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„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ - Thúkydidés
BŘEZEN 2013

Úvodní slovo
Říká se, že když něco končí,
začíná něco jiného. Česká republika prošla začátkem tohoto roku jednou změnou výraznou, poprvé jsme si sami volili
prezidenta. A zvolili. 8. března
pak jeden odešel, druhý přišel.
Ať už s jeho zvolením souhlasíme, či nikoliv, nezbývá nám
než se s ním smířit. Miloš Zeman se stal lidem zvoleným
prezidentem a jako takového
bychom si jej měli vážit a doufat, že naši zemi bude reprezentovat na výbornou. Nebo
alespoň chvalitebnou či dobrou. Vedení naší obce nabídlo
druhému kandidátovi, Karlu
Schwarzenbergovi,
čestné
občanství. Více o tradici udělování čestného občanství v
Jenštejně si můžete přečíst na
následujících stranách.
I my, v Jenštejnském Občasníku, tak trochu končíme
a zase začínáme. V prosinci
skončili tři z hlavních aktérů
redakce (a já bych jim chtěla
touto cestou moc poděkovat za
spolupráci) a vypadalo to, že
články nebude mít kdo psát.
Naštěstí se v Jenštejně našli
další lidé ochotní dělat něco
pro druhé s radostí, přestože
zadarmo. A tak jedeme dál …
Celým číslem se vine tématika zemědělství a chovatelství v obci a okolí. I přes to,
že má jarní vydání 12 stran,
nevyčerpali jsme toto téma
úplně, a budeme se k němu
vracet i v budoucnu.
Krásné jaro!
Kateřina Tůmová

Historie volby čestného občana
První a zatím poslední volbu dělí 80 let. V něčem jsou si však překvapivě podobné.
Historie jmenování čestným
občanem Jenštejna sahá až do 1.
republiky. Ve staré jenštejnské
kronice, kterou psal Josef Mareček, je tento zápis: „Za zásluhy o
stát a zemědělský stav, jmenován
byl k šedesátinám 5. dubna 1933
čestným občanem místní obce ministerský předseda pan Antonín
Švehla velkostatkář z Hostivaře.“
Je zajímavé, že Švehla v té době již
4 roky předsedou vlády nebyl a byl
již těžce nemocný.
Kromě funkce ministerského
předsedy byl dlouholetým členem
a předsedou Agrární strany a podílel se na vyhlášení samostatného Československa. Jedním z jeho
výroků byla i následující věta:
„Politika je krásná, ale ze všech
nejkrásnější je politika československá. Protože je tak těžká“.
pokračování na straně 9

První zápis do mateřské školy
Od 1. března 2013 má Jenštejn v provozu vlastní školku pro 48 dětí
Zápis do mateřské školy v Jenštejně v únoru tohoto roku byl pro
mnoho rodičů událostí spojenou
s velkou nejistotou. Dostane se
moje dítě do mateřské školy? Co
budu dělat, když se nedostane?
Tyto otázky jsou samozřejmě
pro každého rodiče zásadní, zejména pro ty, kteří mají zájem na
kvalitním předškolním vzdělávání svých dětí a nemohou se spoléhat na pomoc prarodičů.
Dalším důvodem nejistoty

mohly být finanční rodinné závazky nebo jen přirozená potřeba
pokračování v profesní kariéře.
Všechny tyto zájmy jsou legitimní
a je dobrou zprávou pro většinu
rodičů předškolních dětí z Jenštejna, že se jejich děti do mateřské školy Jenštejn dostaly.
Za sebe mohu říci, že v tomto
ohledu dopadl únorový zápis do
MŠ nad očekávání, neboť se do
mateřské školy v Jenštejně dostaly od 1.3.2013 všechny děti,

kterým byly k tomuto dni tři roky,
měly trvalý pobyt v Jenštejně a
chtěly navštěvovat školku celodenně. Jedná se celkově o 48 dětí
rozdělených do dvou tříd.
U všech těchto dětí platilo, že
alespoň jeden z jejich rodičů má
trvalý pobyt v Jenštejně. Odmítnuto muselo být celkem 24 dětí,
z nichž 6 mělo trvalý pobyt mimo
Jenštejn.
Petr Dovolil, místostarosta

KONTAKTY
Jiří Sojovský, starosta
+420 724 176 894
starosta@jenstejn.com
Petr Dovolil, místostarosta
+420 725 021 836
petr.dovolil@jenstejn.com
Simona Vlasová,
vedoucí sekretariátu starosty
+420 286 851 985
info@jenstejn.com

Úřední hodiny OÚ:
Po 8:00–11:00 16:00–19:00
St 8:00 –11:00 13:00–16:00
Webové stránky:
www.jenstejn.com - obec
www.jenstejn.eu - fórum
RC Jenštejnský trpaslík
www.trpaslik.eu
SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz

Obecní SMS infokanál:
Nechte si zasílat aktuality z dění
obce na svůj telefon. Pro registraci pošlete SMS ve tvaru IK
JENSTEJN REGISTRUJ na telefon
+420 605 733 680.
Obecní policie:
+420 724 111 222
Knihovna:
Čt 17.00-19.00

Pošta Jenštejn:
Po+St 8:00–10:00 14:00–18:00
Út+Čt 8:00–10:00 14:00–16:00
Pá
8:00–11:00
Pošta Zeleneč:
Po-Pá 8:00–11:00 14:00–18:00
Jenštejnský občasník:
redakce@jenstejn.info
picasaweb.google.com/fotojenstejn
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Současnost a budoucnost areálu družstva
Stav areálu bývalého zemědělského družstva je tak neutěšený, jako byly kdysi okolnosti jeho vzniku a později i jeho pádu

Areál JZD Jenštejn (J. Hulík / únor 2013)

Pohled na areál zchátralých
budov bývalého zemědělského
družstva je připomínkou naší
novodobé historie. Je tak neutěšený, jako byly kdysi neutěšené
okolnosti vzniku zemědělského
družstva i později jeho pádu. Na
místě, kde kdysi byly úzké pásy
záhumenních polí přiléhajících
k obloukové hradbě stodol lemujících vesnici, nyní, příčně přes
tyto pole, stojí areál bývalého zemědělského družstva - rozpadající se haly, jímky, jámy, stodoly
a desítky dalších stavebních ob-

jektů - majetek, jež byl po pádu
komunismu rozdělen a vrácen
restituentům polí stejně nahodile, jak byl desítky let před tím na
pozemky vystaven.
Tento areál tvořený dnes asi
90-ti pozemkovými parcelami a
desítkami budov je rozdělen mezi
16 majitelů tak, že valnou většinu nemovitostí nelze rozumně
užívat. Jednotlivé stavby jsou
rozděleny mezi různé vlastníky,
pozemky pod stavbami zpravidla nevlastní majitelé staveb
na nich umístěných. Velká část

nemovitostí není přístupná z veřejného prostranství a nelze je
tak kloudně dopravně obsloužit.
Části areálu se tak postupně
mění ve skladiště či neoficiální
skládky čehokoli a celková degradace prostředí pak způsobuje, že i
okrajové pozemky, které by využít
bylo možné, nejsou pro investice
atraktivní.
Stojí za zmínku, že v severozápadním rohu areálu vlastní jeden
takový pozemek i obec. Pozemek
má výměru necelých 1200m2 a
byl zakoupen obcí v minulém volebním období. V této chvíli nemá
využití. Krátce se uvažovalo o
tom, že by zde mohla být umístěna mateřská škola, ale právě
vzhledem k jeho okolí a malé vyhlídce na jeho zlepšení se od této
varianty ustoupilo.
Budoucnost areálu může být
ale různá a do jisté míry závisí na
nás, o jakou budeme stát. Obec
se může omezit na řešení základních ekologických a bezpečnostních rizik, které areál představuje. Chátrající budovy představují
v určitém okamžiku riziko, které
je nutné řešit. Stejně tak není
možné v areálu dlouhodobě tole-

rovat nepovolené skládky. Společnost má dnes zákonné nástroje,
kterými může vyžadovat nápravu. Bylo by ale lepší dokázat něco
víc. Pro obec by bylo lepší, kdyby
se podařilo vytvořit takové podmínky, které by umožnily rozvoj
území.
Dobré by bylo, kdyby zde
vznikla zóna plná života, ať už s
drobnými provozovnami nerušící
výroby a s bydlením podle stávajícího územního plánu, nebo s
náplní jinou, živou a rozvíjející se.
K tomu je ale v areálu bývalého
JZD potřeba dohoda.
Dohoda majitelů nemovitostí
na společných záměrech, dohoda
s obcí na společné koncepci rozvoje, dohoda na návrhu nového prostorového řešení území a na jeho
realizaci. Taková dohoda není
snadná při počtu zúčastněných,
ale kdyby se jí podařilo docílit,
jistě by přinesla své ovoce. Obec
by mohla pomoci takovou dohodu moderovat a mohla by pomoci
hledat vizi pro území. Bez dobré
vůle a dělného ducha všech zúčastněných se ale úspěch takového záměru neobejde.
Magdalena Hlaváčková, zastupitelka

J. Doležalová, Š. Plátek: Agrosquatting
Zpráva o proběhlé výstavě v galerii Školská 28 v Praze
Agrosquatting je sociálním činem. Může (ale nemusí) být zjevný. Může mít privátní, do sebe
uzavřenou povahu, ale zároveň
být veřejným politickým aktem.
Může (ale nemusí) být strategií, jejíž základní motivací, nebo
strukturou jednání je umělecká
forma. Právě v překrývání těchto
rovin se ocitá práce Jany Doleža-

lové a Štěpána Plátka, když obsazují prostor opuštěného sadu,
když si “přivlastňují” půdu, která
je pozůstatkem hospodaření zemědělského družstva.
Výstava představuje fotografie sadu a okolního areálu s postupnou proměnou místa, videa
z různých ročních období, dokumentaci intervencí v areálu a

Agrosquatting (foto z webu Galerie Školská 28)

objekty vytvořené z materiálů a
přírodnin pocházejících ze sadu
a okolí. Nabízí se otázka, která z pozic je zde aktuální, která
lépe naplňuje status této situace.
Možná je to proto, že celý cyklus
není ještě uzavřen. Zatím jde o
přesvědčení, že zde se setkává
zájem a instinkt hospodáře s odpovědným vztahem k přírodě a
okolnímu světu. Nemusí jít o postoj prvoplánově ekologický. Možná je dvojici pohyb v opuštěném
prostoru přirozený stejnou měrou
jako ranní vstávání? Možná ke
změně světa stačí vyčistit kousek
půdy, zasadit nějakou rostlinu?
Avšak přenos reality Sadu do galerie tyto otázky umocňuje, a to,
co se jindy může zdát naivní, dostává svůj smysl...
Kapitalismus vstřebává „vše“,
vše transformuje a kontroluje,
přetváří k obrazu účelu. Přesto,
že je nám od dětství tato užitečnost a užitkovost vštěpována, je
samostatné myšlení procesem,
který směřuje k osvobození od
stereotypních představ, přejatých
zkratek, od bagatelizující reakce
na nedefinované „neznámé“.

Na příběhu Sadu pracují Š.
Plátek a J. Doležalová tři roky.
Příběh mi připomněl film Andreje
Tarkovského Stalker. V něm sledujeme příběh Profesora a Spisovatele, kteří pod vedením průvodce Stalkera hledají v nebezpečné
Zóně východiska a smysl naplnění života. Krajina Zóny se v mnohém podobá našemu Sadu. Stačí
špatně vykročit, zlomit větévku a
neštěstí je dokonáno. Cesta zpět
nevede. To je idealistické vidění
dokumentace o pohybu v Sadu.
To naturalistické vypráví o lidech
pochybného zjevu a nejasné profese, kteří se začali v Sadu objevovat a které tam Štěpán s Janou
v posledních měsících potkávali.
Možná jsou to hlídači, dočasní
správci, ale může jít o příživníky
opuštěného místa...
Pod vlivem změněné situace
je možnost pokračovat v hostujícím hospodaření časově omezena.
Možná dojde k rekultivaci, k převzetí novým vlastníkem, přístup
do Sadu bude zapovězen. Pak by
se z Jany a Štěpána mohla stát
nová dvojice Stalkerů.
Pavel Humhal
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O statku, rodině a práci na poli
Vyprávění Lukáše Kubra, soukromého zemědělce z Jenštejna
Jenštejn, č.p. 21
V roce 1901 koupil statek
Jindřich Vlastimil Žert, který se
přistěhoval z Vykáně, můj pradědeček. Statkář Jindřich Žert
byl okresní starosta Brandýsa
nad Labem a 28. listopadu 1911
vítal na novém nádraží arciknížete Karla Františka Josefa s
novomanželkou Zitou z Bourbonu a Parmy. Jindřich měl tři děti,
Miloše, Břetislava a Jiřinu, která
po smrti Miloše převzala grunt a
s manželem Václavem Kavkou na
něm hospodařila.
Má babička Jiřina byla nucena s manželem v roce 1953 vstoupit do JZD, kde jako vystudovaná
učitelka krmila krávy a později
zde pracovala jako účetní. Václav
Kavka zemřel roku 1954, a tak tu
babička zůstala se třemi dětmi na
všechno sama. Družstvo objekt
dvacet let využívalo, v obytné části měli kanceláře a byl zde ubytován i doktor Hraběta, zootechnik.
Chlívy užívaly pro svá zvířata, ve
stodole byl sklad. Poté co vystavěli nový velkokapacitní kravín
(to je to obludárium co przní tvář
Jenštejna dodnes) již používali
jen stodolu.
Babička měla tři děti, jmenovali se Václav, Jirka a Marie.
Marie si vzala po prvním nezdařeném manželství Jaroslava Kubra z Dehtár, s kterým po revoluci
začala hospodařit. Václav ani Jiří
se demokracie nedožili, babička zemřela v roce 2004, ve věku
úctyhodných čtyřiadevadesát let.
Kubrovi z Dehtár
Rod Kubrů pochází z Ruzyně
a jméno je pravděpodobně odvozeno ze slova „kuber“, což je nádoba, s kterou se vynášela voda
v dolech na uhlí. První přišel do
Dehtár Matěj Kubr v roce 1797 a
bydlel v domě č.p. 11. Později přikoupil č.p. 10 a 17 a pro svého nezletilého syna Josefa dům číslo 8.
Poté převzal grunt č. 8 syn Tomáš
Kubr a následně Bohumil, který
měl syny Bohumila a Jaroslava.
Bohumil vystudoval práva a tak
hospodaření převzal nejmladší
Jaroslav (1893-1955), ten později bojoval v první světové válce z
které se v pořádku vrátil.
Po nástupu komunismu zůstal na statek sám a za nesplněné dodávky mléka byl zavřen do
vězení. Tuto skutečnost po propuštění těžce nesl a do dvou let
umírá, psal se rok 1955. Jaroslav
Kubr byl můj dědeček a měl dceru Jarmilu, která se provdala do
Svémyslic, a syna Jaroslava (můj

Lukáš Kubr na poli u Jenštejna (L. Hoza / léto 2012)

otec). Mladší Jaroslav nemohl v
totalitním režimu studovat a tak
nastupuje pracovat do JZD.
Tam vydrží jako syn kulaka
s malým platem do roku 1983 a
poté odchází do ČKD. Roku 1978
si bere Marii Kavkovou, která má
z prvního manželství syna Marka
a později spolu mají dceru Evu
a syna Lukáše (to jako mě). Jaroslav se odstěhuje ke své choti
do Jenštejna a po převratu Jaroslav žádá v restituci o navrácení
sebraného majetku a roku 1993
začíná na zdevastovaném statku
č.p. 21 hospodařit. Začátky jsou
dosti těžké, v restituci dostane
jen pár starých strojů, vhodných
spíše do šrotu a většina nároků
zůstává nesplněna. JZD se v tu
dobu definitivně rozpadá.
Současnost
V roce 2009 přebírám statek
a po několika různých zaměstnáních se chopím role soukromého
zemědělce. Můj otec odchází do
zaslouženého důchodu.
Nejprve jsem hospodařil na
padesáti hektarech, patřících mé
rodině, a poté co jsem si pronajal dalších 12, mám k užívání 62
ha. Tato výměra mne řadí spíše
k malým farmám (průměrná velikost zemědělského podniku v
ČR je 135ha, zatímco v EU je to
22ha). Veškeré pozemky jsou v
Jenštejnském a Dehtárském katastru, takže to nemám na pole s
traktorem daleko.
Hlavní náplní je rostlinná vý-

roba, pěstuji sladovnický ječmen
a potravinářskou pšenici. Dále
řepku olejku a v loňském roce
jsem začal s pěstováním cukrové
řepy. Zkoušel jsem také sóju, ale
výsledky nebyly uspokojivé, a tak
jsem jí vyřadil.
Po sklizni všechny produkty odvážím rovnou z pole do cílových skladů, protože nemám
dostatečné skladovací kapacity.
Ječmen pěstuji pro Nymburskou
sladovnu, kterou dnes vlastní
francouzská společnost Soufflet
Agro, zatímco pšenici vozím do
skladu v Záluží. Z řepkou jezdím
do Měšic a cukrovou řepu si odváží cukrovar Dobrovice, který je
dnes také v zahraničních rukou.
Pro zajímavost v roce 1992 bylo v
ČR 58 cukrovarů, zatímco v roce
2008 jich zůstalo jen 7.
V začátcích jsem se potýkal
s problémem jak omladit strojový park a proto jsem se pokusil
o získání dotace pro začínající
zemědělce z Evropských fondů.
Po zpracování podnikatelského
plánu a zadání výběrového řízení, jsem zakoupil nový traktor
a později jsem skutečně dotaci
získal. Dále také využívám programu Státního zemědělského
intervenčního fondu, takzvanou
jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy. Někteří lidé mi
říkají že se nám to s dotacemi
podniká, ale musíme si uvědomit, že jsme na společném evropském trhu, který je tak nastaven
a pokud chceme být konkurence

schopný, tak nám bohužel nic jiného nezbývá. To ani nemluvím
o rozdílech plateb mezi starou
EU15 a novými zeměmi.
Asi nejhůře se podepsala dotační politika ČR na živočišné
výrobě. Tento fakt je i jedním z
důvodů, proč jsem se zatím živočišnou výrobou nezabýval.
Vlastním pouze několik slepic a
každoročně si vykrmím prase pro
vlastní potřebu.
Je ale pravdou, že začíná být
poptávka po produktech živočišné
výroby z řad spoluobčanů, zejména po vejcích, drůbeži nebo mléce.
Asi se budu muset v budoucnu na
tyto věci více zaměřit, a to i pro
začínající tlak ze strany Ministerstva zemědělství (krácení dotací).
Ale abych jen nekritizoval, musím říci, že EU přinesla i pozitivní věci, například zvýšení výkupních cen rostlinných produktů.
Ještě bych se zmínil o vztazích
s ostatními zemědělci v okolí.
Vzhledem k tomu, že nedisponuji veškerou potřebnou technikou,
tak u některých prací spolupracuji se sousedními zemědělci, zejména během žní, hnojení, setí a
sklizni cukrové řepy.
Na závěr bych chtěl poprosit
spoluobčany o toleranci, když Vás
na silnici zbrzdi zemědělská technika, či ve žních otravuje prach.
Zároveň bych Vás chtěl poprosit,
abyste nevyhazovali odpady do
polí, a to ani posekanou trávu ze
zahrádek. Děkuji Vám.
Lukáš Kubr
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Slavnostní otevření mateřské školy v Jenštejně
Po pátečním zahájení provozu proběhlo v sobotu druhého března slavnostní otevření mateřské školy v Jenštejně
Za slunečného sobotního odpoledne 2. března byla slavnostně
otevřena nová budova mateřské
školy v Jenštejně. Po téměř dvouletém snažení se tak podařilo vybudovat a zprovoznit obecní mateřskou školu pro 48 dětí. Prostor
školky se tak na jedno odpoledne
otevřel pro všechny Jenštejňáky
a pozvané hosty z okolních obcí,
škol a dodavatelů, kteří pomohli
projektu na svět.
Program byl zahájen v půl
čtvrté za zvuku swingu vizuální
počítačovou prezentací z historie Jenštejna a úvodními řečmi
místostarosty Petra Dovolila, ředitelky MŠ Jany Chmátalové a
kronikáře Václava Kovandy. Následovala prezentace architekta
mateřské školy Ing. arch. Lubora Sladkého a vystoupení dětí z
kroužků organizovaných v Rodinném centru Jenštejnský trpaslík
pod vedením Kláry Zemanové a
Gábiny Válkové.
Ve druhé herně školky sou-

běžně probíhal výtvarný program
pro děti, po kterém následovalo
divadelní představení Sváťova
dividla „O červené karkulce“. Ve
vzdělávací místnosti pak byla k
vidění výstava dobových dokumentů, fotografií, obrázků a předmětů z historie Jenštejna, včetně
vzácných jenštenských kronik.
Na závěr se k sedmé hodině večer nad Jenštejnem rozsvítil ohňostroj.
Všem, kteří se na přípravě,
organizaci a zajištění průběhu
této společenské události podíleli, patří veliké díky. Za zmínku
také stojí částka 4 700 Kč, kterou
se podařilo vybrat na této akci v
rámci veřejné sbírky pro MŠ Jenštejn. Na účtu veřejné sbírky tak
bude již nashromážděno úžasných 48 000 Kč.
Dílo stavební bylo, až na některé vady a nedodělky, které
budou dořešeny do konce dubna
2013, dokončeno. Nezbývá než
poděkovat všem těm desítkám

lidí, kteří aktivně ve svém volném čase tento projekt podporovali, zejména zastupitelům, kteří
na zastupitelstvu v květnu minulého roku rozhodli, že se tento
projekt bude realizovat.
Za správné věci ale stojí bojovat a žádné hodnotné věci se
zpravidla nerodí jednoduše. Byl
to i případ naší školky v Jenštejně. Stálo to ale za to! I téměř 150
návštěvníků sobotní oslavy bylo
toho důkazem.
Budova sama o sobě ale nic
neznamená. Záleží na tom, jakým
směrem se bude ubírat její vzdělávací program. Necháme se tedy
překvapit, zda z MŠ Jenštejn
bude jen tuctová mateřská škola
nebo ta, která bude s nadšením
vychovávat děti k samostatnosti,
pozitivnímu a kritickému myšlení a dalšímu všestrannému rozvoji. O tom již ale bude rozhodovat pedagogický sbor školky.
Přeji si moc, aby se v Jenštejně povedla druhá varianta, tedy

varianta vlídné a inspirující mateřské školky, která bude vyhledávanou a zajímavou v širokém
okolí. Dětem přeji, aby se jim ve
školce líbilo, našly tam nové kamarády, zázemí a zažívaly společně s pedagogy i s rodiči radostné
a pro všechny přínosné období.
Ve vztahu k využívání budovy mateřské školy je cílem, aby
nesloužila jen ke svému hlavnímu účelu (provozování mateřské
školy dle školského zákona), ale
aby byla postupně, mimo provozní hodiny školky, k dispozici i pro
doplňkový program, včetně aktivit pro školní děti.
Dalších 200 dětí do 15 let žijících v Jenštejně by mělo mít
také možnost alespoň částečně
areál školky, včetně školní zahrady, navštěvovat. Bude-li zájem ze
strany rodičů, bude ve školce připraven zajímavý program během
prázdnin nejen pro předškoláky,
ale i školáky.
Petr Dovolil, místostarosta
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Historie volby čestného občana
První a zatím poslední volbu dělí od sebe bezmála 80 let. V něčem jsou si však překvapivě podobné.
dokončení ze strany 1

3. června 1945 se konaly v obci
volby do obecního zastupitelstva a
krátce potom se zde konaly římskokatolické bohoslužby za účasti
několika hodnostářů. Při této příležitosti měl být čestným občanem
jmenován pražský arcibiskup Josef Beran. O jeho účasti ani jmenování se v kronice už bohužel
nepíše. Arcibiskup Josef Beran
byl v letech 1942 až 1945 vězněn v
koncentračních táborech Terezín a
Dachau. Po válce byl pak v letech
1949 až 1963 internován StB na
různých místech Československa.
V roce 1965 odešel do Říma, kde
byl jmenován kardinálem. V roce
1969 zemřel a je jako jediný Čech
pohřben v chrámu sv. Petra.
Třetí čestný občan Jenštejna
měl být jmenován v roce 1952. Ale
bohužel, politické poměry nedovolily jmenování uskutečnit. Úředně
zkoušený lékař a bylinkář Jan
Mikolášek byl jenštejnským občanem. Kromě jiného několikrát
významně pomohl financovat akce
nezbytné pro rozvoj a život obce.

Část zastupitelstva ho chtěla
zvolit i čestným občanem obce.
Bylo však již pozdě. V této době
bylo ve dvanáctičlenném zastupitelstvu 9 členů KSČ a Mikolášek
byl nepřijatelnou volbou. Jan Mikolášek byl zatčen v roce 1959 a 5
let vězněn. Na místě, kde bydlel,
se v současné době nachází Domov
seniorů Jenštejn.
Další kapitola historie volby
čestného občana byla napsána
o desítky let později. Zastupitelstvo obce Jenštejn udělilo dne 13.
února 2013 čestné občanství obce
Jenštejn Karlu Schwarzenbergovi
a to za přínos k rozvoji politické
kultury v České republice čestným
a transparentním vedením předvolební kampaně při historicky
prvních přímých prezidentských
volbách v lednu 2013.
Pro udělení čestného občanství
hlasovalo 5 zastupitelů. V samotném druhém kole prezidentských
voleb bylo pro Karla Schwarzenberga odevzdáno v Jenštejně
253 hlasů (64,70%) a pro Miloše
Zemana 138 hlasů (35,29%). Mi-

Vodné a stočné
Ceny za vodné a stočné rostou v Jenštejně minimálně a patří
mezi nejnižší v ČR
Cena za vodné a stočné patří v
České republice mezi nejrychleji
rostoucí ceny za veřejné služby.
Nejvyšší jednotkové ceny (m3) za
pitnou a odpadní vodu platí odběratelé na Rokycansku (90,98 Kč),
Hradci Králové (88,04 Kč), Plzni
(87,94 Kč), v Ústeckém a Libereckém kraji (87,94 Kč), okrese
Plzeň - sever (87,86 Kč), jakož i v
bývalých okresech Kladno a Mělník (87,64 Kč). Mezi další lokality
s vysokou cenou za vodárenské a
čistírenské služby patří i Praha
s cenou 78,23 Kč s DPH pro rok
2013.
Na opačném konci cenového
srovnání u větších vodárenských
celků se nacházejí regionální
vodárny v okresech Pelhřimov
(54,23 Kč), Klatovy (60,7 Kč), Hodonín (60,7 Kč) a Trutnov (63,71
Kč). Vývoj těchto cen za poslední
roky ovlivnila také změna sazby
DPH za tyto služby z 10% v roce
2010 na 21% v roce 2013.
Ceny pro vodné a stočné v Jenštejně patří ve srovnání s výše
uvedenými cenami k nejnižším
a činí pro rok 2013 celkem 56,86
Kč/m3 s DPH. Důležité je však
zmínit také skutečnost, že za poslední čtyři roky od roku 2010 do

roku 2013 vzrostly celkem ceny
pro vodné a stočné v Jenštejně o
13,6% bez DPH a 18,76% s DPH,
přičemž plánovaný zisk provozovatele Vak Zápy, s.r.o se tento rok
snížil oproti skutečnému zisku z
roku 2010 z částky 142.800,- Kč
na 134.470,- Kč, tj. reálně v absolutních hodnotách mírně poklesl
o 5,83% a v podílu na úplných
vlastních nákladech poklesl dokonce z hodnoty 10,4% na 7%.
Toto se obci podařilo při současném růstu nájemného, které
inkasuje obec od provozovatele, z
částky 260 tis. Kč v roce 2010 na
500 tis. Kč v roce 2013. Toto zvýšení nájemného je nutné s ohledem na potřebu obnovy přečerpávacích stanic v Jenštejně, jakož i
jako zdroj financování pro budoucí projekty výstavby vodovodů a
kanalizací v Dehtárech.
Nové ceny pro vodné s DPH
tak činí v Jenštejně pro rok 2013
částku 28,36 Kč/m3 a pro stočné
s DPH částku 28,50/m3 Kč. Meziročně tak dochází k nárůstu
o 1,25 Kč/m3 s DPH a bez DPH
částku 0,66 Kč/m3.
Petr Dovolil, místostarosta

nimálně 241 z celkem 635 voličů
(37,95%) k volbám do Jenštejna
nedorazilo.
A co mají všechny volby společného? Paradoxně to, že žádný
dosavadní čestný občan nemá nic
společného s Jenštejnem. Žádný
z těchto doposud zvolených čestných občanů se v Jenštejně nenarodil, nebydlel tu, ani nepracoval.
Nikdo z nich se ani nijak konkrétně nezasloužil o jeho rozvoj nebo
význam tak, jak to předpokládá
obecná definice pojmu čestného
občanství. Lze jen spekulovat, nakolik měly jednotlivé volby podporu obyvatel obce.

Na druhou stranu nelze žádnému z nich upřít osobní zásluhy,
činy nebo postoje, které lze označit
za významné a jistě i hodné nějakého ocenění. Institut čestného
občanství by ale měl být výrazem
uznání a poděkování obyvatel
obce a měl by tedy zohlednit vazbu ke konkrétní obci a jejím občanům. Jinak se z volby může stát
jen prázdné a možná bohužel i
zbytečné gesto.
V Čechách není příliš zvykem
někoho chválit nebo vyznamenávat - naučme se to.
Václav Kovanda, kronikář obce
Jiří Hulík

ZDRAVÍ
Abeceda aromaterapie
Dnes pokračujeme v dalším
představování přírodních éterických silic, které se využívají v
aromaterapii a prostřednictvím
kterých léčíme nejen naši stránku fyzickou, ale i psychickou.
První zmíněná silice nese
název Cedr. Řadí se mezi vůně
zemské, dřevité. Velmi intenzivně pročišťuje dýchací cesty,
významně pomáhá rozpouštět
hleny, lépe odkašlávat a uvolňovat dutiny.
Dalším jeho přínosem je, že
umí například prostřednictvím
koupele, kdy si dáme cca 10 kapek do mléka a nalijeme do teplejší vody ve vaně, ve které setrváme minimálně 20 min, velmi
dobře doplnit energii ledvin.
Jeho aplikací tak posílíme vitalitu celého organismu, snížíme
jeho únavu a náchylnost k infekcím. Také ho lze použít do nosného oleje k masáži celého těla.
Po stránce psychické dokáže
cedrová silice posilovat víru v život i jeho smysl a ochraňuje před
„dotěrnými myšlenkami“. V létě
ho oceníme také jako příjemně
vonící přírodní repelent. Nakapeme několik kapek do dlaní, rozetřeme po celém těle a s nadšením si budeme užívat večer bez
otravných komárů.
Druhou zajímavou silicí, se
kterou bych vás ráda seznámila,
je Citrón. Velmi účinně aktivuje
imunitní systém, je antiseptický a antibakteriální. Používá se
hlavně při infekcích dýchacích
cest, při angíně a bolesti v krku,
zánětu dutin, bolesti hlavy nebo
při rýmě. Je výborný pro eliminaci parazitů v trávicím traktu a
také povzbuzuje trávení. Taktéž

podporuje tvorbu bílých krvinek
a lymfatický systém. Pomáhá
tělo zbavit se toxinů, účinně léčí
bradavice, opary a molusky.
V oblasti psychické osvěžuje,
posiluje a regeneruje naši mysl.
Pomáhá k soustředění při mentálních aktivitách a pročišťuje
naše emoce, především od vnějších a vnitřních tlaků: patří
mezi nervové stimulanty. Také
dokáže vyčistit vodu na úroveň
kojenecké. Postačuje jeden litr
běžné kohoutkové vody a přidání cca 2-3 kapek citrónové silice
a můžeme si být jistí, že jsme se
zbavili nežádoucích bakterií.
Takto upravená voda se také
doporučuje pít během února až
března po dobu jednoho týdne
k detoxikaci jater a žlučníku.
Tato silice totiž obsahuje vysoké
množství limonenu, což je látka,
která pomáhá rozpouštět kameny v různých částech těla. Na
každodenní použití ale vhodný
není. Nedoporučuje se jeho užívání na přímém slunci, protože
velmi dobře tělo ochlazuje. Hrozí
tudíž spálení.
Je také velmi osvěžující na
krátkodobé masáže celého těla,
a to hlavně pro posílení imunity
a na detoxikaci těla po nemocech
a po užívání antibiotik.
Pozor také při jeho používání
u lidí s nízkým krevním tlakem,
protože patří mezi silice, které
tlak velmi účinně snižují. Velmi
příjemně osvěžuje vzduch. Hodí
se tak do doma vyráběných rozprašovačů. Velmi dobře působí
také ve směsi s Eukalyptem a
Borovicí, kdy se nakape do aromalampy k pročištění vzduchu a
k prevenci chřipky.
Gabriela Válková
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Zemědělství v Jenštejně v první pol. 20. století
Dvě světové války, vznik samostatného Československa nebo pozemkové reformy ovlivnily zemědělství v našem okolí

Zemědělci z Jenštejna v roce 1930 (archiv V. Kovanda)

Páni z Jenštejna byli královští
úředníci, pražští zbohatlí kupci
a zemani. Snad proto hrad nebyl nikdy dobýván. Všichni měli
hlavně zájem o polnosti okolo
hradu v úrodné nížině kolem
Labe. Tady můžeme hledat začátky zemědělství u nás. Velké kamenné grunty byly vystavěné do
půlkruhu v letech 1530 až 1570.
Byly již pouze pokračováním a
ucelením roztroušených polností.
Z této doby máme v kronice zachycená všechna jména majitelů
hradu a majitelů všech gruntů až
do současné doby.
Na počátku 20. století měl
Jenštejn 57 čísel popisných a přibližně 400 obyvatel. Byly zde 2
hostince, 3 obchody, švec, krejčí,
koželužna, řezník, kovář a několik dalších řemeslníků. Zemědělci
obdělávali 320 ha půdy. Největší
polnosti v okolí obce vlastnil velkostatkář Stára z Radonic a majitel zámku ve Vinoři a velkostatku
v Radonicích hrabě Černín. Dále

zde bylo 8 statků s pozemky nad
20 ha obdělávané půdy a 5 menších usedlostí. V zemědělství pracovalo přes 200 lidí. V obci bylo
30 párů koní, 120 krav a přes
200 ovcí. Pěstovaly se hlavně obiloviny a olejniny. Po vybudování
cukrovaru ve Vinoři se stále více
pěstovala cukrovka. Brambory se
pěstovaly jen pro vlastní potřebu.
Aby si sedláci na gruntech
udrželi pracovní síly, začali stavět tak zvané deputátní domy.
Do dnešní doby se však v původní
podobě žádný z nich nedochoval.
Lidé dostávali obilí, brambory,
luštěniny, surový žlutý cukr, nahrubo mletou mouku, řepu na
krmení dobytka. Tyto produkty
směňovali za boty a oblečení, ale
i potraviny a potřeby pro domácnost. Doma si chovali králíky,
slepice a kozu hlavně na mléko.
Prasátko už byl přepych, který si
nemohli všichni dovolit. Průměrný plat mimo zemědělství byl v té
době 120 až 150 korun za měsíc.

Mechanizace na statku spočívala v potažním nářadí, ručních
řezačkách na krmení, pařáků na
brambory. V obci se během let ve
velkých statcích objevilo 5 parních mlátiček. Práce kolem nich
byla velice nebezpečná. Z kotle
létaly jiskry a kolem byla samá
suchá sláma. Malí zemědělci byli
odkázáni stejně jako jejich předkové na cepy. Ještě v současnosti
jsou u chalup místa kde se obilí
mlátilo a tomu místu se říká mlat
nebo na mlátku
Celkem poklidný a zaběhnutý
život na začátku 20. století neměl
trvat dlouho. V roce 1914 vypukla 1. světové války. Z Jenštejna
odešlo do války bojovat za císaře
pána 46 mužů z 57 domů, nejmladšímu bylo 17 let. Z války se
jich vrátilo jenom několik. Do války byl odveden i můj děda, po kterém mám jméno Václav. Babička
dostala jenom oznámení „Zemřel
za císaře pána“. Dědovi bylo 33
roků, doma měl 3 malé děti. Jedním z nich byl můj otec. Babička
pracovala celý život jako námezdní pracovnice u statkáře Šáry.
Do války byly odvedeny
všechny koně a s nimi zmizela i
všechna sláma a seno. Na orání a
veškerou další těžkou práci zbylo
několik párů volů a kravičky, které musely i dojit mléko. Popisovat
bídu a utrpení lidí ve vsi během
této války by zabralo celé noviny.
Jenom několik postřehů. Za války
byly zrekvírovány všechny potraviny a také oblečení a boty. Lidem
zůstalo jenom to co měli na sobě.
Pro velký nedostatek bylo nařízeno přidávat do chleba místo dobré mouky mouku bramborovou,

seno, jetel, mletou slámu, ale i
křídu a hlinku. Na všechno byly
vydávané povolenky. Mýdlo se vařilo z kostí.
V roce 1918 skončila 1. světová válka a 28. října byla vyhlášena samostatná Československá
republika. Důležitý zlom nastal
také v zemědělství. Na základě
nařízení vlády z roku 1919 byla v
roce 1920 vyhlášena 1. pozemková reforma. Od polností patřících
k velkostatku Stáry z Radonic
bylo odděleno 8,28 ha pozemků
a rozděleno několika zájemcům,
z kterých se pak stali malozemědělci. V roce 1923 byla provedena
2.pozemková reforma na pozemcích hraběte Černína. Celkem
vzniklo 26 drobných hospodářství. Většina z těchto hospodářů
se zmohla na 1 nebo 2 krávy a ty
musely dělat všechno. Těmto hospodářům se říkalo kravičkáři.
Zlatá 1. republika, jak se někdy říká, nebyla vůbec zlatá.
Válka pominula, ale bída zůstala.
Vesnice byla rozdělená na velké
sedláky a ty ostatní. Největším
mezníkem pro obec bylo zavedení
elektřiny 28. října 1926.
Druhým velkým mezníkem v
obci bylo v roce 1937 vyštěrkování a uválcování mohutným parním válcem několika prašných
cest. Vyštěrkovaná byla hlavně
celá obec. Alespoň částečně zmizelo všude přítomné bláto. Vesnice dál žila poklidným životem
přizpůsobeným době. Dějiny však
chtěly znovu jinak. Přišla 2. světová válka a po ní kolektivizace a
socialistické zemědělství. O tom
zas někdy příště
Václav Kovanda, kronikář obce

Včelařství v Jenštejně a okolí má svou tradici
Na včelaření v Radonicích, Jenštejně a okolních obcích jsme se zeptali Josefa Diviše z Radonic. Několik úlů najdete i v Jenštejně
Jaká je historie včelařství v
této oblasti a jak jste se k
němu dostal vy?

V této oblasti včelařili hlavně
učitelé, kněží a také drobní zemědělci. Já jsem se k němu dostal
po dědovi. Včelstva jsou schopna poskytovat opylovací činnost
v okolí 8 km, takže náš katastr
obstarávají svou činností včely z
Jenštejna, Podolánky, Radonic a
severní části Vinoře. Včely jsou
nejpilnějšími opylovači a dokážou
v okolí obstarat až 90-ti procentní
opylení.
Dá se v současné době včelař-

stvím uživit?

Uživit se dá, zvláště při kočovném včelaření v lesní krajině. Odtud pochází med velmi hodnotný,
vzešlý z pestré snůšky. Meduje
borovice, jedle, smrk, ale i vřesy
a borůvčí.
Co je pro včely největší hrozbou?

Včelstva v dnešní době ohrožují především nemoci (např. Varoáza) a chemické postřiky, které
zemědělci používají na ochranu
rostlin. Včelařská sezona, tj. vytáčení medu končí zpravidla poslední týden v červenci, někdy

i začátkem srpna. Je to období,
kdy včelař začíná s léčbou proti
Varoáze a nehrozí, že by med byl
ovlivněn léčebnými prostředky.
Jak poznat dobrý med a jak s
medem zacházet?

Nejlepší je nakupovat přímo
od včelařů tzv. „ze dvora“ – med
pastovaný nebo krystalický. V
obchodních řetězcích lze koupit
med především z dovozu – Čína,
Jižní Amerika. Při konzumaci a
přípravě medu jako potraviny je
potřeba med nepřehřívat (ne více
než 50°C). Naopak med zkrys-

talizovaný je medem, který má
všechny dobré vlastnosti.
Co dělat, když se nám na zahradě objeví roj?

Vyzvat chovatele, včelaře, který roj sejme do rojáčku a umístí.
Ale nebojte se, při rojení hrozí
nejméně žihadel.
Máte už svého následníka?

Pomocníka mám, následníka
zatím ne.
Na závěr bych chtěl říci, že je
možné můj včelín navštívit, provedu zájemce a vše vysvětlím.
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Žijí s námi

„Nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně“
V okolí Jenštejna lze potkat koně poměrně často. Ohrady pak najdete v Podolance, Dehtárech a hlavně v Radonicích
Ke koním jsem přišla už jako
dítě asi v deseti letech a to v oddíle moderního pětiboje v Praze
v Chabrech a moderní pětiboj
provází můj život v podstatě dodnes. Středisko moderního pětiboje, kde jsem prožila skoro 15
let, se později z Chaber přemístilo
na pražskou Duklu a na koně se
začalo jezdit do Poděbrad. Když
jsme s manželem zvažovali bydlení v Jenštejně, jízdárna v Radonicích byl jeden z důvodů, proč
jsem chtěla právě sem. A protože
koňáci se mezi sebou znají, věděla
jsem, že tu mám na jízdárně i pár
přátel z pětiboje.
Radonická jízdárna má dvě
části, statek (v centru Radonic) a
jezdecký park (mezi Radonicemi a
Jenštejnem). V obou částech jsou
umístěny stáje, venkovní jízdárny a statek ještě disponuje malou
jezdeckou halou. Nechybí ani společenská místnost, která se využívá při různých akcí pořádaných
pro klienty a přátele koní majiteli
jízdárny. Jízdárna momentálně
využívá k výcviku cca 13 koní, ale
naleznete jich tu ještě mnohem
více (klisny v chovu s hříbaty,
sportovní koně a soukromá zvířata).
Praxe je taková, že jezdci začátečníci se učí jezdit a pečovat
o koně převážně na statku. Jsou
zde proto vhodnější podmínky
a zkušenější koně. Pokročilejší
jezdci nebo jezdci, kteří již prošli

dostatečným výcvikem na statku,
přecházejí k výcviku do jezdeckého parku. V parku mohou pod vedením zkušeného trenéra Daniela
Touška využívat přírodní skoky a
užít si krásy terénní jízdy více než
té jízdárenské. Radonická jízdárna má velice dobře propracované webové stránky, které kromě
základních informací nabízejí i
e-learning pro všechny, kterým
koně uchvátily. Jejich klienti si
objednávají ucelené kurzy v délce
cca tří měsíců nebo určitý počet
jednotlivých lekcí. Tento systém
funguje, myslím velmi dobře,
protože klienti jsou spokojeni a
jezdí v Radonicích mnohdy už
léta. Přihlásit se může jak úplný
začátečník, který začíná výcvik z
počátku na lonži (dlouhé vodítko,
kterým je kůň veden zkušeným
cvičitelem), tak i jezdec, který má
za sebou s koňmi nějakou zkušenost a pracuje již samostatně pod
vedením trenéra na jízdárně nebo
absolvuje i vyjížďku do terénu.
Ovšem všemu předchází i výuka
ošetření koně, jak před jízdou, tak
i po ní a pochopitelně i praxe v nasedlání a nauzdění zvířete.
Pro každého se zde najde
vhodný koníček, kterého si klienti
vždycky velmi oblíbí. Bohužel v
Radonicích nejsou uzpůsobeni na
vedení výcviku dětí na ponících,
což je trošku škoda. Výcvik na velkém koni je vhodný pro děti až tak
od 10 – 12 let. Na statku je možné

Koně u cesty do Radonic (J. Hulík / léto 2010)

i ustájení vlastního koně, ale každého, kdo s tím nemá zkušenost,
musím varovat, jde o velmi časově
a finančně náročnou zábavu.
Dříve jsem měla tři své vlastní
koně, ale v současnosti má přednost rodina. Pokud zvažujete pořízení vlastního koně, musíte mít
na zřeteli, že nebudete platit pouze nájem boxu, krmení a ošetřovatele, který mu denně vyčistí box,
ale i doplňkovou stravu, práci kováře, ošetření veterinářem, vybavení koně jezdeckým materiálem
a také pojištění odpovědnosti. V
neposlední řadě budete potřebovat i platit trenéra, který vás naučí, jak se dobře o koníka starat
a předá vám slušný jezdecký základ. Za koníčkem budete muset

pravděpodobně každý den, protože zdravý kůň musí mít dostatek
pohybu denně anebo připlatit za
vypouštění koně do výběhu, či
umístění do takzvaného kolotoče
nebo na pás
Naučit se základům jízdy na
koni je běh na dlouhou trať, ale
je to překrásná zkušenost, kterou mohu každému doporučit
vždyť: Arabské přísloví říká, že
„Nejkrásnější pohled na svět je
ze hřbetu koně“, tak proč nevyužít takovou příležitost a s jarem
zkusit i koně v Radonicích? Nic
než nadšení a pár peněz k tomu
potřeba není. A ještě kontakt, který je na stánkách www.jizdarnaradonice.cz.
Zdeňka Fryková, zastupitelka

Zahradnické okénko
Začíná březen. Zahradníci
a zahrádkáři již mají plné ruce
práce. Ale nesmíme zapomenout, že nemáme jen práci na
zahrádkách a ve sklenících, ale
i doma máme jistě své oblíbené
rostliny. Mohou to být například
na slunci umístěné - Pouštní
růže, Pryžec, Tlustice, Sloní
noha nebo Mučenka. V polostínu jsou to například Toulitka,
Žebrovice, Řemenatka, Sleziník,
Cala nebo Netýkavka. Ve stínu
jsou to například Kořenokvětka,
Břečťan, Begonia, Lopatkovec
nebo Parožnatka.
V tomto období již začínáme
s hnojením a u některých druhů začínáme zvyšovat zálivku,
přesazujeme. Dbáme na to, aby
květináče, do kterých rostliny
přesazujeme, nebyly o mnoho
vyšší. Sázíme do zeminy odpovídající nárokům dané rostliny.
Po přesazení alespoň 3 týdny

nehnojíme. Na ostatní rostliny
používáme například tekuté
či krystalické hnojivo, tyčinky
dlouhodobě působící i výživu na
listy.
Dále sledujeme zdravotní
stav domácích rostlin. Můžou se
u nich vyskytnout molice, mšice,
červci, svilušky, třásněnky nebo

puklice. Postřik provádíme v intervalu 3x po 3-5 dnech.
Dnes dáváme přednost pěstování orchidejí, kterým se v domácnostech dobře daří, ale ráda
bych Vám na závěr chtěla připomenout květiny našich babiček
a maminek, které se začínají
opět těšit oblibě.

Sansiviera - tchynin jazyk
- původem za Západní Afriky
a je velmi nenáročná. Má ráda
slunce, teplotu 15-27°C. Zálivka
dle potřeby, jen když je povrch
suchý.
Clivie - Řemenatka je pěstovaná pro své lesklé listy a překrásné oranžové květy. Vyžaduje slunce až polostín, teplotu
20°C. Od října do ledna má ráda
chladnější místo a velmi malou
zálivku, aby dobře kvetla.
Aspidistra - Kořenokvětka se
dříve často používala jako dekorace v obchodech. Je velmi odolná, pochází z Asie. Nemá ráda
přímé slunce, ale snese jakoukoliv pokojovou teplotu. Zálivku v
létě vyžaduje přiměřenou, ale v
zimě jen když substrát vyschne.
Přeji Vám, ať vaše květiny
rostou a svými květy Vám dělají
radost.
Alena Divišová
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Child labour in agriculture
In many countries child labour is mainly an agricultural issue. Worldwide 60 percent of all
child labourers in the age group 5
- 17 years work in agriculture, including farming, fishing, aquaculture, forestry, and livestock. This
amounts to over 129 million girls
and boys. The majority (67.5%) of
child labourers are unpaid family members. In agriculture this
percentage is higher, and is combined with very early entry into
work, sometimes between 5 and
7 years of age. About 59 percent
(or 70 millions) of all children in
hazardous work aged 5–17 are in
agriculture.
Poverty is the main cause of
child labour in agriculture, together with limited access to
quality education, inadequate agricultural technology and access
to adult labour, high hazards and
risks, and traditional attitudes
towards children’s participation
in agricultural activities.

Participation in some agricultural activities is not always child labour. Age-appropriate tasks that
are of lower risk and do not interfere with a child’s schooling and
leisure time can be a normal part
of growing up in a rural environment. Especially in the context of
family farming. Some participation of children in non-hazardous
activities can be positive as it contributes to the inter-generational
transfer of skills and children’s
food security. It is important to
distinguish between light duties that do no harm to the child
and child labour, which is work
that interferes with compulsory
schooling and damages health
and personal development.
child labour – práce dětí
age-appropriate task – úkoly
přiměřené věku (dítěte)
leisure time – volný čas
inter-generational transfer of
skills – předávání dovedností/
znalostí z generace na generaci

SK JENŠTEJN

RC TRPASLÍK

I v letošním roce budou hrát
mužstva oddílu nohejbalu SK
Jenštejn své soutěže.
Mužstvo muži „A“ krajský
přebor, mužstvo mužů „B“ krajskou soutěž a mužstvo žáků krajský přebor.
Družstvem dorostu se nám
zřejmě letos nepovede naplnit
dlouhodobou soutěž, (většina z
minulých ročníků už překonala
věkovou hranici) a tak ze zbytkem hráčů budeme bojovat v
jednorázových soutěžích celostátního poháru Českého nohejbalového svazu, kde je menší nárok
na počet hráčů, o to větší na jejich
sportovní kvalitu.
U žáků nás zřejmě v následujících letech bude čekat stejný
osud, jelikož zde v Jenštejně je o
sport celkově velmi malý zájem,
natož potom o tak technicky náročnou hru, jakou je nohejbal.
Sezona začíná začátkem dubna.
Miloslav Šnídl

Sportovcům a sportování v
Jenštejně a okolí bude věnováno
letní vydání Občasníku.

V RC Jenštejnský trpaslík
nemusíte navštěvovat jen dlouhodobé kurzy, zveme vás i na
mimořádné hodiny nebo jednorázové návštěvy právě probíhajících
pololetních kurzů pro děti: Keramika, Výtvarka, Zpíváme si pro
radost a Cvičení s klaunem.
Také rodiče si mohou v Trpaslíkovi zacvičit na hodinách Powerjógy s Táňou nebo Balónech s
Luckou Košíkovou
Kromě karnevalu, o kterém se
dočtete na jiném místě, pro Vás
připravujeme 25.5.2013 odpoledne tradiční Trpaslíkův den. Těšit
se můžete na odpoledne plné legrace a soutěží o penízky Jenštejňáčky. Akci zakončíme v galerii u
Šrámků dětským představením,
vernisáží výtvarných prací, divadýlkem a samozřejmě trpaslíkovým obchůdkem s odměnami.
Rádi mezi sebou přivítáme
maminky (i tatínky), kteří mají
nápad na jakoukoliv akci anebo
chuť vést vlastní kroužek (a to
nejen pro děti).
Rádi vás podpoříme, kontaktujte nás!

Další fotografie související s
obsahem tohoto čísla najdete na
adrese:
picasaweb.google.com/fotojenstejn

Pro více podrobností o kurzech, mimořádných hodinách i
víkendových akcích navštivte
stránky www.trpaslik.eu, nebo
napište na e-mail trpaslik.eu@
centrum.cz.

Redakce

RC Jenštejnský trpaslík
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A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovně:
A – Manželky (knižně); pohnutka.
B – Pouta; turecký hodnostář. C
– Hlavní město Itálie; vynálezce
tlakového hrnce. D – Olina; hesla;
označení dlouhohrajících desek.
E – TAJENKA. F – Slovensky
„pokud“; domácky Ota; zn. elektrospotřebičů. G – Vykonávat
drobnou práci; slitina hliníku a
železa. H – Egyptský bůh; kanonizovaný. I – Kysnout; aromatické
koření.
Na svatého Josefa sníh - urodí
se … (TAJENKA).

Svisle:
1 – Nemoc; rusky „jak“. 2 – Druh
květenství; dovednosti. 3 – Značka nápojů; vodní rostlina. 4 – Dívčí jméno (1.12.); paseka. 5 – St.
SPZ Praha-východ; zdechnout; citoslovce zasyknutí. 6 – Část boty;
druh pepře. 7 – Jíst (dětsky); cizí
značka lyží. 8 – Sluchové orgány;
starý. 9 – Stupeň vyspělosti v džudu; plochá ryba žijící u dna.

Nápověda: AMON; ELAN
Autorka: Iva Böhmová

KALENDÁŘ
23.3.
Karneval pro děti a dospělé

15.6.
Jenštejnské slavnosti

30.4.
Pálení čarodějnic

léto 2013
turnaj O pohár starosty

25.5.
Trpaslíkův den

31.8.
Loučení s prázdninami
inzerce
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