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Úvodní slovo
Máme jeden a půl roku od
obecních voleb, ve kterých
všechny kandidátky slibovaly zajištění předškolního
vzdělávání. Zdánlivě v tom
panovala jasná shoda, asi tak
jasná, jako že Vltava se vlévá
do Labe.
K cíli, tedy zajištění předškolního vzdělávání pro místní děti, vede zcela jistě několik
cest, z nichž každá má svoje
pro a proti. Cesty se zkoumají,
zatímco zastupitelé se mění
bleskovým tempem. Někteří
to vzdali po delší době, jiní bez
boje a odstoupili. Každopádně
najít společnou řeč vypadá
jako nemožné.
O Vltavě a Labi jsem nepsal náhodou. Ve skutečnosti
má Vltava u Mělníka větší
průtok a za sebou delší cestu
než Labe, a z hydrologického
hlediska by se mělo opravdu
vlévat Labe do ní. Že to tak
není, způsobili Keltové, pro
něž bylo Labe hlavní dopravní tepnou, a dohodli se proto
takto. Vody Labe i Vltavy nakonec skončí v moři. Doufejme, že i cesty zastupitelů se
nakonec sejdou a domluví se.
Na čemkoli rozumném, ale
domluví se.
Martin Šidlák

zastupitelstvo vypadá jinak než před rokem
Zastupitelstvo obce Jenštejn doznalo od posledního vydání
Občasníku velkou řadu změn. Prospěje to obci a lidem v ní?

N

ejprve na funkci místostarostky rezignovala Magdalena Hlaváčková, na její
místo byl zvolen Petr Dovolil. Poté
postupně rezignovali na místa
v zastupitelstvu další zvolení občané. Všichni, kteří se jako členové
zúčastnili alespoň jednoho jednání
zastupitelstva, ochotně poskytli Občasníku své důvody, které
přetiskujeme beze změny a bez
komentáře. Několik dalších, kteří
byli v pořadí na kandidátce, rezignovali ještě před konáním zastupitelstva. V době uzávěrky to byli

Pavel Činátl a Věra Volmutová.
V době uzávěrky tak zastupitelstvo tvořili: Jiří Sojovský (starosta), Petr Dovolil (místostarosta),
Magdalena Hlaváčková, Jana Habartová, Zuzana Bezvodová, Petr
Stibůrek a Zdena Fryková.
Jan Rábl: Hlavním důvodem
mé rezignace byla skutečnost, že
s významným rozvojem naší firmy bylo pro mě stále obtížnější
spojit práci pro zaměstnavatele
a obec. Tento záměr jsem oznámil
cca v dubnu 2011. Abych dokončil
všechny plánované změny v oblasti financí pro OÚ, odložil jsem
toto rozhodnutí do 31. 12. 2011.
Pokračování na straně 3

obecní policie: co dělá a má smysl ji mít?
I v letošním roce vykonává na území Jenštejna a Radonic službu Obecní policie Radonice.
Cena za tuto službu je 500 Kč ročně za jednoho obyvatele.

M

noho lidí ale neví, jestli
policie slouží 24 hodin
denně, za jak dlouho na
zavolání přijedou, proč neměří
rychlost například v Novém Jenštejně apod. Redakce Občasníku
se to snažila zjistit, obrázek o výsledku si udělejte sami.
Nejprve jsme položili otázky
přímo obecní policii, aby srozumitelně vysvětlila svoji činnost,
a zde je výsledek:

sloužíte nepřetržitě 24 hodin?

To nám, bohužel, současné
podmínky neumožňují.
za jak dlouho po zavolání
přijedete?

Dojezdový čas je dán místem,
kde se hlídka v daném okamžiku
nachází, a úkoly, které v tu chvíli
plní, nebo činnostmi, jež provádí.
Kolik hodin ze služby trávíte

v jenštejně, co konkrétně
kontrolujete?

Rámec úkolů a času jimi naplněného je dán Veřejnoprávní
smlouvou mezi obcemi Radonice
a Jenštejn.
jaké jsou vaše pravomoce?

Strážníci plní úkoly v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb.
„O obecní policii“ a dalšími právními předpisy.
Pokračování na straně 2

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.

Petr Dovolil, místostarosta
+420 724 175 988
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
hlídka OP Radonice
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Obecní policie: Co dělá a má smysl ji mít?
Dokončení ze strany 1

Kolik výjezdů jste měli za
loňský rok? U čeho jste zasahovali?

Výroční zpráva o činnosti OP
za rok 2011 (stejně jako zprávy
dílčí) je dostupná na stránkách
obce Radonice.
Kontrolujete dodržování obecních vyhlášek?

Ano.
Kde jsou hranice vašeho
rajónu? Je nějaký rozdíl mezi
obcemi (některé kontrolujete
více atd.)?

smysl využívat kvalitní policii.
Obecní policie Radonice jí v roce
2011 bohužel nebyla. V každém
případě je třeba se ptát, co by se
stalo, kdyby v obci nebyla vůbec,
a to nejen teď, ale i v budoucnu,
kdy bude počet obyvatel přibývat,
bude větší intenzita dopravy, bude
více větších dětí v obci. Oproti loňskému roku máme novou smlouvu na OP Radonice, která ji umožňuje využívat i k dohledu nad
dodržováním vyhlášek obce, které
chceme letos vydat. Měli bychom

jestli jsme ochotni za ni platit nezanedbatelné peníze, když všichni
víme, že obec má jiné, palčivější
potřeby a peněz je ve veřejné sféře
o poznání méně. Osobně se domnívám, že bychom si policii měli odpustit a peníze investovat jinde.“
Evžen Dub: „Má-li tato služba mít smysl, musí být dodavatel
této služby maximálně proaktivní, musí dokonale znát prostředí
a musí navrhovat zlepšení a samostatně předvídat. V tom vidím
ještě veliké rezervy. Nový úkol

Pavel Dvořák: Neodpověděl
Zuzana Bezvodová: „Ne.
Jsou to vyhozené peníze. Služba
neodpovídá vynaloženým nákladům a domnívám se, že v naší
obci je to přepych.“

dostávat čtvrtletní souhrnné
zprávy, včetně návrhu preventivních opatření. Na konci roku uvidíme, zdali se nám OP Radonice
do budoucna vyplatí či ne.“
Magdalena
Hlaváčková:
„Když jsme nastoupili na obecní úřad, byla otázka vypovězení
smlouvy s policií Radonice na
stole. Musím říct, že jsem tehdy
opravdu nevěděla, jestli tuto policii potřebujeme nebo ne. Po roce
„ve službě“ mám dojem, že zas tak
nezbytná není. Nezaznamenala
jsem ani jednu závažnější situaci, ve které bych byla vděčná, že
službu obecní policie využíváme.
Nikdo samozřejmě neví, co by se
stalo nebo nestalo, kdyby tu uplynulý rok nebyla, a jen tak říci, že
jí vůbec nepotřebujeme je přeci jenom trochu odvážné. Otázka ale je,

pro obecní policii bude po schválení připravované vyhlášky o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a zabezpečení
místních záležitostí veřejného
pořádku, kdy se činnost rozšíří
na hlídání potencionálních míst
černých skládek a odpadu. 3,5
hodiny denně je podle mne málo.
A smluvní cena je podle mne příliš vysoká pro tak malý rozpočet,
jaký máme. Na otázku tedy odpovídám ANO, ale požaduji vyšší
výkon za nižší cenu.“
Marek Vacek: „Nemám žádné informace ohledně působení
obecní policie Radonice na území
obcí Jenštejn a Dehtáry. Dle mého
názoru je zde důležitá statistika
kriminality před a po zavedení
této služby, spokojenost občanů
a ne můj laický názor.“

obce Podolánka, Jenštejn, Radonice. Jezdil pochopitelně pouze na
kole. Za léta služby znal poměry
v každé obci. Věděl přesně, na co
se který delikvent specializuje.
Tato stanice působila i během
2. svět. války. Po válce byla zrušena. Naše obec si vytvořila vlastní
částečnou ochranu tzv. přísežnou
stráž beze zbraně. Byl to občan,
který pochůzkou vykonával ochranu v obci i v polích proti polnímu
pychu. V 50. letech byla i tato stráž
zrušená. Další desítky let žádnou
ochranu v podobě jakékoliv policie
obec neměla. Pouze při MNV byla
ustanovená komise veřejného pořádku, která shromažďovala různé
hlášení a stížnosti. Méně závažné
řešila sama a ty větší předávala
k řešení SNB v Brandýse n. L.“

A na závěr trochu historie
z obecní kroniky Václava Kovandy: „Za 1. republiky existovala
obecní policie v podobě četnických stanic. Pro Jenštejn to byla
četnická stanice v Přezleticích,
která měla určeného 1 člena pro

Naše místní působnost je dána
hranicemi katastrálních území
obcí, jež jsou účastníky Veřejnoprávní smlouvy.
Jak probíhá kontrola dodržování dopravních předpisů?

Kontroly jsou prováděny formou autohlídky, pěší hlídky nebo
stanoviště hlídky u komunikace, kdy toto je zpravidla spojeno
s kontrolou rychlosti vozidel.
Provádíte i pěší kontroly?

Obchůzková činnost je jedna
ze základních forem výkonu hlídkové služby.
Úspěšnější byla redakce u jenštejnského starosty Jiřího Sojovského. Obecní policie mu předkládá každý měsíc zprávu o své
činnosti. Za únor 2012 tak policie
kromě standardní služby:
� Dne 9. 2. byla hlídka přivolána revizory PID do ulice Hradní
k zajištění součinnosti a zjištění
totožnosti cestujícího bez platné
jízdenky a dokladů.
� Dne 16. 2. nalezla hlídka u obec
Dehtáry věci pocházející z vloupání do osobního auta v Odolene
Vodě.
� Dne 21. 2. provedla hlídka na
oznámení občana opakovanou
důkladnou kontrolu areálu bývalého zemědělského družstva,
důvodem měl být výskyt trojice
bezdomovců.
� Byla uložena 1 pokuta za porušení dopravní značky „zákaz vjezdu nákladních vozidel, jejichž celková hmotnost přesahuje 6 tun“.
Co na to říkají zastupitelé?
Redakce oslovila všech 7 lidí, kteří
byli v polovině března zastupiteli:
Jiří Sojovský: „Obecní policie
je určitě prospěšná, minimálně
z preventivního hlediska. Nemůže samozřejmě zabránit veškeré
kriminalitě, ale svou přítomností
určitě působní preventivně.“
Petr Dovolil: „V Jenštejně má

Táňa Sýkorová, Martin Šidlák
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Zastupitelstvo vypadá jinak než před rokem

Dokončení ze strany 1

Evžen Dub: Důvodem k mé
rezignaci je nadmíru konfliktní prostředí současného složení
zastupitelstva. Těžko se hledají kompromisy, není ochota se
o těch nejdůležitějších problémech bavit společně a snažit se
pochopit názor druhého, každý
má svůj vyhraněný pohled, ze
kterého není ochoten ustoupit ani
o píď a stavíme se navzájem proti
sobě i v osobní rovině. V takovémto prostředí já osobně nedokážu
dále pracovat.

Pavel Dvořák: Hlavním důvodem mého odstoupení ze zastupitelstva obce je skutečnost,
že nesouhlasím s plánovaným,
dle mého názoru vysokým zadlužením obce k výstavbě MŠ. Tento krok zastaví na dlouhou dobu
plánované akce a projekty v naší
obci, které mají zlepšit život
všech obyvatel.
Marek Vacek: 10 let jsem
zastupoval spoluobčany Jenštejna v zastupitelstvu obce. Za tuto
dobu bylo uskutečněno spousta
užitečných projektů, např. vyčištění rybníku, ul. Na Stráni, ryb-

ník v Dehtárech, restaurování
Bílého křížku, oprava hradního
domu, vydláždění podhradí, nová
autobusová linka aj. To co se odehrává nyní, s tím osobně nesouhlasím. Ano, ve svém volebním
programu jsme slíbili mateřskou
školku, ale bez zbytečného zadlužování obce. V případě zadlužení by bylo zabráněno dalšímu
rozvoji obce na dalších deset let.
Toto činí současní zastupitelé
konkurenčních stran, bohužel
i „přeběhlíci“ z kandidátky ODS
– nestraníci. Nemohu spolupracovat s lidmi, kteří porušují své

volební sliby. Jsem jenštejnský
rodák bydlící v Dehtárech a obce
Jenštejn a Dehtáry mám opravdu
velmi rád. Vzhledem k nynější
politické situaci v zastupitelstvu
není možné pracovat na dalších
projektech, které jsme měli ve
volebním programu – kanalizace
Dehtáry, mateřská školka, stavba
hasičské zbrojnice, oprava hradu
Jenštejn apod. A nakonec je dost
zarážející, že odstupují i ostatní
zastupitelé, což značí, že opravdu
není v zastupitelstvu obce něco
v pořádku.
Martin Šidlák

Iniciativa starostů a petice „Za rozumný okruh Prahy“
Dne 2. února zahájila občanská sdružení ve spolupráci s několika starosty petiční akci „Za rozumný okruh kolem Prahy“.

P

etice je adresována ministru
dopravy P. Dobešovi, středočeskému hejtmanu D. Rathovi a pražskému primátoru B.
Svobodovi. Klade si za cíl stručně
seznámit veřejnost s aktuálním
stavem přípravy Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v jeho
severním a východním sektoru
a získat její podporu pro tzv. Iniciativu 11 starostů menších městských částí Prahy a středočeských
obcí, kteří společně předložili návrh Regionální varianty okruhu .
V současné době existují
v různém stupni připravenosti 3
možné varianty trasování nedokončených částí okruhu, t.j. trasa
dle Středočeského územního plánu (ZÚR) schváleného v prosinci 2011, Regionální varianta 11
starostů z poloviny r. 2011 a trasa naplánovaná v 60. letech za
zcela jiných podmínek a okolností a obsažená v pražském územním plánu z r. 1999. Petice má
přispět k tomu, aby zodpovědné
orgány a instituce provedly nezávislé odborné porovnání všech

variant podle současných kritérií
z dopravního, ekologického, ekonomického a územního hlediska.
Takové hodnocení a porovnání by
pak sloužilo pro výběr trasy nej-

lépe odpovídající skutečnému veřejnému zájmu. Petice též apeluje
na vytvoření celkové koncepce silniční dopravy v Praze a v pražské
aglomeraci.

Text petice, další informace
a ohlasy tisku jsou k dispozici na
stránkách široké občanské Iniciativy Za rozumný okruh Prahy:
WWW.ROZUMNYOKRUH.CZ
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Žijí s námi

„Výtvarné talenty jsou různé
a člověk sám pozná, co mu jde“
Na tři desítky knih pro děti a mládež ilustrovala akademická malířka Olga Tesařová, která se před
několika lety přestěhovala do Jenštejna. Od počátku 90. let se zúčastnila řady výstav u nás i v zahraničí.

V

ba „něco k cvičení 3“ nebo úplně
konkrétně “starší paní rozmlouvá
s dítětem“.

edle učebnic a beletristických knih vytváří také autorské knihy, věnuje se tvorbě grafických listů hlubotiskovou
technikou, volných kreseb a maleb
orientovaných zejména na děti.
Dalším oborem činnosti jsou realizace v architektuře. Od konce 90.
let začala vytvářet velké nástěnné
malby. Od historizujících maleb
v prostorách staré architektury
se postupně dostala k modernímu
autorskému projevu. I zde se autorka kromě dospělých orientuje
na dětského uživatele.

Máte radši práci na beletrii
nebo na učebnici?

Beletrie je asi lákavější, ale
spíš záleží na rozsahu a úrovni
toho textu. Učebnice je taková
hodně užitá, ale dostane se k hodně dětem. Beletristických knížek
je hodně, tam to zapadne.
Jak jste se dostala k realizacím
vaší tvorby v architektuře?

Věděla jste už v dětství, jakým
směrem chcete jít? Jak jste se
dostala k tomu, že výtvarná
činnost bude vaší profesí?

Ano, u mě to byla už od dětství
taková utkvělá představa. Pak
jsem od mala chodila do různých
kroužků kreslení, kde mě vyučující začali povzbuzovat a podporovat. Asi od 12 mě paní profesorka
připravovala na přijímačky na
střední. Vždycky mi zadala nějaké úkoly, co mám dělat... No a po
střední výtvarné škole už vlastně
nebyla cesta jinam. Možná snad
pedagogický směr, ale to mě ani
nenapadlo. Spousta lidí, kteří
výtvarné školy studují, jsou z rodin výtvarníků, rodiče je k tomu
nutí, ale některé z těchto dětí to
vlastně ani moc nebaví, ale zase
jiní tomu, aby se tam dostali, jsou
ochotni přinést docela velké oběti.
To bych řekla, že dostat se tam je
obtížnější, než pak vystudovat. Je
to týdně několik hodin přípravy,
není možné, aby se tam dostal někdo, kdo by se nepřipravoval. No
a na vysoké škole už je 90 % lidí
se střední výtvarnou školou.
Co znamená termín „výtvarná
redaktorka“?

Tam jsem nastoupila po škole,
jednak jsem hledala způsob obživy, ale také mě zajímalo, jak to
v nakladatelství vypadá, protože
jsem chtěla dělat knihy. Míst výtvarných redaktorů je málo, teď
v podstatě nejsou žádná, pokud
vím, jen Albatros má několik výtvarných redaktorů. Neměla jsem
tedy moc na výběr, tak jsem se
dostala na místo, které nebylo
tak atraktivní - v Nakladatelství
technické literatury. Byla jsem
tam zhruba tři a půl roku. Dělaly se tam knihy o typografii nebo
architektuře, ale zároveň tam

byly knihy pro výtvarníka úplně
nezajímavé. Redakční práce je
ale všude stejná. Byla jsem tam
na přelomu 80. a 90. let, takže
se ještě pracovalo s klasickými
rukopisy, teď se to dělá elektronicky. Dřív existoval rukopis
a všichni do něj dělali poznámky.
Výtvarný redaktor má na starosti
výtvarnou podobu knihy, může si
najmout externí spolupracovníky,
ilustrátory, grafiky, pak od nich
práci převezme a pak spolupracuje zase s tiskárnou.
Proč jste si vybrala knižní
tvorbu?

Pro knižní tvorbu jsem se rozhodla, protože jsem ráda četla.
Ale výtvarné talenty jsou různé
a člověk sám pozná, co mu jde. Na
škole vám třeba řeknou, že jste
grafický typ. Na ilustraci je dobré, že člověk umí kreslit zpaměti,
protože nemůže pořád na všecko

hledat modely. A to je specifické
v rámci výtvarné tvorby, protože
ne všichni to umí.
Proč jste se rozhodla orientovat
se právě na dětskou literaturu?

Ona se vlastně dospělá beletrie ani moc neilustruje. On je to
spíš takový přepych. Už i pro ty
větší děti, tam se ilustruje jen
obálka. Pro dospělé by bylo hezké
dělat literaturu 19. století, ale už
se to bere jako luxus.
Jaký je rozdíl mezi ilustrací beletristického díla a učebnice?

Hlavní rozdíl je v tom, že když
se dělá na beletristická věc, máte
například definovaný určitý počet
ilustrovaných celostran nebo půlstran a vy si vyberete, jak to uděláte. Jen to musí být rovnoměrně
rozloženo po knížce. A když je
to učebnice, existuje něco jako
scénář, kde autoři napíšou tře-

Přes svou kolegyni výtvarnici,
která měla známé, kteří koupili zámek Dětenice. Byl v hodně
špatném stavu, nebyly tam žádné
fresky a oni je tam chtěli mít, tak
hledali výtvarníky. Já jsem si nejdříve myslela, že to není pro mě,
ale přesvědčila mě, ať to zkusím.
Na základě téhle práce jsem pak
zjistila, že to zvládám.
Jak probíhá vaše příprava na
práci? Jak se připravujete na
např. na historizující malby?

Většinou má zadavatel nějaký
konkrétní požadavek, třeba v Dětenicích chtěli hudební a lovecký
salónek. My jsme se s kolegyní
podívaly, jak vypadaly podobné
věci a pak jsme si udělaly skicy.
Následně jsme je tam volně rozkreslily. Pak jsme spolu dělaly
ještě v Ostravě v Tescu podzemní
garáže. Chtěli tam použít nějaký
motiv z ostravského znaku. Použily jsme motiv květu, který jsme si
přenesly do počítače a následně si
to na stěnu promítaly projektorem
a podle toho malovaly. Ráda bych
dělala i bytové interiéry, ale zakázky tohoto druhu se neshánějí
úplně snadno. Je to spíš pro lidi,
kteří dávají přednost individuálnímu řešení i za cenu, že je přijde
poněkud dráž než obtisky z hypermarketu.
Jak se Vám bydlí v Jenštejně, proč jste si bydlení tady
vybrala?

Já myslím, že dobře. Líbí se mi
stará část obce. Není špatná dostupnost MHD. Spoustu lidí popuzuje, jak vypadají domy v nové
části, ale mně tedy ne. Mně to připomíná starý Spořilov, kde jsme
předtím bydleli. Nechápu, že někoho nepopuzuje sídliště, ale tady
lidem vadí ta unifikace.
Táňa Sýkorová

duben 2012

zajímavost

5

Obyčejná bříza ve vzpomínkách Václava Kovandy
Možná , že jsem starej. Možná, že jenom hodně pamatuju. Ale když jsem viděl, jak porážejí 10. února břízu před hospodou
U Cafourků v zatáčce na Vinoř, projel mnou celým takový zvláštní pocit. Moje dětství bylo spojené částečně s touto břízou.

R

ostli jsme spolu. Ona byla
jenom o několik let starší
než já. Po krutých mrazech
v roce 1929 vymrzla většina stromů ve vsi. V následujících letech
byly postupně vysázeny nové
stromy. Já jsem se narodil v roce
1937 a svět kolem sebe jsem
jako venkovský kluk začal vnímat v té nejhorší době. Ve válce.
Ale byly jsme děti a děti si chtějí
hrát v každé době. Možností hrát
si však bylo velice málo. A přece
jsme si našli chvíle pro nás kluky k hraní fotbalu. Každý přinesl
z domova kus hadru. Do toho největšího jsme zbylé hadry zabalili,
zašili a meruna byla na světě. 10
minut jsme hráli fotbal a z meruny začaly lítat cáry a tak jsme
ji půl hodiny zašívali, aby znovu
alespoň 10 minut hry zase vydržela. A tak to šlo stále dokola.
Kde jsme měli hřiště? No přece na návsi před hospodou. V té
době nejezdila žádná auta. Jenom
čas od času zastavil před hospodou vozka s koňmi nebo voly a šel
na jedno pivo. Silnice byla štěrková. Na kraji silnice rostla tato
bříza, jako mladý stromek. Po
obou jejích stranách rostly ještě
dvě. Jedna blíž k Pýchových zdi
a druhá víc v zatáčce silnice. Mezi
těmito břízami jsme měli jednu
branku. Druhá branka byla na
dolním konci tohoto placu, kde

stála obecní váha a trafika paní
Roušalové. Vážiště bylo ohraničené čtyřmi patníky. Horní dva
z nich – to byla druhá branka.
Váha i trafika již dávno zmizely.
V současné době je zde parkoviště. V době našich fotbalových začátků to byl jenom udupaný plac.
V roce 1946 bylo veliké množství chroustů a v novinách jsme
objevili oznámení: Kdo nasbírá
nejvíce chroustích krovek, vyhraje kopací míč. Bylo to jako bomba.
Všichni kluci klepali každým stromem a sbírali chrousty. Vidina
kopacího míče byla veliká. Nevím
přesně, kolik krovek jsme nasbírali, ale byl jich plný papírový
pytlík. V novinách bylo datum, do
kdy se tyto chroustí krovky mají
odevzdat. Toto datum jsme splnili,
ale bylo nám řečeno, že cena byla
již předána. Až mnohem později
nám došlo, že to byl podvod. Přece
nedají nový kopací míč nějakým
venkovským klukům. Až mnohem
později se nám podařilo sehnat
starý odřený šněrovací míč, a to
byl pro nás kluky doslova svátek.
Pamatuji si, že jsme měli nepsanou dohodu, že nikdo nesmí do tohoto míče prudce kopat, aby nám
dlouho vydržel. Fotbal jsme před
hospodou hráli denně.
Jednou se nám stala, právě
před hospodou, zvláštní příhoda,
která se ve vsi tradovala dost

dlouho. Budoucí prezident Antonín Zápotocký s námi hrál fotbal.
Zní to neuvěřitelně, ale stalo se to
takto: V poválečných letech ordinoval v Jenštejně věhlasný bylinkář Jan Mikolášek. Mezi tisíci pacienty, kteří ho zde navštěvovali,
bylo i mnoho známých jmen. Jedním z nich byl i A. Zápotocký. Po
návratu z koncentračního tábora
mu hrozila amputace nohy a tak
vyhledal, jako poslední záchranu,
bylinkáře Mikoláška. Možná, že
se stal zázrak, ale ten mu nohu
vyléčil. Od té doby se z nich stali
přátelé. A. Zápotocký držel nad
Janem Mikoláškem ochrannou
ruku. Až do roku 1948 byl A.
Zápotocký předsedou Ústřední
rady odborů a v této době jezdil
do Jenštejna k Mikoláškovi. Při
jedné takové návštěvě se procházeli s Mikoláškem a dvěma
tajnými po vsi. Zastavili se za na
silnici za naší brankou mezi břízami. Zde právě probíhal fotbalový mač a tak se stalo, že míč asi
dvakrát proletěl brankou mezi
břízami a A. Zápotocký nám ho
kopl zpátky. Po chvilce odešli. Pro
nás kluky to byla veliká senzace.
A. Zápotocký s námi hrál fotbal,
tradovalo se všude, hlavně po
tom, co se stal prezidentem. To už
k Mikoláškovi nejezdil, ale toho
vozili za ním do Prahy. Po jeho
smrti ztratil Mikolášek ochranu

a začal být vláčen režimem, jako
největší šarlatán v republice. Byl
odsouzen ke ztrátě veškerého
majetku a uvězněn na pět let na
Borech a v Ilavě.
Konec hřiště před hospodou
nastal v době, kdy naše politické
zřízení po roce 1948 prohlásilo
veškerý soukromý majetek za
státní. Dětem byla předána jako
hřiště louka pod obecní strání. Na
louce její bývalý majitel hostinský Cafourek až do té doby pěstoval zeleninu. Tenkrát tekl potok středem louky a ta byla velice
podmáčená. Je to přesně to hřiště,
které mají děti a sportovci v současnosti. Jenom s tím rozdílem, že
byla louka v dolní části navážkou
zvýšena o dva metry a v horní
části o tři metry proti mokru. Po
roce 1990 byla louka v restituci
vrácena a brzy na to odkoupena
obecním úřadem od rodiny Cafourkovy jako dětské hřiště.
A osud těch bříz před hospodou? Tu u zdi rozlámala vichřice
a ta v křižovatce překážela při
rozšiřování a asfaltování silnice.
Zbyla jediná, ta prostřední, obklopená asfaltem a otravovaná výfuky tisíců aut. Bylo jí 80 let. Držela
se statečně až do 10. února 2012,
kdy byla poražená. Byla již stará,
dutá a nemocná. Na staré fotografii ze třicátých let máme všechny
tři břízy jako mladé proutky.
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Staří lidé nejsou malými dětmi
Předchozí tři čísla jsme svoji pozornost směřovali na nejmladší generaci naší obce.
Proto jsme se rozhodli dát v tomto čísle prostor i jiným institucím než je mateřská škola.

N

a začátku roku jsme se
tedy vypravili do domova
seniorů v Jenštejně. (Hned
na úvod musíme podotknout, že
reportáž to bude pozitivní.) A byli
jsme mile překvapeni. Co si budeme namlouvat spojení „domov
důchodců“ nevyvolává ve většině
z nás příjemné pocity.
Vede ho ředitel Jiří Ploner, který
zde pracuje od počátku roku 2004
a jeho chod zná tedy do detailů.
Zdůraznil, že nejsou zařízením se
zvláštním režimem, ale běžným domovem pro seniory. Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006
o sociálních službách na základě
přidělené registrace. Od 1.ledna
2007 jsou služby poskytovány na
smluvním principu a o nabídce
místa rozhoduje především sociální
situace žadatele. I přes známý nedostatek financí ve sféře sociálních
služeb se Domov seniorů Jenštejn
snaží být spíše jakýmsi hotelem
pro seniory, samozřejmě s nabídkou kompletní sociální a zdravotní
péče. O klienty se stará tým pracovníků sestavený z všeobecných sester, pracovníků sociálních služeb
a dalších provozních zaměstnanců.
Celkově je v DS zaměstnáno 90
lidí. Ti se starají o zdraví, pohodlí
a bezpečnost obyvatel.
V současné době je v domově
166 stálých obyvatel a služba je

určena seniorům ve věku od 65 let.
Nejstarší obyvatelce je 100 let a 7
měsíců. Co se týče volného času,
mají klienti absolutní volnost. Ti,
kteří chtějí, mohou odpočívat. Jedenkrát za měsíc se mohou zúčastnit kulturní akce, třikrát týdně zde
probíhá mše, které se účastní i lidé
z obce. K dispozici je nová místnost
s dataprojektorem a tři počítače

s velkými monitory. Výtvarné kurzy vede Lucie Třešňáková a milovníci zeleně se mohou vyřádit na zahradě, o kterou se jinak pravidelně
stará zahradník z Radonic a jejíchž součástí je i nově zrekonstruovaný skleník. Domácí mazlíčci
nejsou zakázáni, ale kupodivu o ně
není zájem. Velkou službu udělala domovu autobusová zastávka,

která umožňuje lepší dostupnost
Prahy. Pokoje jsou většinou dvoulůžkové, ale v budoucnu by chtěli
přejít na systém jednolůžkových
pokojů. O služby domova seniorů
je velký zájem – zaměstnanci poskytují i pečovatelskou službou
lidem v okolí.
Pan ředitel mluvil o práci v domově velice poutavě. Dokonce natolik, že jsme pocítili touhu přijít se
svojí „troškou do mlýna“. Navrhli
jsme tedy, že by mohly Jenštejnské
děti pomoci s výzdobou. Ředitel náš
návrh velice slušně odmítl. Řekl, že
nemá nic proti krátkodobé výstavě,
ale že se brání „infantilizaci“ domova a že má husí kůži z domovů seniorů, které jsou vyzdobeny skřítky
a muchomůrkami.
Staří lidé nejsou malými dětmi. V tu chvíli nám došlo, že Jenštejnský domov seniorů je plný
166 individualit a že co jednomu
udělá radost, může se druhého
dotknout. My sami si nejsme jistí,
zda bychom se ve stáří cítili dobře
mezi zdmi pomalovanými kytičkami. Nadchlo nás tedy, že zde
existuje vedení, které dbá na lidskou důstojnost. Náš domov seniorů tvoří počtem svých klientů
i zaměstnanců významnou část
Jenštejna a dává smysl, aby hrál
v naší obci důležitou roli.
Kateřina Tůmová, Tereza Jiroutková

Zahradnické okénko

Po dlouhé zimě nás sluneční paprsky lákají na zahrádky a tam na nás čeká spousta práce.
Pár příkladů, na co nezapomenout:
	stříhání a řez okrasných a ovocných stromů a keřů, růží, travin
čistění jezírek
odzimování rostlin
základní hnojení rostlin
Nezapomeneme na naše trávníky,
podle počasí začínáme s údržbou:
je-li vyšší tráva, sekáme
vyčistíme trávník – hrabáním
	vertikutace nebo verifikace –
proříznutí trávního drnu s proříznutím půdy max. do 3 mm
vyhrabání travní plsti
	dosetí prázdných míst v trávníku
	aplikace hnojiva s vysokým obsahem dusíku
	při teplotě nad 10 stupňů Celsia můžeme aplikovat fungicidní postřik, který opakujeme
vícekrát během roku a předejdeme tak vzniku houbových
chorob a plísní.

Ošetřujeme ovocné stromy a keře proti chorobám – plíseň, kadeřavost, skvrnitost:
např. Kocide 2000: měďnatý fungicid odolný proti dešti
proti přezimujícím škůdcům –
Jarní souprava nebo Rock Effect
Na pokojových a mobilních
rostlinách se můžou objevovat

molice, červci, puklice. Vhodný
přípravek do bytu na bázi přírodních látek: Symfonie 3v1,
nebo přípravek Agrion stop.
Vyséváme letničky, zeleninu,
přepichujeme, přesazujeme…
A co pařeniště a skleníky? Nezapomeňte na dusíkaté vápno, které aplikujeme 14 dní – 3 týdny

před výsadbou rozhozem a zapravením do půdy hráběmi. Dusíkaté vápno půdu desinfikuje
a ničí půdní škůdce. Odstraňuje
zahnívání špiček u paprik. Až do
výsadby stále zavlažujeme. Dále
použijeme syrné knoty na likvidaci svilušek, které přezimují na
konstrukci skleníku.
Malá rada na konec. Velice se
nám osvědčil přípravek VITALITY KOMPLEX – obsahuje enzymy, které produkují kalifornské
žížaly a umožňuje rostlinám
dokonale využít všechny živiny.
Podporuje rozvoj kořenů, listů,
květů. Obsahuje N,P,K + stopové
prvky. Vhodný k zálivce i postřikem na list – zelenina, balkonové
i pokojové rostliny.
Přejeme mnoho pěstitelských
úspěchů bez chorob a škůdců
a věříme, že vám naše malé rady
napomohou k vynikajícím výsledkům na vaší zahradě.
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Koutek zdraví
Tak moc jsme se všichni těšili po mrazivé zimě na příchod jara a s ním spojený prodlužující se den, teplejší sluneční paprsky
a probouzející se přírodu. A už je to tu. Jaro nám den ze dne zaklepalo na dveře, pomalu se vplížilo do našich domovů
a vykouzlilo úsměvy na tvářích. Ale také nám díky slunečním paprskům připomnělo, že po dlouhé šedé zimě je zrovna ten
správný čas začít s jarním úklidem. Téměř všude se po našich oknech lesknou otisky dětských ručiček, prach si také přes
zimu nevybíral místo, kam se nejlépe schovat a my se už těšíme, jak si dáme vše do kupy a dům či byt jarně vyzdobíme.
Proto bych vám v dnešním
článku chtěla nabídnout pár
tipů, jak si letošní jarní úklid
zkusit trochu jinak, a to voňavěji.
Využít při něm pouze přírodních
éterických silic namísto v drogerii zakoupených různých nepříliš
levných a voňavých čistících
a dezinfekčních prostředků.
Zkusíte to tedy se mnou?
U nás doma už se nějaký čas
používá na mytí oken, vytírání
podlahy,
omývání
různých
předmětů a dezinfekci hraček
pouze silice z Levandule úzkolisté nebo Levandule širokolisté.
Stačí, když si do nádoby
s vlažnou vodou, kterou máte
připravenou na mytí, nakapete
asi 10 kapek silice a můžete začít
s úklidem. Není třeba si při úklidu na ruce navlékat gumové rukavice, protože se nemusíte bát,
že vám takto připravená voda
poškodí nehty a kůži. Naopak,
ještě vás při úklidu bude léčit

a provoní vám celý dům či byt.
A proč právě Levandule? Protože
má silné dezinfekční účinky
a lze ji používat i v přítomnosti
miminek a těhotných žen. Jen
pozor u lidí s kriticky nízkým
krevním tlakem, protože Levandule krevní tlak velmi účinně
snižuje. A pokud se bojíte, že by
na váš úklid pouhá Levandule
nestačila, můžete její účinky
ještě umocnit přidáním 10 kapek
silice Tea Tree, což je nejsilnější
přírodní antibiotikum. Věřte, že
v této kombinaci již nemají viry,
bakterie ani plísně ve vašem
obydlí žádnou šanci.
Dalším voňavým úklidovým
tipem je přidávání 8-10 kapek silice Eukalyptu buď radiata, anebo citronovonného přímo do hadice zapnutého vysavače. Již při
minimální koncentraci ve vzduchu dochází ke snižování počtu
nežádoucích bakterií, například
stafylokoků a streptokoků a ještě

se vám jako bonus provoní celý
byt bez chemických a mnohdy
zdraví škodlivých látek. Proč to
tedy nezkusit, že?
Jste kuřáci a chtěli byste si
důkladně vyčistit své domácí
prostředí od pachu cigaretového kouře? Zkuste si vytvořit
svůj vlastní airfresher. Do
rozprašovače nalijte asi deci
vlažné vody a dále nakapejte po
10 kapkách od každé silice: Bergamot, Citrón a Myrtu. Řádně
protřepejte a nyní už stačí jen
rozprašovat a rozprašovat….
Tato směs umí velmi efektivně
čistit vzduch v zakouřených prostorách.
Máte doma domácího mazlíčka, kterému je třeba jednou
za čas vydezinfikovat pelíšek
od blech a roztočů? Pokud ano,
zkuste si připravit opět svůj
vlastní
deratizační
postřik.
Opět použijeme rozprašovač,
do kterého nalijeme deci vlažné

vody. Do ní přidáme 10 kapek
nám již známých silic Levandule a Tea Tree, protřepeme
a můžeme začít s vystříkáváním
pelíšku. Můžete si být jistí, že
vaši miláčci budou moci opět
sladce usínat na svém oblíbeném
místečku bez bleších kousanců.
A poslední dnešní tip. Máte
rádi voňavé vyžehlené prádlo?
Určitě ano. Proto si připravte
svůj speciální roztok, kterým budete prádlo těsně před žehlením
kropit. Do nádoby nalijte vodu
a do ní svojí oblíbenou silici, která
je příjemné vašemu nosu a touto
směsí těsně před žehlením prádlo postříkejte či pokropte. Poté
stačí pouze přežehlit. Nejen že
vám bude pak prádlo krásně
vonět, ale i vy se během práce
díky vůni silice, která působí i na
naši psychiku, krásně odreagujete. Jen pozor na barevné silice,
aby vám prádlo neobarvily.
Gabriela Válková

inzerce

anGlIcKÝ KoUteK
James Cameron: why we must explore the ocean depths
Film director James Cameron explains the scientific importance of his dive to the bottom of the deepest trench in the
world.
James Cameron, the director of „Titanic“ and „Avatar“,
has reached the deepest part of
the ocean. He descended nearly
36,000 feet (11km) into the Mariana Trench – deeper than any
solo mission in history.
“We have to go because we
don‘t know what‘s there. We
have a general idea, we know
that we‘re going to see very
strange animals like anthropods and holothurians and
other kinds of invertebrate, but
science can‘t answer one very
basic question. Are there fish?
We don‘t know,” Cameron said
before the dive.
In the historic solo dive,
Cameron spent just over three
hours at 35,756 feet before he
began his return to the surface
in a specially designed submarine called Deepsea Challenger.
The lowest point of the Mariana Trench has been reached
only once before in 1960 when

Avatar

JEDINEČNÝ, ELEGANTNÍ,
POHODLNÝ, INOVATIVNÍ!
✶ Představujeme Vám první laserový hřeben 2. generace ✶

US Navy captain Don Walsh
and Swiss oceanographer Jacques Piccard spent 20 minutes
there. Walsh was on hand to
send off Cameron on his recordsetting mission.
The 12-ton, lime-green submarine made the trip to the
bottom in 2 hours, 37 minutes,
much faster than the previous
mission and returned after
a quicker than expected 70 minute ascent.

Řešíte vypadávání vlasů? Jsou vaše vlasy řídké, zplihlé a bez života? Rádi byste získali zpět své zdravé vlas? Vyzkoušejte nový
revoluční laserový hřeben Folilaser, který představuje moderní
a pohodlné řešení na všechny vlasové problémy. Folilaser se
těší velké oblibě po celém světě. Již ho vyzkoušely stovky spokojených lidí a je doporučován i zahraničními lékaři a specialisty
zaměřujícími se na problematiku vlasů.
Protože je Folilaser přírodního původu, nejsou s jeho používáním spojovány žádné vedlejší účinky.
Říkáte si, že laserových hřebenů je na trhu už nespočet? Čím je hřeben Folilaser tak výjimečný?
Folilaser využívá technologii Vibratonic. Ta způsobuje vibrace, které pronikají k pokožce, stimulují krevní oběh a vytvářejí tak podmínky pro růst
vlasů. Kromě této revoluční technologie přináší
Folilaser i několik dalších vychytávek:
vyměnitelné zuby různé tvrdosti
delší diody
◆ kontrolní displej
◆ koncentrace laseru
◆ ergonomický tvar
◆ bezdrátová technologie
◆
◆

Slovníček:
trench – příkop
anthropods – členovci
holothurians – sumýši
invertebrate – bezobratlí
on hand to – být nápomocen,
k dispozici
ascent – výstup

Více informací a objednávky
na www.vlasovaterapie.eu, http://www.bez-akne.eu

8

bylo a bude

duben 2012

Divadlo
V sobotu 10. března se v Hostinci u Cafourků uvedlo Divadlo Pruhované panenky pohádku O malém Vítkovi a jeho polštářovém snu.
Po představení následovala výtvarná dílnička pro děti.

inzerce

Bazárek
Dne 21. 4. 2012 od 10:00 do
16:00 hod. se bude v prostorách
Rodinného centra Jenštejnský
trpaslík (Kovářská ulice 226,
Jenštejn) konat „Bazárek“ všeho možného a nemožného zboží.
V průběhu konání mohou zájemci o prodej své zboží nabízet
v prostorách centra za jednorázový poplatek 30,- Kč (provize centra). K dispozici budou
stolečky a věšáky pro vystavení
zboží. Pro lepší přehled by měl
mít každý prodávající své zboží
označeno polepkami, na kterých

budou uvedeny iniciály jména
prodávajícího a cena zboží.
Zároveň proběhne i sbírka
dětských a dámských věcí. Můžete přispět vším, co souvisí
s péčí o děti např. oblečením,
hračkami (i plyšáky), nespotřebovanými plínkami či ubrousky,
kočárky, povlečením apod. Ale
i dámským oblečením a věcmi
souvisejícími s provozem domácnosti, např. miskami, skleničkami apod. Věci jsou určeny pro
azylové domy. Další informace
naleznete i na www.trpaslik.eu.

Bude se konat
14. 4. v 16.00 hod.

Divadelní představení, agentura Prima den, pohádka O Zuzance,
Hostinec U Cafourků
26. 4. ve 20.30 hod.

Přednáška Vstup do mateřské školy, PhDr. Špaňhelová, RC Jenštejnský trpaslík
30.4.

Pálení čarodějnic
26. 5.

Vernisáž výtvarných prací a zábavné odpoledne pro děti
23. 6.

Jenštejnské slavnosti

Revoluce v péči o pleť!
Novinka na českém trhu.
Zbavte se akné, pupnků a černých teček
s tím nejmoderněším přístrojem na trhu.
Zeno:
✶ Je vhodné pro muže i ženy ✶
✶ Má malé rozměry ✶
✶ Dobíjecí baterie ✶
✶ Je lehce přenosné ✶
✶ Odstranění černých teček, pupínků a akné ✶
✶ Vypnutí a vyhlazení pleti ✶
✶Je nejnovější a nejmodernější zařízení
bez lékařského předpisu ✶
Zeno je zařízení určené k zastavení akné, odstranění černých teček a pupínků. Zeno je malý
elektronický přístroj, který je klinicky prověřený
a vyčistí pleť do několika dnů. Zeno je na českém
a slovenském trhu krátce a je to ten nejmodernější přístroj, který lze zakoupit. Zeno je určen
pro lidi s mírným nebo středně těžkým akné.
Běžná cena je 4990,- Kč, nyní můžete získat
40% slevu na Zeno (po slevě 2994,- Kč). Více
informací a objednávky na www.bez-akne.eu pro
získání slevy do vzkazu pro prodejce napište kód
342012, objednávka lze zaslat Českou poštou –
vystřihněte tento text, připište zpáteční adresu
s kontaktem na Vás, vložte do obálky a zašlete
na adresu Dabroma.cz, Štoky 286, 58253 Štoky
a my Vám tento přístroj zašleme na dobírku.
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