Jenštejn usilovat) rozpočtový výhled tak, aby bylo možné určit dopad jednotlivých projektů na finanční situaci obce.
Konečné architektonické řešení mateřské školy je uvedeno
na přiloženém obrázku. Dispozice je řešena tak, aby v ní mohly
probíhat paralelní aktivity vůči
hlavnímu programu (kroužky, logopedie, speciální vzdělávací programy apod.).
Na závěr bychom chtěli požádat zejména rodiče předškolních
dětí z Jenštejna, kteří mohou
jakkoliv s tímto projektem pomoci (např. dobrým nápadem k zajištění doplňkového programu,
pomocí s dotačním dofinancováním, odbornou pomocí, tipem na
dobré pedagogy), aby se neváhali
obrátit na obecní úřad. Největší
radost z úspěšného a kvalitního
projektu mateřské školy budou
mít především naše děti.
O dalším vývoji v projektu vás
budeme informovat na webových
stránkách mateřské školy www.
skolka.jenstejn.cz, které by měly
být v provozu od počátku listopadu tohoto roku, a v příštím čísle
Jenštejnského občasníku.
Petr Dovolil, Evžen Dub, Táňa Sýkorová
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Jenštejnský trpaslík – Program od září 2011
PRO MIMINKA A PŘEDŠKOLÁKY

� Cvičení s klaunem – PO
18.00-19.00 – Skupinové cvičení
pro děti cca 3-6 let se zaměřením
na korekci vadného držení těla,
posílení hlubokého stabilizačního systému, úpravu svalových
dysbalancí, aktivaci nožní klenby,
prevenci plochých nohou atd. Cílem je zlepšení celkové koordinace
a motoriky a vnímání těla u dětí.
Dále kolektivní a senzomotorické
hry, škola zad, využití různých
sportovních a rehabilitačních
pomůcek. Vše samozřejmě hravou a zábavnou formou. Účast
rodičů není nutná, ale je vítaná.
Obsazenost max. 10–12 dětí. Vedené fyzioterapeutkou Gábinou
Válkovou.
– 50 Kč/lekce
–	rezervace nutná nejpozději
v den cvičení do 14:00 hod na
tel. č.: 724 312 755 (stačí sms)
nebo na valgab@post.cz
� Miniškolička s rodiči – ÚT
10.00-11.30 – Pololetní kurz pro
děti (18) 24–36 měsíců, který se
bude skládat ze 4 částí – vše v doprovodu rodičů. První část (30
min) - skupinové cvičení plné básniček a písniček se zaměřením na
vnímání těla u dětí a zlepšení celkové koordinace a motoriky. Dále
kolektivní hry a využití různých
sportovních a rehabilitačních
pomůcek. Druhá část (15 min)
– společná svačinka (přineste si
s sebou) u stolečků - jako ve školce. Třetí část (25 min) – společné
výtvarné tvoření úměrné věku
dětí - za pomoci rodičů. Čtvrtá
část (20 min) – zhodnocení lekce
s dětmi a volná herna - rozloučení. Vede G. Válková. Nutno min. 6
zájemců.
– kurz: 1500 Kč/15 lekcí
–	ukázková hodina: 20. 9. 2011,
přihlášky na valgab@post.cz
nebo trpaslik.eu@centrum.cz
� Trpaslíkův šestý smysl 1 – PO
15.30-16.15 - pro děti 5-7 let; dramaťáček pro špuntíky je kroužek
zaměřený hlavně na rozvoj fantazie a kreativity dětí a jejich celkové vnímání světa všemi smysly,
budeme se snažit si náš okolní
svět ohmatat, okoukat, očichat,
oposlouchat i ochutnat a pořádně
ho vnímat, nejen pomocí textů či
básniček, ale budeme hodně používat výtvarné prostředky, hudbu,
budeme hrát různé hry, během
roku se pokusíme vytvořit nějaké
malé představení. Pod vedením
Kláry Zemanové. Nutno min. 5
zájemců.
–	1000 Kč/pololetí, 1850 Kč/za
rok

� Výtvarná dílnička – ÚT
16.00-17.00 (3–4,5 let) a ÚT
17.00–18.00 (4,5–7 let) – Kurz
nabízí rozvoj výtvarných dovedností, jemné motoriky, vizuálního
vnímání a kreativního myšlení
dětí prostřednictvím moderních
výtvarných technik. Pod vedením
J. Šidlákové, D. Hulíkové, L. Košíkové, M. Havlíčkové a L. Čermákové, kurz pro 5–7 dětí ; kurz č.
1 pro děti 3–4,5 let, kurz č. 2 pro
děti 4,5–7 let
–	1000 Kč /pololetí
� Kindermusik – ST 10.00–10.45
(chodící do 3 let) a ST 16.30–17.15
(3–6 let) - hudba - pohyb - angličtina - unikátní program vyvinutý
společností Kindermusik International, který využívá hudbu
a pohyb k rozvoji jazykových
schopností nejmenších dětí, lekce

jsou vedeny anglicky mluvící lektorkou Vivianou Cuesta. Kindermusik 1 - pro chodící děti do 3 let.
Kindermusik 2 – pro děti 3–6 let.
Nutno vždy min. 5 zájemců.
–	kurz: 2210 Kč/17lekcí
–	pro kurz č. 1 - první ukázková
hodina zdarma + 1 náhradní
hodina za nepřítomnost
–	kurz č. 2 - 2 náhradní hodiny
� Yamaha – Robátka – ČT 9.009.45 - rozvoj všech smyslů a hudebních schopností, společný zpěv,
poslech hudby a hudebně - pohybové hry, pro děti 4–18 měsíců,
pod vedením Gábiny Jedličkové,
min. 6 zájemců.
–	1600 Kč/16 lekcí
–	ukázková hodina zdarma: 6. 10.
2011
� Yamaha – První krůčky – ČT
10.00-10.45 – jednoduché písně,
vyprávění, hudebně pohybové
a rytmické hry, poslech skladeb
a hra na rytmické hudební nástroje, pro děti od 18 měsíců do 4
let, pod vedením Gábiny Jedličkové, min. 6 zájemců.
–	1600 Kč/16 lekcí
–	ukázková hodina zdarma: 6. 10.
2011

� Yamaha – Rytmické krůčky
– ST 16.30–17.15 - cílená hudební průprava a základy hudební
nauky hravou formou ve spojení
s praktickými činnostmi, pro děti
4–6 let v doprovodu rodičů, pod
vedením Radky Franců, min. 6
zájemců
–	1600 Kč/16 lekcí
� Tanečky pro nejmenší TŠ
HIT – PÁ 10.00-10.45 - pohybová
průprava, prvky baletu, tanečky (polka, valčík, disko a jiné na
motivy dětských skladeb), důraz
kladen na správné držení těla
a koordinaci pohybu; kurz pořádá profesionální taneční škola TŠ
HIT (www.tanecniskola-hit.cz),
min. 6 zájemců
–	kurz: říjen–květen – 28 lekcí/2800 Kč
–	ukázková hodina: 7. 10. 2011

� Herna pro děti – ÚT 16.0018.00 – volná herna pro děti 0–6
let pod dohledem rodičů
–	20 Kč/rodina
–	hledáme dobrovolníky na pomoc s provozem heren – trpaslik.eu@centrum.cz
PRO ŠKOLÁKY

� Trpaslíkův šestý smysl 2 – PO
16.30–18.00 – pro děti 7–15let;
dramaťák je zaměřen hlavně na
rozvoj fantazie a kreativity, jde
o to, aby děti uměly dobře využít své kreativity, uměly se dobře
vyjadřovat a komunikovat s okolím a vážit si sama sebe i vnímat
okolí a reagovat na něj, to vše pomocí her, textů, vymýšlení příběhů, hudby; pokusíme se vytvořit
nějaké dílo k předvedení, kdy si
děti vytvoří vše potřebné, tedy
i případné rekvizity, kulisy... Pod
vedením Kláry Zemanové. Nutno
min. 5 zájemců.
–	1200 Kč/pololetí, 2200 Kč/rok
� Yamaha – Zobcová flétna –
ST 17.30-18.15 – vyučování probíhá na sopránovou a altovou
flétnu společně, hudbou různých
žánrů a stylů (učební texty obsahují klasické a populární skladby

sólového i orchestrálního charakteru), důraz na rozvoj improvizace a využívání instrumentálních
i dechových cvičení, pro děti od 6
let, pod vedením Radky Franců,
min. 6 zájemců
–	kurz: 1700 Kč/ 16 lekcí
� Taneční novinky TŠ HIT – ST
17.45–18.45 - jednoduché sestavy
v rytmu cha-cha, rumba, samba, jive, rockn’roll, salsa, variace
v základech disko, hip - hop a další tance, letkis, twist, charleston,
polka, valčík; kurz pořádá profesionální taneční škola TŠ HIT
(www.tanecniskola-hit.cz), min. 6
zájemců
–	kurz: říjen–květen – 30 lekcí/3000 Kč
–	ukázková hodina: 5. 10. 2011
� Keramika – ČT 17.00-18.00 Kurz je zaměřen na zvládnutí základních technických postupů při
práci s hrnčířskou hlínou. V kurzu nejčastěji pracujeme s šedou
keramickou hmotou, občas také
s červenicí. Kurz je přizpůsoben
zkušenostem, manuální zručnosti, výtvarnému a estetickému
cítění účastníků. Tvorba je dle
vlastní fantazie a volby s pomocí
zkušené lektorky, hotové výrobky
si děti odnášejí domů; pro děti
3-15 let, vede T. Jiroutková
–	1000 Kč/pololetí
–	ukázková hodina: 6. 10. 2011
PRO DOSPĚLÉ

� Powerjóga – ČT 19.30–20.30
a NE 19.30–20.30 – Dynamické
střídání jógových pozic zaměřené
na uvolnění, protažení a posílení
jednotlivých svalových skupin.
Během lekcí, jimiž nás bude provázet řízené dýchání, se budeme
koncentrovat především na posílení svalů pánevního dna a hlubokých břišních svalů. Každá
lekce bude otevřena a uzavřena
krátkou relaxací.
–	70 Kč/lekce
� Přednášky PhDr. Špaňhelové – ČT 20.30-22.00
–	20. 10. 2011 – Děti a jejich jinakost - citlivé dítě, agresivní,
introvert - jak jim pomoct, aby
„přežily“ ve víru života
–	24. 11. 2011 0 dítě v předškolním období - co prožívá, co je
norma
–	19. 1. 2012 – vzdor dítěte
–	160 Kč/přednáška
� Šikovné tvoření – PÁ 18.0020.00 – 1x měsíčně dle rozpisu,
bližší info na http://sikovnetvoreni.webnode.cz/ a jana.habartova@
volny.cz
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„K sepisování kroniky mě přivedl stud“
Doslova „pamětí“ Jenštejna je kronikář Václav Kovanda. Ten spolu se svou ženou začal v 70. letech
psát místní kroniku a dodnes ručně popsali už tři knihy.
Co vás vedlo k sepsání kroniky
Jenštejna?

Jedním slovem stud. V roce
1972 bylo započato s opravou
chátrající zříceniny hradu. Nejprve byl prováděn archeologický
průzkum a potom oprava celého
areálu. Hlavně při opravě vnějšího pláště věže pražskými horolezci se začali objevovat fotografové
a novináři a tím pádem byla informovaná i veřejnost. Do obce začali
přicházet turisté a také zvědavci.
Hlavním dotazem těchto lidí bylo:
Co to tady máte za hrad? Já, stejně jako všichni Jenštejňáci, jsem
o něm nevěděl skoro nic. Jenom
to, že se mu lidově říká „Bašta“.
Začal jsem se za svoji nevědomost
stydět, že o zřícenině hradu, pod
kterým jsem se narodil a celý
život žil, nic nevím. Sháněl jsem
a shromažďoval historickou literaturu. Čím víc jsem se o historii
hradu dozvídal, tím víc mě začala
bavit. A tak se zrodila i myšlenka
psát kroniku obce.

nikách obcí“ od Jiřího Bartoně.
V ní vysvětluje a rozebírá zákon
č. 132/2006 Sb. O kronikách obcí.
Co považujete za nejvíce přelomovou událost v Jenštejně za
dobu, co zde žijete?

Ty největší přelomové události se nikdy netýkají jedné vesnice, ale celého národa. A tak je
těžké na tuto otázku odpovědět.
Přelomových událostí byla celá
řada a všechny se krutě dotýkaly i naší vesnice: Druhá světová
válka, poválečná bída a přídělový
systém na všechno, hlavně potravinové lístky, Únor 1948 a osudo-

První kroniku obce začal psát
v roce 1922 Josef Mareček. Tato
kronika má zajímavou historii.
Dvakrát se ztratila, jednou za
války a podruhé začátkem 70. let.
Pokaždé se šťastně našla. V roce
1945 bylo kronikáři novým vedením nově ustanoveného MNV
zakázáno do ní napsat pravdu.
On si však po dobu 10 let psal do
sešitu pouze koncept. Koncept se
mi podařilo najít a doslovně ho
opsat do původní kroniky. V psaní
této kroniky pokračuji. Od roku
1977, kdy jsem se stal kronikářem, jsem již napsal tři kroniky
obce a kroniku vítání občánků.

Kde čerpáte materiály?

Zájem o dějiny hradu a obce
se projevil ve skladbě naší domácí knihovny. Přibývalo stále
více knih o historii, ať nových či
z antikvariátu. Velkou pomoc mi
poskytlo i okresní muzeum, jak
radou, tak materiálem.

Jakým způsobem je zajištěna
objektivita sepsaných informací?

Jak se vlastně píše kronika?
Čím mám začít, když se pro
něco takového rozhodnu?

Já jsem měl nádhernou představu. Budu sbírat historický
materiál a psát o dějinách hradu
a obce. Ale ouvej! Ředitel okresního muzea mě vyvedl z omylu.
Řekl mi, že práce kronikáře spočívá v nutnosti rozdělit psaní na
dvě části. Ta důležitější část je
psát kroniku současnou. O tom
co se děje v naší obci právě teď,
protože to už bude zítra historie.
A teprve potom do jiné kroniky
začít psát samotnou historii, třeba za celá staletí. Tu však popsala
celá řada historiků. Každý ji však
psal z jiného pohledu a v jiné
době. Proto je v těchto zápisech
mnoho rozcházejících se údajů.
Zpracovávat tento materiál do
nejpravděpodobnější podoby a vyhledávat stále nové prameny je
pro mě koníček, který mě velmi
baví. Tato činnost mě přivedla
i k tomu, že na požádání chodím
na náš hrad vyprávět historii jako
průvodce. Praktickou pomůckou
pro kronikáře je publikace „O kro-

Ano, měl. Až do roku 1990
okresní muzeum svolávalo čas od
času kronikářské besedy. Přinesené kroniky jsme hodnotili a předávali si zkušenosti. Bylo možné
porovnávat způsob práce, vedení i vzhled a náplň kronik. Byly
také pořádány soutěžní výstavy
kronik od okresních kol až po celostátní vyhodnocení a vyhlášení
vítězů. Tato soutěž vždy vyvrcholila v Národním muzeu v Praze.
Po roce 1990 tyto akce zanikly.
O kroniky a kronikáře přestal
být zájem. Velká změna nastala
od 1. 1. 2003, kdy okresní muzea
předala veškerou kronikářskou
činnost obcím. Práci kronikářů
to v žádném případě nezlepšilo. Ta se rozmělnila a troufám
si napsat, že postupně zaniká.
Kronikáři stárnou a nástupci se
nehrnou. Na aktivu kronikářů
svolanému do Oblastního muzea
se nás z 84 obcí a měst okresu
Praha východ sešlo jen 13 vesměs
starých lidí. Mladý ani jeden. Byl
jsem služebně nejstarší. Záleží
pouze na samotných obcích, jaký
zájem o tuto práci mají. Podle
zákona má ale každá obec povinnost kronikáře mít. Za sebe a za
obec Jenštejn chci říct, že moje
spolupráce s obecním úřadem je
stále dobrá.

vé převzetí vlády jednou stranou
– KSČ, násilné založení JZD, při
kterém tekla i krev, a vyhnání lidí
z jejich majetků, hanebná okupace naší země v roce 1968 vojsky
Varšavské smlouvy. Pozitivními
přelomovými událostmi byly na
přelomu století zavedení telefonu, vybudování kanalizace s čističkou a vodovodní sítě, přivedení
plynu, úprava ulic a chodníků.
Rád bych napsal, že i výstavba
Nového Jenštejna je přelomovým
momentem v naší obci. Ale to
ukáže až budoucnost.
Kolik dílů kroniky jste již
napsal?

Při veškeré kronikářské práci se
mnou spolupracuje moje žena.
Kroniky píšeme ručně, a to je její
zásluha. Já provádím pouze výtvarnou výzdobu, protože do obecní kroniky se nesmí nic vlepovat,
ani vytrhávat listy. Veškeré fotografie od těch nejstarších až po
současné, které si většinou fotím
sám, shromažďujeme již v osmi
samostatných albech. Rovněž tak
veškeré novinové výstřižky a jiný
materiál o hradu a obci ukládáme
jako přílohy ke kronice.
Měl jste někdy možnost srovnat kroniku s jinými podobnými?

Kronikář si po celý rok pravidelně zapisuje krátké poznámky
o veškeré známé činnosti v obci.
Až po ukončení roku tento materiál zpracuje do uceleného konceptu. Tento koncept dává nebo
by měl dávat ke schválení kulturní komisi, pokud tato existuje.
Teprve potom má koncept přepsat
do kroniky. Každý celoroční zápis
stvrzuje podpisem a razítkem
starosta a místostarosta obce.
Napadlo vás někdy žít někde
jinde?

Narodil jsem se v roce 1937
v jedné z chaloupek pod hradem.
Stěhoval jsem se celkem třikrát,
ale vždy jenom v Jenštejně. Ženu
jsem si v roce 1960 přivedl z Prahy. Prahu máme za rohem a rádi
do ní jezdíme. Ještě raději však
jedeme domů. V roce 2010 jsme
oslavili zlatou svatbu, kde jinde
než na hradě. Oba jsme zde zapustili kořeny příliš hluboko. Čím
déle člověk buduje svůj domov,
tím víc ho miluje.
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Jenštejn bude mít poprvé znak a vlajku
Dokončení ze strany 1

„Ta je převzata z erbu pánů
z Jenštejna, větve rodu pánů
z Vlašimi, a odkazuje na rod, který se dle hradu Jenštejna psával
a jehož příslušník, Jan z Jenštejna, třetí pražský arcibiskup
a kancléř Václava IV., byl nejvýznamnější historickou postavou
spjatou nejen s dějinami hradu,
ale i celého království.“
Dalším historickým motivem,
který ale nakonec v návrhu nebyl
využit, je figura stříbrno-červeně
polcené orlice v modrém znakovém poli, odvozená z erbu rozrodu Janoviců a připomínající zakladatele hradu Jenštejna, Jence
či Jenčíka z Janovic, dvorského
místosudího na dvoře krále Jana
Lucemburského.
„U obou zmíněných erbovních
námětů je zapotřebí respektovat
heraldickou zásadu, podle níž
není možné, aby dva různí nositelé měli totožný znak, z čehož vyplývá nezbytnost odlišení znaku

obce od erbu rodů, z nichž návrh
znaku obce vychází. To je možné
například prostřednictvím zařazení další figury vyjadřující přímo
dodnes dochovanou část původního hradu – to znamená hradní
věž. Touto další figurou může být
buď obecná (tj. z reality převzatá a heraldicky adekvátně stylizovaně zobrazená) figura věže
s cimbuřím, nebo heroldská (tj.
geometrickým dělením štítu konstituovaná) figura tzv. cimbuřové
hlavy – to znamená vodorovný
pruh v horní části štítu oddělený
linkou ve tvaru cimbuří,“ uvedl
Jan Tejkal.
Vlajka obce Jenštejn

Při tvorbě návrhu obecní vlajky
platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou návrhu
znaku. Tuto zásadu lze realizovat
ve třech základních intencích:
Přistoupením k tzv. opakování
znaku (ať již k tzv. doslovnému či

tzv. částečnému opakování znaku), což znamená, že se v listu
vlajky objeví zcela totožné figury
ve stejné či obdobné kompozici jako ve znakovém štítu, nebo
zjednodušením znakových figur
do geometrické kombinace pruhů
s totožnými barvami, nebo vzhledem ke konkrétnímu případu
vyváženou kombinací postupů.
V případě návrhu vlajky pro obec
Jenštejn se přitom ukazuje jako
vhodné aplikovat ve všech variantách opakování znakové figurální kompozice.
Tvorba nových obecních
(městských) symbolů

Podle platné právní úpravy mohou obce a města disponovat
vlastními symboly, to znamená
znakem a vlajkou (praporem).
Existuje několik základních tématických okruhů, jimiž se tvorba nového znaku a vlajky může
inspirovat. V prvé řadě se jedná
o vytvoření tzv. mluvícího zna-

mení, jehož předností je transparentnost a široká srozumitelnost
symbolů, nebo o navázání na
historické pečetní či razítkové
symboly obce. Nelze-li adekvátně
aplikovat princip mluvícího znamení, nebo není-li možno nalézt
otisk pečeti či razítka, případně
je-li pečetní obraz nevhodný – například vzhledem k jeho heraldicky neúnosné složitosti - k přepisu
do znaku a vlajky obce, připadá
v úvahu alternativní komplex
námětových regionů - například
symbolické vyjádření místního
světce jakožto patrona obce, odkaz na význačné události nebo
pověsti a mýty v dějinách obce,
připomenutí erbovních motivů
někdejších feudálních majitelů
obce či příslušného panství, poukaz na specifické historické či
současné řemeslné a jiné pracovní aktivity obyvatel obce, nebo
vykreslení určitého relevantního
přírodního motivu krajiny, do níž
je obec zasazena, atd.

Hledáme kolegy pro kynologické cvičiště

J

istě někteří z vás viděli
oznámení na jenštejnském
fóru nebo zaslechli o chystaném vybudování kynologického
cvičiště v prostorách na louce
za bývalým plechovým plotem
při vstupu do Nového Jenštejna. Původní záměre přivést do
obce již fungující ZKO Kbely se
nepodařil. Promluvili jsme si
s představiteli obce a ti navrhli
založení ZKO Jenštejn, která by
byla součástí plánovaného kulturně-sportovního centra.
V průběhu léta jsme zajišťovali i odborné vedení cvičiště
a s naším projektem jsme seznámili kynologa s dlouholetou
praxí. Tomu se naše vize líbila
a spolupráci přislíbil. Jelikož
jeho odbornost se soustřeďuje
pouze na tzv. „služební výcvik“,
ale naší snahou je rozšířit čin-

nost i o další způsoby výcviků
jako je například „agility“, výcvik psů s dětmi jako psovody od
12 let, pořádání příměstských
táborů atd., hledáme proto další
cvičitele daných odborností.
Pokud se chcete stát členy
plánované ZKO Jenštejn a mít
možnost aktivně strávit trochu
času se svým čtyřnohým členem
rodiny v přátelském kolektivu,
kontaktujte nás.
Petr Primus DiS.
tel: 604 243 560
email: Petr.Primus@seznam.cz
Ivana Marie Primusová
tel: 604 271 825
email: im.primusova@seznam.cz
nebo ve fóru na stránkách
www.jenstejn.eu

Vítězové pražských přeborů v nohejbalu trojic pro rok 2011 mladších
žáků Ondřej Malina a Petr a Vojtěch Štěpánkovi z SK Jenštejn
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zajímavosti

Z jenštejnské kroniky: Vznik obce
Území dnešního Jenštejna bylo podle archeologických nálezů osídleno již před 6 tisíci lety. Velice často
se archeologové vracejí do polabské nížiny od pravěku bohaté na lesy, úrodnou půdu, ale hlavně na vodu.

A

kde je voda, tam je život.
Na začátku 2. tisíciletí začalo roztroušené osídlení
dostávat určitý ráz zakládáním
panských tvrzí. Kolem těchto tvrzí začaly vznikat osady. V původní podobě se nedochovala žádná
z těchto tvrzí. Mnohde jsou to
pouze místa, kde pravděpodobně
stály a stále se zde říká „ve tvrzi“.
Ale doložit to ve většině případů
nelze. Vznik takovýchto osad, později vesnic nebo měst se většinou
označuje datem, kdy byl nalezen
první písemný záznam. Jenom
pro zajímavost uvedu letopočty vzniku některých sousedních
obcí. Nejstarší je Stará Boleslav
uváděná letopočtem 929, následují Dřevčice 1052, Vinoř 1088.
Podolanka vznikla spojením 3
vesnic, Cvrčovic, Kostomlátek
a Podolanky. Cvrčovice a Kostomlátky nesou datum založení
1187. Podolankou byl nazýván
v 16. století pouze mlýn. Teprve
v roce 1848 měla 6 domů včetně
zájezdního hostince. Po 2. světové
válce se tyto 3 obce spojily pod
společný název Podolanka. Nejstarší zmínka o Jenštejně pochází
z roku 1330, o Přezleticích z roku
1352, o Dehtárech je až z roku
1603.
Krajina, kde leží v současné
době i Nový Jenštejn, byla vždy

bohatá na vodu. Svažující se terén
sváděl tuto vodu do začínajícího
údolí. Prameny z této oblasti se
spojovaly v místech, kde je dnes
Hoření rybník, v té době jediný
v celém okolí. Nejsilnější pramen
vyvěral v místech, kde se říkalo
Loučka. Byla to nevelká prohlubeň uprostřed polí těsně nad posledními domy dnešního Nového
Jenštejna na pravé straně. Kotlina měla průměr asi 80 metrů
a byla několik metrů hluboká. Po
celá tisíciletí ji hloubil silný pramen vody, který otevřenou strouhou stékal do Hořeního rybníka.

Traduje se, že část pruského vojska stahujícího se k Hradci Králové, kde došlo 3. července 1866 ke
střetu vojsk Pruska a Rakouska,
tábořilo nějakou dobu právě u tohoto pramene v Loučkách. Bylo
zde dost vody i pro jejich koně.
Druhý příklad o mohutnosti pramene je z 50. let 20. století, kdy
MNV Jenštejn uvažoval o zřízení
vodovodu pro celou obec právě
z tohoto pramene. Pramen však
čekal krutý osud. V 70. letech se
podařil místnímu JZD husarský
kousek. Pro zcelování polí nechalo toto údolíčko i s pramenem za-

vést různým odpadem a pramen
zcela zanikl. Další pramen stékal
od Bílého křížku uměle vytvořeným úvozem rovněž do Hořeního
rybníka. Úvoz byl rovněž zavezen
a voda zmizela.
Z Hořeního rybníka vedla původně otevřená strouha do údolí
pod budoucí tvrzí. Protékalo jí
velké množství vody a teprve po
letech byla svedena do kamenné kanalizace. Voda tekla dále
středem údolí, kde se často rozlévala. Na konci údolí se vlévala
do velkého potoka přitékajícího
od Vinoře. Tento potok po celá
staletí nesl a stále nese jméno
Chobot. V Brandýse n. L. se vlévá
do Labe. Pravá strana údolí byla
velice skalnatá. Vzniklo zde i několik lomů na těžbu kamene i písku. Údolím nevedla žádná cesta.
V místech, kde dnes stojí zřícenina hradu, tato skála vyčnívala
nad údolí potoka a její ostrá stěna
tvořila přírodní ochranu pro stavbu budoucí tvrze.
Přibližně takovou scénu nalezl
dvorní sudí Jenec z Janovic, když
doputoval v roce 1330 do tohoto
kraje. Rozhodl se právě na tomto
vyčnívajícím ostrohu tvrz vybudovat. Vedla ho k tomu jen jediná
myšlenka. Získat velké množství
úrodné půdy.
Pokračování příště

Zahradnické okénko

Ještě nás sice sluneční paprsky lechtají na tváři, ale čas podzimní se přeci jenom nezadržitelně blíží.
A tak nesmíme zapomenout na své zahrádky a dát jim péči, kterou si zaslouží.
Ale jak každý z nás ví, práce
na zahradě je nekonečná a tak
vám chci alespoň připomenout
pár věcí:
Sázíme dvouletky tam, kde
nám příští rok udělají radost
(např. maceška, sedmikráska).
V září je ideální čas na výsadbu cibulovin. Je vhodné sázet
do košíčků na cibuloviny, aby se
dobře daly po odkvětu vyjmout.
Pelargonie, které si chceme
přezimovat, již nehnojíme a omezíme zálivku. Naopak jehličnany a keře zaléváme vydatně,
aby před zimou měly dostatek
vláhy. Zvláště ty nově vysázené
nebo pěstované v nádobách.
Sázíme-li trvalky, keře či
jehličnany, může nám být nápomocný přípravek SYMBIOM-mykorhizní půdní houby. Rozšiřují
kořenový systém, zajišťují více

vody a živin, rostlina je odolnější
vůči suchu a kořenovým škůdcům.
Hnojíme hnojivy bohatými na draslík, který zvyšuje
odolnost proti mrazu a pomáhá
dřevnatění, lépe přečkají zimu -

např. Kristalon podzim – do vody,
Trum podzim – organické hnojivo ve formě drobků, které působí
4 měsíce a zajistí dobré přezimovaní trvalek, stromů, keřů….
Také trávníky potřebují
péči: sekáme, provzdušňujeme,

hrabeme listí, můžeme dělat
postřik proti plísni sněžné přípravkem ,,Ortiva´´a hnojíme
podzimním hnojivem s vysokým
obsahem draslíku, který zvyšuje
odolnost proti vymrzání.
Rostliny, které budeme
ukládat na přezimování do
místnosti, nezapomeneme včas
ošetřit proti škůdcům.
Do truhlíků můžeme místo
letniček sázet podzimní výsadbu: chryzantémy, vřesy, macešky,
malé konifery, okrasnou kapustu,
aby ještě měly čas zakořenit.
Vysazujeme nové jahodníky.
Čeká nás hodně práce, přeji vám, aby se vše podařilo, aby
nám počasí přálo, protože před
příchodem zimy bude ještě třeba
zazimovat růže, rostliny v nádobách a další choulostivé rostliny.
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Anglický koutek
Sperm cells created from female embryo
Sperm cells have been created
from a female human embryo in
a remarkable breakthrough that
suggests it may be possible for
lesbian couples to have their own
biological children.
British scientists who had already coaxed male bone marrow
cells to develop into primitive
sperm cells have now repeated
the feat with female embryonic
stem cells.
The University of Newcastle
team that has achieved the feat
is now applying for permission to
turn the bone marrow of a woman
into sperm which, if successful,
would make the method more practical than with embryonic cells.

It raises the possibility of lesbian couples one day having children who share both their genes
as sperm created from the bone
marrow of one woman could be
used to fertilise an egg from her
partner.
Zdroj: www.telegraph.co.uk/
science/science-news/3323846/
Sperm-cells-created-from-femaleembryo.html
Cell – buňka
Remarkable – pozoruhodný
Breakthrough – průlom,
pokrok (ve výzkumu)
Coax – přimět, (přemluvit)
Marrow – kostní dřeň
Feat – (po)čin
Raise – zvyšovat

Vtip
Pán má papouška, který mluví strašně sprostě. Jednou je papoušek
tak mimořádně drzý, že jeho majiteli rupnou nervy a nacpe ho do
mrazáku. Po pěti minutách otevře a vypochoduje zmrzlý opeřenec
a říká: „Pokorně se omlouvám za své nevhodné chování a mám
drobnou otázečku: Co udělalo to kuře...?“

Vítězný snímek ze soutěže v minulém
čísle vyfotila paní Martina Baňacká. Gratulujeme!

KOUTEK ZDRAVÍ

Podzim je tady a s ním i jeho dvě tváře – krásně všemi barvami vymalovaná příroda versus
podzimní virózy s náladou pod bodem mrazu. Záleží ale pouze na nás, jak si tento čas dlouhých večerů zpříjemníme a co vše jsme pro sebe ochotni udělat.
Prvním krokem by měla být
důkladná prevence, se kterou je
nejlépe začít dva až tři měsíce
před očekávanou vlnou možné
nákazy, abychom tělo a hlavně
imunitní systém co nejlépe připravili. A proto bych vám chtěla
nabídnout několik čistě přírodních tipů.
I přesto, že vyznáváme zdravý
životní styl, potřebuje někdy organizmus podat „razantnější“ pomocnou ruku. A tak přichází na
řadu rostlinné imunostimulanty.
Jsou to přírodní látky, které pozitivně ovlivňují a zvyšují obranyschopnost organizmu a pomáhají likvidovat nežádoucí viry,
bakterie, plísně či parazity, které
zaplaví organizmus a začnou ničit nebo získávat kontrolu nad
jakoukoliv buňkou našeho těla.

Jako první z rostlinných
imunostimulantů bych zmínila
Acerolu, což je prášek z plodů
tropické třešně, který se pyšní
několikanásobně vyššími zásobami 100% přírodního vitamínu
C než například pomeranče či
černý rybíz. Přidává se do vody,
čaje anebo jogurtu. Doporučuje
se používat jednak preventivně
v období chřipek a u všech ORL
onemocnění.
Dalším vhodným přípravkem
je Apiglukan. Jedná se o med
s vysokým obsahem přírodního
stimulátoru beta-glukanu, který
velmi dobře podporuje oslabený
organismus, krvetvorbu a pomáhá při stresu a celkové únavě.
Nesmíme také zapomenout na
výrobky ze všem známé Třapatky nachové – Echinacea Purpu-

rea, a to zejména z kořene. Tento má nejvíce pomocných látek,
které dokáží ničit viry a bakterie, redukovat alergie a nevídaně
posílit náš nespecifický imunitní
systém. Je možné je pořídit ve
formě tinktury, která se přidává
do vody anebo jako sirup.
Pro milovníky včelích produktů doporučuji vyzkoušet přírodní tmel – Propolis, který má
silné antibakteriální schopnosti.
U tohoto výrobku si ale musíme
dát pozor na vznik možné alergie, a proto je vhodné si před
počátkem jeho užívání udělat
protialergický test, kdy si do
podpaždí naneseme malé množství sirupu nebo tinktury a za
hodinu zkontrolujeme, zda nám
místo nezčervenalo.

Gabriela Válková

ZUMBA
RADONICE
Úterý a čtvrtky 19–20:00 na
fotbalovém hřišti (dokud nám
bude počasí přát), v kulturním domě U KURTŮ (až nám
počasí již nebude přát)
DŘEVČICE
Dřevčický park (www.skolicicentrum.com) – pondělí 18:3020:30, středa 19-20:00
VINOŘ
Úterý a čtvrtky 9:30-10:30
s hlídáním dětí! v klubu
VINCENT (http://www.praha-vinor.cz/kvc.htm), středa
17–18:00 děti 9–14 let AEROBIC+ZUMBA, 18-19:00 ZUMBA
Info a rezervace
na primazumba@gmail.com
nebo tel. 607661196
inzerce

Studio Lili
Masáže(relaxaèní, lymfatické, baòky,
reflexologie, medová m., Indická m.)
Kosmetické služby, vizážistika
Manikúra a nehtová modeláž
Kadeønictví, vlasový styling

www.studiolili.cz
Objednávky na telefonu:
Vlasové služby: 721 / 057 997, 721/ 834 113
Kosmetika, masáže, bìlení zubù: 725 / 207 580
Manikúra a nehtová modeláž: 776 / 440 310
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bylo a bude

Loučení s prázdninami aneb Shrekiáda 2011

K

do by se těšil na konec letních prázdnin? Brzké ranní
vstávání, plné autobusy,
chladná podzimní rána, večery
bez příjemných paprsků sluníčka
po teplém dni a konec družného
posedávání nad grilováním.
A tak abychom si konec prázdnin přece jen zpříjemnili, koná
se v Jenštejně již pár let Loučení
s prázdninami alias Shrekiáda.
Ta letošní se uskutečnila v příjemném nedělním odpoledni posledního srpnového víkendu za
významné finanční podpory obce

Šifra
Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme uvedli šifru, která byla pro mnohé začínající šifraře možná
poněkud složitá. Přinášíme
tedy návod na její vyluštění
a vězte, že od příštího čísla
vás čekají šifry další.
Klíčem k vyluštění minulé
šifry bylo číslo šest, na nějž
bylo v textu několik odkazů.
(prvňák – většinou šestileté
dítě, brouk – šest nohou, sobota – šestý den v týdnu, ďábel
– číslo 666 atd.)
Číslo šest se pak aplikovalo na zveřejněný text způsobem, kdy luštitel vzal každé
šesté písmeno z věty a vyšla mu tajenka VÁNOČNÍ
STROM (tedy strom, který se
nachází před poštou a jsou na
něm každé vánoce zavěšeny
světelné řetězy).
Tam pak nalezl vzkaz, na
jaké číslo má poslat sms a kde
si vyzvednout cenu.

a úžasného nasazení skupiny
dobrovolníků (sportovní disciplíny, deskové hry apod). A to včetně hasičů z Podolanky (předvedení hasičské techniky) a firem

SICO (bezplatný pronájem vysokozdvižné plošiny), PROFI RENTAL (občerstvení) a SERVIS365
(pronájem dětských atrakcí).
Samozřejmě také za velkého entuziasmu dětmi tolik oblíbeného
Shreka, který celé odpoledne moderoval a provázel děti různými
soutěžemi, tombolou, malou dětskou diskotékou a dalšími rošťárnami. A že malých i větších
rošťáků a rošťand nebylo zrovna
málo. Jen dětí, které si přišly pro
bezplatnou vstupenku na atrakce, bylo rovných 130!

„Chci hlavně restauraci, ne putyku“

V

době uzávěrky Občasníku
byla uzavřená restaurace
u Cafourků. V Jenštejně
ale finišují práce na otevření
nové restaurace blízko vjezdu
do Nového Jenštejna. Podle majitele Romana Pokorného ponese název A la bašta.
Jaká bude koncepce restaurace? Budete mít např. polední
menu, prodávat nanuky, vařit
kávu s sebou?

Prozatím chystáme jen večerní provoz 17.00–?? So a Ne
cca 12.00–?? Provoz se bude
upravovat podle zájmu obyvatel. Nanuky nejspíš prodávat
nebudeme, ale kávu s sebou
rádi přichystáme.

by tento problém měla řešit výkonná vzduchotechnika, na které právě pracujeme. Chci především restauraci, ne putyku.
Chystáte venkovní zahrádku?

Ano. Příští rok.
Občas už máte otevřeno?

Mám, ale jen proto, že hospoda U Cafourků je momentálně
zavřena a místní štamgasti mě
přemluvili, abych pár večerů
v týdnu otevřel.

Jak to bude s kouřením?
Uvažovali jste, že by hospoda
byla nekuřácká?

Kdy otevíráte oficiálně?

Uvažovali, ale chtěli bychom
vyhovět všem. Je tudíž možné,
že bude kuřácká jen horní část
hospody, ovšem i v případě, že
bude kouření dovoleno všude,

Zhruba za tři měsíce. Bude-li
nějaká zahajovací akce, dozvíte
se to včas na našich internetových stránkách, které se právě
vytvářejí.

Šikovné tvoření
Srdečně zveme na dílny,
které se konají vždy v pátek
18–20 hod., a to buď v Jenštejně nebo ve Vinoři:
23. 9.	Náušnice z korálků
(Vinoř, cena 250 Kč)
7. 10.	My style - sítotisk na
tričko (Jenštejn, cena
350 Kč)
21. 10.	Náhrdelník z korálků
metodou motanice (Vinoř, cena 200 Kč)
11. 11.	Leptání skla (Jenštejn,
cena 250 Kč)
25. 11.	Zdobení ubrusu (Vinoř,
cena 250 Kč)
2. 12.	Náramek z korálků
– chřasťák (Jenštejn,
cena 250 Kč)
9. 12.	FIMO lžičky (Vinoř,
cena 300 Kč)
Kurz je určen pro 6-15
osob a samozřejmě se mohou
zúčastnit i děti, a to buď přímo, popř. s dopomocí rodičů,
nebo si mohou pohrát v prostorách dílny (hlídání vlastní). Jen u práce s korálky je
třeba zvážit účast malých
dětí – nebezpečí vdechnutí.
Cena zahrnuje (kromě trička)
veškerý potřebný materiál.
Rezervace je nutná nejpozději
týden předem. Přihlášky na:
sikovnetvoreni@volny.cz
či
602 840 905.
Dílna se koná v prostorách RC Jenštejnský trpaslík,
Kovářská 226, Jenštejn nebo
Kulturního a vzdělávacího
centra VINCENT, Opočenská
364, Praha – Vinoř. Další podrobnosti na www.sikovnetvoreni.webnode.cz.
inzerce

Na třech kolech za medailemi z MS
Možná jste si jich v okolí všimli. Jezdí na podivném kole, které vypadá jako
tříkolka. Neberte je na lehkou váhu, protože tito sportovci, přestože mají
jedno z nejtěžších zdravotních postižení, a to dětskou mozkovou obrnu patří mezi světovou špičku ve své kategorii. Jednou z nich je Iveta Kolínská.
Iveta přivezla z právě skončeného mistrovství světa handicapovaných cyklistů v Dánsku stříbrnou a bronzovou medaili.
Možná, že malým dílem přispěla také Vinořská prodejna a servis jízdních kol CykloVAPE. Ta již několik let Ivetě poskytuje servisní zázemí a materiálovou podporu a její mechanik a zároveň majitel Jiří Feistner stojí za
Ivetou do poslední chvíle na startu.
V případě zájmu o servisní práce, nebo nákup doplňků a kol můžete zavítat na
www.cyklovape.cz, nebo po telefonické dohodě na 724 322 200 přímo do Prahy–Vinoře, Velkoosecká ulice 773/7, kde vám rádi poradí s vaším kolem.
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