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

Úvodní slovo
Jenštejnský občasník se
vám dostává do rukou již po
desáté. Dva roky existence,
neutuchající snaha redakce
o co nejširší spektrum témat,
aktuální informace o dění v
obci. Redakce sama vytváří
náměty, nicméně skutečné
články si vlastně píšete vy,
občané obce, sami. Výběrem
témat si redakce klade za cíl
se navzájem více poznávat a
dozvědět se o práci, zájmech či
názorech jednotlivců i zájmových skupin v obci. Jsme rádi,
že je vás stále více, kdo se spolupodílíte na konečné podobě
každého čísla svými články.
V tomto čísle máme témat
hned několik. Přinášíme vyprávění o historii a současnosti jenštejnských hasičů.
Aktuálním tématem letošního
léta je také úžasná věc, která
se podařila jenštejnským „fanatikům“. A protože prázdniny jsou dobou, kdy alespoň
na chvíli zapomeneme na
pracovní vytížení a věnujeme
se svým koníčkům, dozvíte
se, co to obnáší být leteckým
modelářem, mineralogem či
jak si doma postavit vlastního
robota. A samozřejmě jako pokaždé vám i tentokrát přinášíme nejaktuálnější informace z
obecního úřadu.
Úplnou novinkou je v tomto čísle poprvé vložený obecní
dotazník, týkající se jenštejnské pošty. Podrobnosti o dotazníku jsou na stránkách aktualit z obce.
Evžen Dub

Hasiči Jenštejn (J. Hulík / srpen 2013)

Hasiči Jenštejn
Současnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce zkráceně JSDHO
vznikla v naší obci na základě zřizovací listiny v roce 2002
dle ustanovení § 68 odstavce 1
zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů. Tento zákon ukládá
obcím mít své vlastní jednotky
dobrovolných hasičů pro potřeby
požární ochrany.
Zařazení členů v jednotce se
určuje na základě Osvědčení o odborné způsobilosti vydávané ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a odpovídá dosažené
kvalifikaci v některých z kurzů
Ústřední hasičské školy. Platnost

odborné způsobilosti se každých
pět let přezkušuje a prodlužuje.
V naší jednotce máme členy
oprávněné zastávat funkce strojnické, velitelské, nositele dýchací
techniky, obsluhy motorových řetězových a rozbrušovacích pil pro
záchranáře.
Vybavení jednotky je na velmi
slušné úrovni díky financování ze
strany obce, která se k činnosti
nás dobrovolníků vždy stavěla
kladně. Zdaleka ne všechny obce
chápou práci dobrovolných hasičů jako záslužnou a potřebnou a
brání se vydávat peníze ze svých
často omezených rozpočtů na jejich činnost, když stát má zřízené

profesionální jednotky, ale přitom
si už neuvědomují, že tyto jednotky mají v současné době též
omezené finance a ani kapacitně
nejsou schopny zvládnout větší
krizové situace viz. povodně.
Samozřejmě jako dobrovolníci nemůžeme být vždy okamžitě
k dispozici, každý máme své zaměstnání, ale kdykoli ve svém
volném čase jsme připraveni pomáhat nebo starat se o techniku a vybavení, jen proto, že nás
to prostě baví. Jako Hasičskou
zbrojnici nám obec pronajímá objekt bývalých dílen v areálu dnes
již zaniklého JZD.
pokračování na straně 2

KONTAKTY
Zdeňka Fryková
provozně technické záležitosti
+420 724 176 894
Petr Dovolil, místostarosta
+420 725 021 836
petr.dovolil@jenstejn.com
S. Vlasová, M. Kotková
+420 286 851 985
P. Antošová +420 607 091 159
R. Hlaváčková +420 607 091 158
info@jenstejn.com

Úřední hodiny OÚ:
Po 8:00–11:00 16:00–19:00
St 8:00 –11:00 13:00–16:00

Registrace obecního SMS infokanálu: IK JENSTEJN REGISTRUJ
na telefon +420 605 733 680.

Webové stránky:
www.jenstejn.cz - obec
www.jenstejn.eu - fórum

Obecní policie:
+420 724 111 222

RC Jenštejnský trpaslík
www.trpaslik.info
SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz

Knihovna:
Čt 17.00-19.00
MŠ Jenštejn:
www.msjenstejn.cz

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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Hasiči Jenštejn
Současnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
pokračování ze strany 1

Hasičskou cisternu jsme získali bezplatným převodem od
Armády ČR. Součástí vybavení
jsou dvě požární stříkačky PS 12
s přívěsem, plovoucí čerpadlo, ponorné čerpadlo, elektrocentrála,
osvětlovací stojan, řetězová pila,
rozbrušovací pila, dýchací technika, radiostanice pro komunikaci s
ostatními jednotkami a mezi sebou, zásahové oblečení atd.
Pod naší působnost patří katastry obcí Jenštejn, Dehtáry,
Radonice a na výzvu operačního
střediska HZS v rámci IZS dle poplachového plánu kraje vyjíždíme
i mimo tyto katastry. V letošním
roce to byly Přezletice, kde jsme
odčerpávali vodu, která při jarních deštích zaplavila celou ulici
a hrozila zaplavením rodinných
domků. Při celé akci, která trvala
dva dny, jsme se střídali s dobrovolnou jednotkou z Podolanky.
V minulosti jsme byli u požáru
truhlárny v Brandýse n/Labem,
povodních v Libereckém kraji,
kde jsme strávili celý týden, kdy
většina našich členů si musela
vzít v zaměstnání dovolenou, požár pole na Podolance, zaplavená
garáž ve Svémyslicích.
V naší obci jsme letos vyprošťovali z příkopu linkový autobus,
vyjížděli na výzvu operačního

střediska k požáru stájí, z kterého se vyklubalo nepovolené pálení odpadu, obojí v Dehtárech, dále
k požáru v objektu bývalé váhy v
areálu JZD a při povodňové situaci jsme čistili stavidla od různých
nečistot, kanálové šachty dešťové
kanalizace a odčerpávali vodu z
komunikace v Katovičkách.
Každý rok provádíme jedno
taktické cvičení ve spolupráci s
HZS. Loni jsme měli jako námět
požár zemědělské usedlosti v
Dehtárech č.p.8, kdy jsme v objektu umístili umělou figurínu,
10 KG plynovou lahev nastavili
různé překážky a zapálili vojenskou dýmovnici.
Úkolem pro jednotku bylo
odpojit budovu od el. energie,
vyhledat osoby nacházející se v
objektu, vynést je ven, předat
zdravotní službě, dále vyhledat a
vynést plynovou láhev a správně
ji ochladit. To vše v nulové viditelnosti za použití dýchacích přístrojů. Vše je uskutečněno jako
opravdový zásah včetně výjezdu
a členové se dozvědí, že se jedná
o cvičení až na místě. Letos nás
cvičení teprve čeká, včetně každoroční noční soutěže v Dolínku, při
níž si většina našich členů sáhne opravdu až na dno svých sil
díky její náročnosti, ale užije se i
spousta legrace a hecování.

Při různých kulturních akcích
pořádaných obcemi působíme
jako požární asistence a rádi ukážeme naši techniku včetně naší
práce hlavně dětem, abychom je
oslovili a našli naše pokračovatele, aby dobrovolná hasičina v naší
obci nezanikla, protože většina
z nás začínala jako mladí hasiči pod vedením Václava Kobery,
který nám věnoval neuvěřitelné
množství svého volného času při
nácviku požárního sportu a účastí na různých soutěžích mladých

hasičů. Mne osobně tato profese
chytla na celý život a nějaký čas
jsem působil u profesionální jednotky.
Před prázdninami nás postihla smutná událost, kdy navždy
odešel náš kolega a kamarád pan
Vladimír Neuman. Láďa se staral o techniku, v každé situaci si
uměl poradit, neznal slovo nejde,
neumím a navíc to byl dobrý kamarád, který nezkazil žádnou
legraci.

Ráda bych na tomto místě
vzpomenula na pana Vladimíra
Neumana, který nás 25.6.2013
nečekaně opustil. V jeho osobě
ztrácím obětavého, milého a pracovitého spoluobčana. Ztrácím
spolupracovníka. Ztrácím člena
naší jednotky požární ochrany.
Ztrácím člověka, který byl vždy
připraven bez ohledu na vlastní
nepohodlí nasadit své úsilí ve
prospěch naší obce, chránit majetek a zdraví nás všech.
Ztrácím člověka, který se
vždy aktivně zapojil do přípravy
akcí, které pořádáme v naší obci.
Ztrácím člověka, který myslím,
že ve vzpomínkách našich dětí
zůstane zapsán, jako ten milý
strejda, který pro ně připravoval

různá povyražení, ať již se jednalo o legrácky s hasičskou pěnou
nebo u chlapců tak oblíbené svezení se v hasičském autě.
Stále mám v čerstvé paměti
jeho obrovské nasazení při nedávných povodních, kdy naši hasiči pomáhali v rámci celoplošné
akce IZS v ohrožených Přezleticích a to ještě bez nároku na
odměnu, která by jim po právu
náležela.
Doufám a pevně věřím, že
mezi mladšími členy našich hasičů najdeme dalšího takového
pana Neumana, protože takoví
lidé dělají naší obec lepší.
Čest jeho památce.

Marek Vacek, velitel JSDH Jenštejn

Zdeňka Fryková, zastupitelka

Hasiči Jenštejn - v pozadí M. Vacek a V. Neuman (J. Hulík / červen 2012)
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„Dobráků“ je u nás víc než 70 000
Jen v loňském roce hasiči v České republice bezprostředně zachránili tolik lidí, jako je počet obyvatel Poděbrad
V případě volání na tísňové
linky 112 a 150 z Jenštejna a okolí je hovor směrován do operačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v
Kladně. V případě volání z pražské mobilní telefonní sítě pak do
podobného střediska v Praze 1.
V obou případech je úkolem operátora zjistit místo nahlašované
události, její rozsah a stupeň nebezpečí a podle toho pak informuje příslušné složky integrovaného
záchranného systému (IZS).
Pokud se jedná o událost, která vyžaduje neprodlený zásah
hasičů, vyhlásí operátor poplach
té jednotce hasičů, která je pro
takovou událost stanovena požárním poplachovým plánem
Středočeského kraje. V případě
Jenštejna do dvou minut vyrazí
profesionální hasiči ze stanice v
Praze Satalicích. Tato stanice je
jedna z deseti pražských stanic
kategorie JPO I.
Ve Středočeském kraji je pak
takových stanic celkem 32 a nejbližší se nachází ve Staré Boleslavi. Do obce jako je Jenštejn pak
musí první hasiči dorazit do 15
minut. Reálná průměrná doba
dojezdů hasičů v Praze je 8 minut
a 51 vteřin.

Kromě profesionálních hasičů jsou důležitou součástí IZS i
jednotky dobrovolných hasičů,
které jsou volány k zásahu podle
typu události a svých operačních
možností. Velké a nejlépe vybavené jednotky dobrovolných hasičů spadají do kategorie JPO II
a musí být schopné vyrazit do 5
minut od vyhlášení poplachu. Ve
Středních Čechách jich je 16 a
nejbližší sídlí v Brandýse nad Labem. Dále je to 218 jednotek kategorie III s výjezdem do 10 minut.
Hasiči v Jenštejně patří do kategorie JPO V. Takových jednotek
je v kraji 879, musí být schopni
vyrazit do 10 minut a působí primárně na území své obce. Kategorie IV a VI jsou pak určeny pro
hasiče působící v průmyslových
a jiných podnicích. Všechny jednotky dobrovolných hasičů jsou
zřizovány obcemi a primárně financovány z obecních rozpočtů.
Dobrovolných hasičů neboli „dobráků“ je v ČR registrováno víc než
70 000.
Podle loňských statistik zasahovali hasiči v ČR u více jak
stotisíce událostí. Asi ve třetině
případů šlo o dobrovolné hasiče.
Tato čísla zahrnují nejen požáry,
ale i další typy událostí jako jsou

dopravní nehody, živelné pohromy, technické havárie nebo plané
poplachy. Stejné statistiky uvádí,
že v roce 2012 hasiči při zásazích
bezprostředně zachránili 14 432
osob a dalších 54 258 před hrozícím nebezpečím evakuovali. Při
těchto zásazích bylo 454 hasičů
zraněno a jeden dobrovolný hasič
zahynul.
Podle ing. Jaroslava Gabriela
z operačního střediska HZS Středočeského kraje jsou jednotky
požární ochrany kategorie V pro
svou znalost místního prostředí jednoznačným přínosem pro
ostatní zasahující jednotky.
Jednotky dobrovolných hasičů mívají své kořeny v hasičských spolcích, jednotách a dnes
v občanských sdruženích obecně
označovaných jako Sbor dobrovolných hasičů.
V Jenštejně byl takový sbor založen za 2. světové války. Do roku
1989 se pak hasiči významně podíleli na společenském životě obce
a jejím rozvoji, zajišťovali požární
prevenci a v neposlední řadě se
zapojili do hasičských soutěží
včetně mládežnických kategorií.
Za všechny, kteří se na práci sboru v té době podíleli, je třeba jmenovat zejména manžele Koberovi.

Po roce 1989 prošla společnost
celou řadou změn a v rámci tohoto procesu došlo k útlumu činnosti jenštejnských hasičů. Další
změna nastala v dubnu 2000, kdy
bylo založeno občanské sdružení
SDH Jenštejn, které si dalo za
cíl na původní tradice navázat.
Podle starostky sboru Blanky
Křížové to nebylo zpočátku jednoduché. Z devíti členů sdružení
byl jen jeden muž a kromě podpory od příbuzných a známých
pomáhaly i hasičské sbory z okolí. V dalších letech se počet členů
rozrostl, došlo k založení jednotky
sboru dobrovolných hasičů a kromě jiného se do Jenštejna vrátil i
požární sport.
Udržet v chodu a rozvíjet sdružení, které je založené na nadšení
a ochotě nějaké komunity není
nikdy jednoduché a SDH není v
tomto směru bohužel výjimkou. V
současné době má SDH Jenštejn
16 členů a jeho další existence je
nejistá. Blanka Křížová k tomu
dodává: “Bylo by dobré tuto tradici neztratit, rádi bychom přivítali
nové členy a to jak úplné nováčky,
tak i stávající muže ve výjezdové
jednotce, neboť by měly obě tyto
části patřit zase k sobě.”
Jiří Hulík

družstvo hasiček SDH Jenštejn v roce 2005 - V. Volmutová, L. Malinová, M. Reková, B. Křížová, R. Drnková, R. Reková, R. Kerplová a H. Stypolová (archiv V. Kovandy)
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V Jenštejně mám k létání ideální podmínky
O svém koníčku vypráví letecký modelář Petr Holub

Petr Holub se svým modelem (foto archiv autora)

Co je to letecké modelářství
a co všechno tento koníček
zahrnuje?

Letecké modelářství zahrnuje
vývoj a stavbu leteckých modelů.
Díky rychle se rozvíjející elektronice, využití nových materiálů a
technologií začíná o ně být v současné době stále větší zájem.
Jak se dělí podle druhů a který
druh děláte vy?

Letecké modelářství obsahuje
mnoho oficiálních kategorií a další nové průběžně vznikají. Mezi
hlavní kategorie náleží volné modely, modely upoutané a modely
řízené rádiem včetně vrtulníků.
Rádiem řízené se dále dělí na
modely se spalovacím motorem,
s elektromotorem a bezmotorové větroně, které se do vzduchu
vytahují pomocí vlečné šňůry. Já
osobně stavím a létám s modely poháněnými elektromotory a
řízenými rádiem. Létám s elektrifikovanými větroni a malými
akrobatickými modely.
Kdy jste s leteckým modelářstvím začal a co tomu předcházelo?

S modelařinou jsem začal v
11 letech, když mě dědeček vzal
do Slaného na letiště, kde se pořádaly závody s volnými větroni.
Ty mě tak zaujaly, že jsem se přihlásil do letecko-modelářského
kroužku, kde jsem si je mohl sám
stavět a posléze s nimi i závodně
létat.
Jaké byly vaše první modely?

Mým prvním modelem byl
volný větroň kategorie F1A, který se do vzduchu dostával pomocí
50metrové vlečné šňůry. S mode-

ly tohoto typu jsem závodil asi do
mých 20 let. Ročně jsem absolvoval nejméně 12 soutěží, v nichž
jsem se umísťoval do desátého
místa.
V úplně první, mezinárodní
soutěži, které jsem se zúčastnil, jsem mezi asi 50 soutěžícími
skončil na sedmém místě. Tato
kategorie je dost náročná na fyzickou kondici, model není nijak
ovládán, a když fouká silný vítr,
člověk během závodu naběhá
hezkých pár kilometrů.
Pak jsem pozvolna přešel k
modelům rádiem řízeným a poháněným spalovacím motorem,
k nimž mě zlákal kamarád. Když
se i u nás objevily modely vybavené stejnosměrnými elektromotory, začal jsem létat s nimi. Byly
pro ně vytvořeny nové soutěžní
kategorie, já se rozhodl pro F5B7
neboli sedmičlánky a s letadly tohoto typu létám dodnes.
Během doby se ovšem začaly
používat střídavé motory, změnil
se počet článků, jež se k pohonu
motoru používají, ale pravidla
pro tuto kategorii se prakticky
nezměnila. Byl jsem v ní myslím
docela úspěšný, obsadil jsem v ní
několik druhých a třetích míst.
Kolik máte modelů dnes?

Dnes mám šest modelů. Dva
jsou akrobatické motorové modely z tzv. extrudovaného polystyrénu, Sbach 342 a Yak 55 crak,
jeden je kompozitový akrobat
Thunder 3D o rozměrech 2 x 2 m,
další tři jsou soutěžní větroně s
elektrickým motorem.
Jak často létáte a kde?

Létám tak často, jak počasí

a zaměstnání dovolí, dvakrát až
třikrát týdně. Jestliže chce člověk
v jakémkoli oboru něco dokázat,
musí patřičně trénovat.
Když jsem létal s volnými větroni, chodil jsem ještě do školy
a měl spoustu času. Mohl jsem
tudíž létání daleko intenzivněji
věnovat, což se při soutěžích projevilo. S přibývajícími léty času
na trénování, a tudíž i úspěchů,
ubývalo. Bohužel, kategorie F5B7
– větroně s elektromotorem, v níž
jsem soutěžil, byla pro nedostatek závodníků zrušena, takže si
teď zatím létám pro radost.
Mám štěstí, že jsem se přistěhoval do Jenštejna. Ani jsem
netušil, že hned za ním se už nějakou dobu na louce jednoho soukromníka nachází malé neoficiální modelářské letiště. Schází se
na něm výborná parta modelářů
z blízkého okolí, z Vinoře, Satalic,
Kbel, Horních Počernic a dalších
míst.
Létá se s různými typy letadel,
od konstrukčních akrobatů po
modely ze speciálního, tzv. extrudovaného polystyrénu (EPP) až
po větroně, konstrukční či kompozitní. Několik nadšenců létá s
modely vrtulníků, které jsou velmi náročné na pilotáž, přestože
se na ovládání používá stejný typ
rádií jako na ostatní modely.

některého z nich členem. Já sám
jsem členem letecko-modelářského klubu v Praze 4, kde mám
hodně známých.

Jak početnou má tento koníček
základnu?

Nesplněný sen je opravdu těžko dosažitelný: postavit si létající
repliku skutečného letadla z počátku letectví, jako je například
Blériot, s nímž bych se mohl občas proletět.

Počet leteckých modelářů lze
jen těžko odhadnout, někteří jsou
organizováni v letecko-modelářských klubech, ale hodně jich létá
jen tak, pro zábavu. Pokud však
chce člověk závodit, měl by se stát

Jste členem nějaké organizace?

Dokud existoval SVAZARM,
byly modelářské kluby jeho součástí a soutěžily mezi sebou. Ty
nejlepší od něj dostávaly na své
aktivity finanční podporu, z níž se
nakupoval materiál. Proto také
mohly vychovávat nové členy.
Teď už kluby žádné dotace nedostávají, a tak nemají na výchovu mladých modelářů peníze. Pokud má dítě o modelařinu zájem,
musí se o finance postarat rodiče,
a ty obvykle nebývají malé.
Jak vypadá jeden rok leteckého
modeláře? Co dělá v létě a co
dělá v zimě?

Rok modeláře je pestrý. V létě
s letadly létá, v zimě je staví a
opravuje. Ale nejde samozřejmě o
pravidlo. S některými modely se
dá v zimě létat v halách. Otužilí
jedinci létají bez ohledu na roční
období, třeba i v zimě na sněhu.
Co vás čeká v nejbližší době?

V nejbližší době musím dodělat dvoumetrového akrobata,
aby mohl konečně jít do vzduchu.
Mám už ho doma asi dva roky a
pořad se k práci na něm nějak nemůžu dostat.
A jaký máte nesplněný sen?

otázky připravil Evžen Dub
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Zlatou horečku můžete zažít i dnes
Sbírání minerálů může být skutečně vzrušující zálibou
O minerály se zajímám od 8.
třídy základní školy, kdy mi na
hodinách přírodopisu učarovala
krása neživé přírody. “Vypůjčenou” učebnici mám mimochodem
v naší domácí knihovně dodnes.
Kameny mě provází životem
od mých 14 let a v poslední době
mnohem intenzivněji, neboť jsem
se začal věnovat jejich aktivnímu
sběru.
Přečtete-li si o kamenech nějakou knížku nebo článek zjistíte,
že Česko je mineralogickou velmocí. Geologická historie střední
Evropy z naší země udělala eldorádo mineralogů a geologů.
Na našem území se vyskytuje
přibližně čtvrtina z celkového počtu 4 000 známých a mezinárodní
mineralogickou organizací uznávaných druhů minerálů. Z toho
asi 85 druhů jich bylo poprvé popsáno na našem území. Uhodnete podle názvu, kde byly minerály
objeveny - kutnohorit, kladnoit,
bilinit, petrovicit, jáchymovit
nebo kdo je objevil – novákit, slavíkit, černýit, součekit. Všechna
čest těmto špičkovým českým
vědcům, ale já bych kámen Sýkoroit asi nepojmenoval. 
Moje sbírka má dnes asi necelých 100 druhů minerálů a v
poslední době se nebezpečně rozrůstá o vlastní nálezy z lokalit v
České republice. Navštívil jsem
cca 15 lokalit, z toho většina z
nich se nachází v mém oblíbeném
Českém ráji. Jako většina amatérů začátečníků se zaměřuji především na různé odrůdy křemene
– křišťál, amethyst, záhněda a
hlavně achát.
Výběr lokality a co nejpřesnější informace o lokalitě zvyšují
pravděpodobnost nalezení pěkného vzorku. Pokud nevíte přesně,
na kterém pooraném poli hledat,

tak můžete lokalitu obcházet několik hodin či dní než správné
místo najdete, popřípadě můžete
kopat ve špatné etáži lomu, překopat tuny materiálu, ale najdete
jenom spoustu „nicmoců“ (rozuměj vzorek který je nic moc). Sběr
je na začátku rozhodně uspokojující, když si pak koupíte nějakou
výbavu (kladívko, palici, sekáč,
páčidlo atd.) můžete zkusit i podstatně fyzicky náročnější vysekávání.
Jednou jsem s dvěma nadšenými „šutrology“ vysekával ze
skály 3 hodiny dutinu s amethystem, nález byl opravdu nadprůměrný, stálo to za to, jenom jsem
pak týden chodil shrbený, jak mě
všechno bolelo. Orientace na lokalitě a odborné znalosti geologie
vám také hodně pomohou.
V lomu v Doubravicích jsem se
jednou potkal s profesionály, kteří
si přivezli delegaci z Holandska,
dokonce měli přilby na hlavách a
ti během 30 minut dokázali najít místa, ze kterých vydolovali
opravdu pěkný kousky. Já jsem
pak ani za 3 další návštěvy toho
nenašel tolik, jako když jsem pokračoval v dolování na těch místech, kde kopali oni... 
Zkušení „kameňáři“ kopou
často také na polích v místech,
kde objeví takzvaný rozsyp – místo s velkou koncentrací zlomků,
kamínků, kde je pravděpodobně
nízko pod povrchem žíla. Tohle
považuji za pokročilé hledání a
rád bych se takového kopání zúčastnil či sám se taková místa
naučil vyhledávat.
Pokud sbíráte achátové pecky
jako já, chce to zkušené oko, abyste nalezený kámen nepovažovali
za další obyčejný šutr a rozpoznali, že uvnitř se skrývá krásně vybarvený poklad a třeba i s

malou jeskyňkou plnou krystalů.
Achátová pecka vypadá skutečně
jako kus hroudy a nic nenasvědčuje tomu, že se jedná o drahý kámen. Když nějakou naleznete je
to dvojí radost, při nálezu a pak
i při rozříznutí pecky. Zpracování
pecky – řezání, broušení a vyleštění nabízí docela dost sběratelů
a cena 2 Kč/cm2 je myslím přijatelná.
Vlastnímu pěknému nálezu se
mimochodem nevyrovná žádný
sebehezčí koupený vzorek. „Zlatá horečka“ kterou člověk zažívá
při vlastním hledání a nacházení
minerálů dělá ze sbírání minerálů skutečně vzrušující zálibu.
Minerály jsou pro mě ušlechtilé
klenoty země, geniální šperky
přírody, fascinují mě jejich úžasné krystaly různých tvarů, nádherné barvy, kresby, rozklad a
lom světla na krystalech, spousta

různých zajímavých fyzikálních
vlastností.
Rád bych jednou vyrazil se
zkušenými mineralogy na nějakou opravdu skvělou lokalitu do
zahraničí, strávil tam týden intenzivním hledáním a přivezl si
plný batoh parádních krystalů!
To by byl splněný takový jeden
klukovský sen...
Tento rok mám ještě v plánu
zkusit hledání zkamenělin. Mít
trilobita ve sbírce vedle kamenů
mi přijde jako dobrý nápad. V
současné době pracuji na vyhledání perspektivní lokality, je to
tady v okolí Prahy hodně vybrané
a někdy až nebudou vedra plánuji
vyrazit někam k Radotínu.
Pokud by se chtěl někdo přidat, dejte vědět. Mimochodem
hledání kamínků je dobrá zábava
i pro děti.
Pavel Sýkora

foto archiv autora

http://www.pracezeny.cz
Jsem žena a hledám práci. Značka: na půl úvazku. Přijďte se 10. října zeptat, jak na to
Obec Jenštejn se dohodla se
společností Agender provozující
web PRACEZENY.CZ na spolupráci při zajišťování nabídek a
poptávek po pracovních příležitostech orientovaných na ženy z
Jenštejna.
Prvním krokem této spolupráce bude prezentace projektu
PRACEZENY.CZ, které se uskuteční dne 10. října 2013 od 19:30
hod. v prostorách mateřské školy
v Jenštejně (Zlatnická 343). Za
společnost Agender se setkání
zúčastní Petra Janíčková, zakla-

datelka společnosti Agender a
bývalá výkonná ředitelka Britské
obchodní komory v České republice.
Projekt PRACEZENY.CZ pomáhá při vyhledávání pracovních
nabídek zejména pro zralé ženy i
matky s dětmi. Jeho součástí je
také sekce vzdělávání, která nabízí ženám on-line školení a současně workshopy na témata, jak
např. vyhrát výběrové řízení a jak
se obhájit ve zkušební době.
Zaregistrované
kandidátky
mohou každý týden vyhrát cenné

dárky v rámci soutěží týkající se
pracovního trhu.
Projekt
PRACEZENY.CZ
podporují mimo jiné společnosti
Škoda, Česká spořitelna, T-Mobile, Vodafone, GlaxoSmithKline,
GE Money Bank, RWE, Allianz,
ČSOB a Leaseplan. Odborným
garantem projektu je profesní
nezisková organizace People Management Forum.
Věříme, že tato akce bude
pro jenštejnské ženy příležitostí,
jak získat užitečné informace k
nelehkému návratu do práce či

podnikání, zejména po mateřské
a rodičovské dovolené.
Bezplatná je jak účast na setkání, tak i spolupráce mezi obcí
a společností Agender, v rámci
které obě strany deklarovaly přání vytvořit pro cílovou skupinu
jenštejnských žen zvýhodněný
režim, a to jak v rámci nabídek
a poptávek po pracovních místech, tak i různých služeb, které
mohou podnikatelky z Jenštejna
prostřednictvím tohoto webu propagovat a nabízet.
Petr Dovolil a Markéta Kotková
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Korálkuju, korálkuješ, korálkuje
O zálibě pro malé i velké slečny píše Soňa Grossová
Každý z nás zná korálky. Ví,
že mají nepřeberné množství barev, tvarů, vzorů. Jsou vyrobeny z
rozličných materiálů - sklo, dřevo,
plast, kov, hlína, plsť, keramika,
porcelán.
Korálky jsou známy jako lidstvo samo. Už od pradávna si
ženy a nejen ty zdobily oděvy, vlasy a tělo různými druhy korálků.
Já sama jsem se s korálky
seznámila už v dětství, tak jako
snad každý z nás. Jako většina
malých slečen jsem i já ráda navlékala korálky a poté se zdobila,
prstýnky, náramky, náhrdelníky,
čelenkami, sponkami. K aktivnějšímu tvoření těchto ozdob jsem se
dostala až v dospělosti. Hledala
jsem originální šperky, které by

se hodily k mému stylu oblékání,
když už se mi nějaké šperky líbily, byly ve špatné barevné kombinaci, když už byla správná barevnost, nelíbil se mi zase tvar a tak
pořád dokola.
Nakonec jsem to vyřešila tím,
že jsem si postupně začala šperky vyrábět sama. Začala jsem od
jednoduchých náušnic a náhrdelníků. Jak jsem postupně pronikala do tajů korálkování hlouběji a
hlouběji, začaly také mé výtvory
nabývat na složitosti. Některé
ukázky šperků a nejen to najdete
na mých internetových stránkách
www.sperkovepoteseni.cz.
Mou oblíbenou technikou je
obšívání kabošonů a jiných placek. Tyto placky si vyrábím sama.

Jedná se o placky vyrobené z polymerových hmot zdobené transferem obrázků. Po upečení je zalévám pryskyřicí. Po důkladném
zaschnutí je následně obšívám
velice drobným japonským rokajlem - TOHO, který je u nás k dostání v různých velikostech, barvách, odstínech a také tvarech. K
obšívání používám převážně ty
nejmenší velikosti. Tímto postupem vznikají šperky s osobitým
nádechem a kouzlem.
Dalším mým oblíbeným druhem vyrábění šperků, hlavně
náramků, je háčkování. Doma si
navlíknu na přízi dlouhou řadu
korálků a pak už nic nebrání vzít
si háček s klubíčkem s korálky
sebou. Touto technikou vznikají

skutečně nádherné náramky.
Pokud ovšem potřebuji udělat
nějaký šperk v rychlosti, vysypu
si na stůl krabici s korálky, vyberu ty nejvhodnější a navleču je na
ketlovací jehlu, udělám očko, kterým pak ozdobu zavěsím na náušnicový závěs a náušnice mám
hotové.
Nemusím ozdoby jen navlékat
na ketlovací jehly. Díky dnešní
variabilitě tvarů korálků a také
umístění dírek, můžu přívěšek
rychle ušít a může posloužit jako
ozdoba mobilu, nebo při zavěšení
na naušnicové háčky jako skvělé
náušnice. Návod na výrobu šperku z korálků vám přineseme v
dalším čísle Občasníku.

začátku. Při vhodném přístupu
mohou s robotikou začít i malé
děti, kterým s hardwarem pomohou běžně dostupné stavebnice
a s programováním skvěle navržená grafická prostředí, přímo
určená pro děti. I proto spouštíme s Danem Rodným od září v
Trpaslíkovi kurz pro děti od 10
let, kde každou neděli budeme
zábavnou formou tvořit společně
s dětmi virtuální roboty a učit
se programovat jejich chování

ve virtuálním světě. V tomto virtuálním světě budeme pořádat
vlastní pravidelné soutěže. Touto
formou chceme nejen děti zabavit, ale zároveň je i připravit na
základní postupy, které jim pomohou při základech programování
kdykoliv v dalším životě. Těším se
s vámi tedy na shledanou buď s
Vaší aktivní účastí v Trpaslíkovi
nebo jen tak na ulici zase někdy
při testování.

Soňa Grossová

Mobilní robotika
O zálibě pro malé i velké kluky píše Pavel Jiroutek
Možná jste se ve Zlatnické ulici nebo jejím okolí potkali s podivným malým vozítkem připomínajícím terénní auto, ze kterého
vystupuje stěžeň, hodící se spíše
na model námořního křižníku.
Dovolte mi, abych vám v následujících několika větách vysvětlil, o
co se jedná, a zároveň vás i trochu
nalákal na přihlášení Vašich dětí
do nově otevřeného kroužku s podobnou tematikou v Trpaslíkovi.
Jmenuji se Pavel Jiroutek a
od roku 2002 se aktivně zabývám mobilní robotikou. S roboty
jsem začal na Matfyzu pod vlivem
kamarádů na koleji, kteří mě nalákali do týmu přihlášeného na
mezinárodní soutěž autonomních
robotů ve Francii. Tehdy šlo o vytvoření malého autonomního vozítka, které bude na stole otáčet
puky správnou stranou nahoru
lépe, než jeho soupeř. Podobných
soutěží jsem se pak účastnil kaž
dý rok a robotika se stala mým
hlavním koníčkem.
Protože na Matfyzu byla robotika úplně mimo hlavní proud,
povedlo se mi zaujmout téměř
každého pedagoga, kterému jsem
robota ukázal. Abych spojil příjemné s užitečným, snažil jsem
se témata všech větších školních
prací ohýbat směrem k robotice,
což se mi s většími či menšími
obtížemi dařilo až do doktorského
studia umělé inteligence.
Po ukončení studia mě začali
bavit roboti větší, hodící se spíše
do venkovního prostředí – outdooru, kteří mi jako zábava vydrželi
dodnes. V této oblasti vzniklo v
Česku několik zajímavých sou-

těží, které s přehledem stačí na
to, aby mi příprava na ně zabrala podstatnou část volného času.
Začnu-li od té nejjednodušší, v
Písku se každé jaro pořádá soutěž Robotem Rovně, jejímž zadáním je ujet opakovaně 314 metrů
rovně v píseckém parku. Ačkoliv
na první pohled vypadá úkol triviálně, ve venkovním prostředí
za normálního provozu to není
nic jednoduchého. O stupeň výše
je letní soutěž Roboorienteering
v Rychnově nad Kněžnou, která
testuje schopnost robotů hledat
průjezdnou cestu v parku zadanou GPS souřadnicemi. Vrcholem
robotické sezony je pro mě podzimní Robotour – putovní mezinárodní soutěž v autonomní navigaci po cestách v parku. Roboti
zde musí po hromadném startu
bez lidského zásahu dojet do cíle
vzdáleného stovky metrů, aniž by
došlo k jakékoliv kolizi nebo vyjetí z cesty.
Všechny tyto soutěže jsou motivované popularizací mobilní robotiky – jsou divácky atraktivní
i pro laiky – a řešením složitých
problémů při návrhu konstrukce
a chování robotů, které je nutné
v praxi řešit u moderních systémů v automobilech a stále rozšířenějších vojenských i civilních
robotech.
Mobilní robotika je, alespoň
pro mne, krásný obor kombinující
programování, mechaniku, elektrotechniku a další obory tak, že je
vidět hmatatelný výsledek. Tato
kombinace oborů je zároveň ale
důvodem, proč mnoho začátečníků o robotiku odpadne hned na

Pavel Jiroutek

robot Pavla Jiroutka na soutěží Robotem rovně v Písku
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Jsme Fanatici
Naším fanatismem je zlepšení prostředí v Jenštejně. A je nás plno.
Kdo z vás o nás ještě neslyšel,
jsme Fanatici. Ne moc radikální,
občas otravní, ale vede se nám.
Jeden zařizuje, druhý peče
skvělý čokoládový dort, třetí dá
něco, co se dá prodat v našem super stánku, který nám ten čtvrtý
půjčí. A na prodávání čehokoliv,
hlavně vlastních koláčů, vyděláváme na to zlepšení. A už se nám
toho hodně podařilo.
Začalo to veřejnou sbírkou na
školku. Stánky, kde jste nás a
naše buchty, knížky a třeba i náušnice mohli vidět, nám vydělali
cca 30 tis. Zbytek, asi 20 tis. nám
dali pohlednice a drobní dárci.
Sbírka šla na naši školku.
Původně rodiči odhlasovaná
venkovní tělocvična bohužel nebude, kvůli nějakým podivným
nesrovnalostem okolo bývalé ředitelky. Takže se peníze přidají
na školkové hřiště. Zbytek, a to je
100 tisíc, půjde ze školkového rozpočtu. Tělocvična prý bude později, říkala to obec, tak jim budeme

věřit. Hřiště stvořila a vyjednala
a podle nás tomu i dost času obětovala Lída Boldišová. Pár z nás
jí pomáhalo, za což si děkujeme.
Obec hřiště schválila, už je objednáno a stát bude snad v říjnu.
Hurá, daří se nám.
Ovšem Fanatikům zábava neskončila. Na Jenštejnských slavnostech jsme vydělali 7,5 tisíc. A s
pomocí obce, která dodala zbytek,
jsme si objednali od Dana Luxy
krásný domek, který si můžete
na hřišti v Hradní prohlédnout.
Pak ještě stačilo udělat si pěkné
nedělní odpoledne s hudbou a hřiště, co nám se líbí, bylo na světě.
Co ty buchty nedokážou, to by člověk nevěřil.
Ale přátelé, my rozhodně
neskončili. Naopak. Loučení s
prázdninama nám jen na buchtách dalo 5,5 tis. a to i při velké
konkurenci kilogramů sladkostí
padajících na hlavy našich dětí.
Jen je dost škoda peněz, které by
se daly využít jinak a podle nás i

lépe. Co si budeme povídat, 4 tis.
za bonbony a 4 tis. za pěnu ... to
by se jeden divil. Ale jinak je to
tady fajn.
A nezapomeňte, svět se dá leh-

ce udělat lepší skrze děti, takže
do toho!
Za Fanatiky Adéla, Táňa a Denisa H.
jenstejnstifanatici@seznam.cz

RC TRPASLÍK
Pomalým uvědomělým jógovým pohybem nám z Trpaslíčkové
z Putování za kocourem donesli,
že se Generace setkaly nad pohádkou, zašly si na Voňavou masáž a holky z Ženského kruhu pak
něco dobrého uvařily. Taky malé
Parádnice i Roboti si přišli na své

a během Literárního večera jsme
nezanedbali ani knihomoly.
Jestli si chcete také užít s
Trpaslíkem, koukněte na náš
web nebo program. Najdete tam
spoustu nového. Hezký podzim
přeje RCJT.
Táňa Sýkorová
hřiště v Hradní (J. Hulík / srpen 2013)

www.trpaslik.eu, trpaslik.eu@centrum.cz

Program platný od září 2013
Podrobné informace o jednotlivých kurzech a lekcích naleznete na www.trpaslik. eu a www.trpaslik.info
přihlašujte se výhradně na trpaslik.eu@centrum.cz
08.30- 09.00- 09.30- 10.00- 10.30- 11.00- 11.30- 12.0009.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30

15.00- 15.30- 16.0015.30 16.00 16.30

16.3017.00

PÁ

18.0018.30

18.30- 19.00- 19.30- 20.0020.3019.00 19.30 20.00 20.30

17:30-19:00
Parádnice

20.00-21.00
Balóny

17:30-18:15
Výtvarná dílnička

ÚT

ČT

17.3018.00

8:30-12:30
Putování za kocourem

PO

ST

17.0017.30

17.00-17.45
Hravá jóga

9.00-10.30 (11.00)
Trpaslíčkové
8.45-9.30
Yamaha Robátka

9.45-10.30
Yamaha - První
krůčky

18:00-18:45
Trpaslíkův šestý smysl

16:00-17:00
Setkávání generací
nad pohádkou

18.30-19.30
Pomalá jóga

20.00-21.00
Makko-ho
20.00-21.00
Balóny

17:30-18:30
Aromaterapeutická
masáž

SO
18:00-19:00
Programování, které vás
bude bavit

NE

RC Jenštejnský Trpaslík, 9. května 60, Jenštejn

20.00-21.00
Powerjóga
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Ptáme se našich zastupitelů
Co je podle zastupitelů v současnosti největší problém Jenštejna a jak by ho řešili?
Redakce položila všem současným zastupitelům následující
otázku: „Co je, podle vás, v současnosti
největší/nejpalčivější
problém Jenštejna a jak byste jej
ho řešil/a? Zde jsou odpovědi:
Petr Dovolil, Zdeňka Fryková, Jana Habartová:
Za největší problém považujeme důsledky rozšíření ploch stavebních pozemků v rámci změny
územního plánu obce č. 2 z roku
2006. Zatímco v rámci změny č.1
z roku 2002 mělo být v Novém
Jenštejně ve výhledovém období
postaveno cca 160-210 převážně
samostatných domů na pozemcích o výměře zpravidla od 800 do
2400 m2, tak je nyní na základě
změny č. 2 postaveno cca 220 řadových domů s daleko menšími
výměrami a developer v tomto
areálu uvádí na svých webových
stránkách, že plánuje výstavbu
až dalších 500 bytových jednotek.
Obec si za tento “dáreček”
developerovi z hlediska veřejné
občanské vybavenosti v době přijímání změny č. 2 nic smluvně
nezajistila. Za 7 let se tak počet
obyvatel zdvojnásobil, dětí do 15
let tu máme více než 4x tolik,
územní plán má obec otevřen na
cca 3-3,5 tis. obyvatel a přitom
Jenštejn nemá do budoucna zajištěnu mimo vybudovanou mateřskou školu, kterou nevybudoval developer, ale obec, ŽÁDNOU
OBČANSKOU VYBAVENOST
ČI ZÁVAZEK K JEJÍMU VYBUDOVÁNÍ ANI TOMU ODPOVÍDAJÍCÍ OBECNÍ POZEMKY,
KDE BY JE MOHLA VYSTAVĚT. Nejmenší děti s rodiči našly
útočiště (doufejme dočasně) v zasedací místnosti na OÚ Jenštejn.
Řešení těchto velikých problémů

Jenštejna společně s neutěšeným
stavem areálu JZD, tlakem na
zrušení pošty, zajištěním dostatečné kapacity základní školy pro
velký počet jenštejnských a dehtárských dětí, potřebou zajištění
vodovodu a sběru a čištění odpadních vod v Dehtárech budou
výzvami nejen pro současné zastupitelstvo, ale i několik dalších
zastupitelstev po něm.
Obec nemá v podstatě žádný
významný majetek, který by ji
zajistil do budoucna dodatečné
kapitálové příjmy. Nejsme Radonice. Jenštejn je poměrně nebohatá obec s cca 10 mil. Kč příjmů
ročně. V zázračné zbohatnutí nelze do budoucna věřit.
Územním plánem je přitom
Jenštejn předurčen stát se dříve
či později městem.
Za této nepříjemné situace
je tak jediná šance pro Jenštejn
dobrovolnická práce lidí, kteří
něco umí, jsou ochotni obětovat
část svého volného času ve prospěch obce a nemyslí v rámci
své práce pro obec na své osobní
zájmy, jakož i stálé posilování odborného aparátu na obecním úřadě směrem k přípravě na dotační
období EU 2014-2020.
O to se v rámci omezeného volného času rodičů s malými dětmi
snažíme a jsem rádi, že se snaží i
někteří jiní. Jejich práce a nasazení si velmi vážíme. V obci by nemělo jít o mocenskou politiku, ale
o to, abychom se tady měli všichni lépe. Nic jiného obci do budoucna nepomůže a nic jiného její problémy s naprosto nepřipraveným
růstem zástavby v obci nevyřeší.
Co si neodpracujeme a neušetříme na rozvoj, to mít nebudeme,
respektive, co si neodpracujeme
a pevným charakterem neuhlídá-

me, povede jen k prohloubení stávajících urbanistických problémů
v Jenštejně.
Magdalena Hlaváčková:
Já nejsem tak zcela schopna
posoudit aktuální problémy, které Jenštejn má, protože již půl
druhého roku na úřadě nepůsobím a informace se dovídám velmi velmi zprostředkované. Myslím ale, že má Jenštejn problém
se samosprávou jako takovou.
Neumíme si vládnout a zdá se, že
nejen na úrovni komunální.
Před časem jsem se bavila s
jedním Izraelcem a tak trochu
omluvně jsem mu říkala, že taky
pomáhám na obecním úřadě. Velmi mě překvapila jeho nadšená
reakce. On kdysi taky pracoval v
podobné funkci v Izraeli a považoval tu práci za velice důležitou.
My Češi máme žebříček hodnot
nějak jinak, a to je možná ta chyba. Tady už dávno není nějaká
vrchnost - chamtivá a mocichtivá - na jedné straně a prostý
lid - bodrý a přátelský, kterého
tato vrchnost jen obtěžuje. Jsme
tu my a námi odvedené daně a
zase my kteří o těch daních rozhodujeme - formou zastupitelské
demokracie. Je to systém zdlouhavý a nedokonalý ale relativně
spravedlivý a hlavně jediný, který
máme.
Nemyslím si, že by problém
Jenštejna spočíval v nějaké konkrétní osobě, která škodí a musí
být odstraněna. Nemyslím si, že
by spočíval v rozpočtovém určení
daní nebo v tom, že jsme v minulosti nedostali dotaci na školku.
Nemyslím si, že by spočíval v
tom, že ten, či onen člověk někdy
v minulosti udělal to, či ono, a my
teď neseme fatální důsledky jeho

pochybení. Ono najít na někom
chybu a takzvaně ho odstřelit,
to nám jde nadmíru dobře. Na
to jsme kofři. Co nám ale chybí je právě ten člověk. Ochotný,
obětavý, schopný nést za obec
zodpovědnost - prostě starosta. A
potom zastupitelé s charakterem
- to nejhorší, co jsme u zastupitelstva zažila byly pletichy. Charakterních zastupitelů v obci vidím
dostatek, jen je zvolit. Nevidím
ale toho starostu. Pro mě osobně
je to téma na modlitby.
Jana Ivanišová:
Poslední roky není zastupitelstvo obce Jenštejn příliš stabilní. Toto má nepochybně dopad
na rozhodování zastupitelstva,
především z pohledu kontinuity.
Nyní máme sudý počet zastupitelů a vzhledem k názorovým rozporům, se těžce hledá většinová
podpora, k aktuálním tématům.
Mám podezření, že se některá
témata řeší hlavně ve výborech,
aniž by zastupitelstvo, jako jediný výkonný orgán, mělo přehled
a fakticky rozhodovalo. Řešení,
dle mého názoru, spočívá ve stabilizaci zastupitelstva a vedení
obce a eliminaci snah rozhodovat
mimo zastupitelstvo. Zároveň
bychom měli pokračovat v intenzivním a racionálním dialogu nad
jednotlivými tématy
Petr Stibůrek:
Myslím si, že co se týče provozu obce, funguje vše bezchybně.
Díky současné nestabilitě ve vedení obce nelze řešit nové projekty. V těch rozpracovaných bych
pokračoval dál, ale nové projekty
většího rozsahu bych nechal na
zastupitelstvo, které vzejde z voleb 2014.

Nová ředitelka mateřské školy
Rozhovor s novou ředitelkou Petrou Holíkovou
Můžete stručně říci pár slov o
sobě, kde jste s dětmi pracovala dosud?

Po ukončení studia na gymnáziu jsem při zaměstnání pokračovala ve studiu na SPgŠ – obor
vychovatelství, později ještě obor
předškolní výchova. Také jsem
studovala management na UK
Praha, nyní je přede mnou poslední ročník tříletého studia
vzdělávání dospělých na UJAK
Praha. Několik let jsem učila na
ZŠ a SŠ, posledních šest let v MŠ.
V jaké souvislosti jste dosud o
Jenštejně slyšela? Znala jste jej

před konkurzem?

Jsem rekreační cyklista a několikrát jsem jela okruh Praha
- Brandýs - Praha. Z těchto cest
Jenštejn znám, ale jen jako obec,
kterou jsem projížděla. Doufám,
že nyní se mi podaří poznat jej
více.
Líbí se vám architektonické
řešení naší školky?

Ano, školka se mi velmi líbí, je
moderně řešena. Jen bych se přimlouvala za o něco větší zahradu.
Rodiče by logicky mohli cítit
nejistotu, když po necelém
půlroce fungování MŠ přijde

nová ředitelka. Jak byste jejich
obavy rozptýlila?

Každá změna ve vedení vyvolává otázky typu:“Co se stalo? Něco bylo špatně?“ Těžko se
mohu vyjádřit k tomu, proč tato
změna nastala. Ale protože sama
jsem matka dvou dětí, dokážu rodiče a jejich případnou nejistotu
pochopit. Doufám, že až se lépe
poznáme, tak se jejich obavy rozptýlí.
Jaká je vaše základní představa
o chodu MŠ?

Myslím si, že je velmi důležité, aby ve školce všichni (učitelky

i provozní personál) pracovali
jako tým, aby koncepci MŠ vzali
za svou. Ráda bych vytvořila pro
děti vstřícné, podnětné a pohodové prostředí, ve kterém by se cítily bezpečně. Místo, kde by v rámci
svých možností a schopností získaly vědomosti, znalosti, dovednosti, návyky, které by jim usnadnily přechod do základní školy.
Což je pro děti velmi významný
životní přelom. Aby se nám toto
podařilo, je nutné spolupracovat
s rodiči, odbornými institucemi,
se zřizovatelem.
Kateřina Tůmová, Martin Šidlák

září 2013
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Stav rozpočtu 2013 Hřiště v Hradní
Jak si stojíme v polovině roku s obecním rozpočtem?

Na malém hřišti a v jeho okolí si hraje čím dál víc dětí

Plnění rozpočtu obce Jenštejn
ke 2. čtvrtletí roku 2013 je uvedeno ve standardních výkazech MF
Fin 2 – 12 M „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních
rad a dobrovolných svazků obcí“,
které jsou v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách
obce. Podle těchto výkazů vyplývají pro stav hospodaření obce
Jenštejn k 30. 6. 2013 souhrnně
tyto závěry:
Ve vztahu k plnění předpokládaných
celkových
příjmů
byl rozpočet pro rok 2013 k 30.
6. 2013 plněn z 51,19% oproti
předpokladu celého roku (částka
5.373.112,37 Kč z předpokládaných celkových příjmů ve výši
10.476.000,- Kč za celý rok 2013),
přičemž daňové příjmy byly plněny z 47,73% oproti předpokladu
celého roku (částka 4.153.083,57
Kč z předpokládaných celkových
daňových příjmů 8.701.000,- Kč
za celý rok 2013), přičemž meziročně došlo k nárůstu daňových
příjmů k 1. čtvrtletí 2013 o částku
922.865,31 Kč (celkově bylo počítáno v roce 2013 s nárůstem o 1,2
mil. Kč, vývoj je tedy v polovině
roku o cca 322 tis. Kč lepší než
se předpokládalo při sestavování
rozpočtu na rok 2013);
Ve vztahu k plnění předpokládaných celkových výdajů byl
rozpočet pro rok 2013 ke 30. 6.

V souvislosti se zvýšeným počtem dětí, které si chodí hrát na
hřiště v Hradní a jeho okolí, bych
rád požádal zejména jejich rodiče
o následující:
• Vaše děti už jsou jistě samostatné, ale i přes to pro ně
může být provoz v Hradní nebezpečný. Rozhlédnout se a neběhat
prostředkem ulice by mohlo pro
začátek stačit.
• Nenechávejte prosím star-

2013 plněn ze 46,19% (částka
4.458.318,- Kč z předpokládaných celkových výdajů ve výši
9.651.826,- Kč za celý rok 2013).
Obec čerpala v prvním pololetí
tohoto roku úvěr od České spořitelny, a.s. na projekt mateřské
školy Jenštejn s tím, že celkem
má obec k 30. 6. 2013 půjčeno 7
801 897,- Kč z desetimilionového úvěrového rámce. Aktuální
úroková míra, kterou obec České
spořitelně platí je cca jedno procento (přesně 1,07% p.a.).
Na účtech obce bylo ke konci
pololetí tohoto roku cca 5 mil. Kč.
Banka
KB
ČNB
ČS (úvěr)
ČS (sbírka)

Stav účtu
4,876,570.21 Kč
42,475.96 Kč
11,531.92 Kč
48,970.00 Kč

Celkově je možné konstatovat,
že plnění rozpočtu obce Jenštejn
je za první pololetí z hlediska
příjmů lepší, než bylo očekáváno.
Taktéž z hlediska vývoje běžných
výdajů je trend pozitivní.
Bližší analýzu plnění rozpočtu
a případné návrhy změn rozpočtu
ve vztahu k příjmům a neprojektovým výdajům bude souhrnně
řešit finanční výbor a správce
rozpočtu v podzimních měsících
tohoto roku.
Zdeňka Fryková a Petr Dovolil, zastupitelé

Změny na úřadě
Obecní úřad má tři nové posily
Dne 11. 9. 2013 rezignovala na
svou funkci starostky obce Zdeňka Fryková. Vedením obce je tedy
až do zvolení nového starosty
pověřen místostarosta obce Mgr.
Petr Dovolil.
Vzhledem k množství činností,
které obecní úřad vykonává, byly
na různé pozice a na různý rozsah vykonávané práce přijaty tři
nové zaměstnankyně:

Renata Hlaváčková
projektová manažerka
• činnost skládající se ze
dvou
vzájemně
propojených
agend. Jedna část souvisí s poskytováním manažerské a administrativní podpory v rámci realizace
jednotlivých projektů obce. Další
část tvoří dílčí činnosti vztahující
se k činnosti starosty v době jeho
nepřítomnosti.

Markéta Kotková
úřednice
• agenda vyplývající z povinností obecního úřadu daných
zákonem. Prakticky to jsou různé
evidence, žádosti, zápisy z jednání, vyhledávání informací, administrativní zázemí pro mateřskou
školu, vydávání a evidence stravenek, příprava podkladů pro
odvoz odpadů a jejich platby, příprava voleb, podklady pro webové
stránky, změny trvalých pobytů,
archivace.

Pavlína Antošová
projektová manažerka
• podpora projektů obce, podpora při řešení především stavební agendy /ale i jiné/, zároveň
• substituce úředních pozic v
rámci dovolených a nepřítomnosti atd.
Tyto posily doplní původně jedinou úřednici Simonu Vlasovou.
Kateřina Tůmová, Jiří Hulík, Evžen Dub

ší děti nadávat a ubližovat těm
menším. Není to od nich hezké a
ty mladší jsou pak smutné.
• Dospívající mládež, která
maluje na domek čuňačinky a
pořádá na Hradní závody na dětských odrážedlech nemá s dovolením na malém hřišti co dělat. Fotografie podobných borců a slečen
jsou k nahlédnutí v redakci.
Jiří Hulík

Obecní policie
Ačkoliv už prázdniny skončily
a tudíž se zdají být jako téma téměř neaktuální, já se jimi budu
trochu zaobírat – jimi, volným
časem a dětskou neposedností.
Nedávno jsme měli neobvyklý
případ – záchrana tonoucího psa.
Kolega musel za pomoci improvizovaných prostředků zachránit
tonoucího psa, který při venčení
spadl do jedné z velkých betonových nádrží v areálu bývalého
ZD Jenštejn. Vše dopadlo dobře
a později jsme se shodli v tomtéž:
„...zaplaťpánbůh, že to byl pes a
ne zvědavé dítě...“ A mě vytanul
na mysli následující seznam: 2x
zlomená ruka, x-krát vyražený
dech, natržená a zašitá dlaň,
mnohokrát rozbité koleno, rozbitá hlava, vyvrknutý kotník, hřebík vražený v chodidle, zlomená
noha a (jako třešnička na dortu)
dvojitá zlomenina páteře. Ne, to
není povinná četba ze zdravotní
karty filmového kaskadéra, ale
mé prázdninové trofeje. Byl jsem

totiž dítko „poněkud živější“ a
podnikavější. Dnes se divím že
jsem dožil dneška a děsí mne
představa, že moji synové něco z
mé vynalézavosti zdědili a tropí
v nestřeženém okamžiku podobné hlouposti jako kdysi já.
Ano a takto zdlouhavě jsem
se dopracoval k té jediné krátké
myšlence, kterou vám chci připomenout : „STŘEŽTE JE JAKO
OKO V HLAVĚ!!!“. Své děti a
kluky hlavně. Dobrodružných
lákadel kolem nich je mnoho
a s tím, jak rostou budou stále
zvídavější. Bohužel místa jako
třeba již zmíněný nedaleký areál
ZD jsou pro ně velkým lákadlem
a téměř smrtelným nebezpečím
zároveň. My tam na místě děláme, co je v našich silách, ale bez
pomoci vás starostlivých rodičů, to nezvládneme. A ne každý
potřebuje do života tak dlouhý
seznam bolestivých zkušeností
jako mám třeba já....
Vladimír Gecko, velitel OP Radonice

Obecní sloupek
Obecní úřad Jenštejn vás
bude na této straně pravidelně informovat o aktuálních výzvách, žádostech a závazných
nařízeních. Tuto formu sdělení
volíme proto, že Jenštejnský
občasník se dostane do každé
rodiny a poskytne informace i
občanům, kteří nemají možnost
sledovat aktuality na webu.
• Česká pošta v součinnosti
s obecním úřadem vás žádá o viditelné označení vašich nemovitostí číslem popisným a případně i označení vašich poštovních
schránek pro snadnější doručování.
• Z důvodu množících se
stížností na volně pobíhající psy,
obecní úřad vyzývá majitele psů,
aby si své psy zabezpečili a neporušovali Zákon na ochranu

zvířat proti týrání. Volně pobíhající psi ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují a
poškozují veřejné prostranství a
soukromé majetky.
• Obecní úřad žádá občany,
kteří využívají veřejné prostranství ke skladování vlastního stavebního či odpadního materiálu,
aby se řídili platnou Obecní vyhláškou č. 2/2013, která stanovuje podmínky a poplatky za užívání veřejného prostranství a nebo
je neprodleně vyklidili.
• Letošní mimořádné volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 25. a 26. října
2013. Další organizační podrobnosti budou oznámeny obvyklým
způsobem.
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Založení Sboru dobrovolných hasičů Jenštejn
Historie hasičů v naší obci začala za 2. světové války

dobrovolní hasiči v roce 1945 - Z. Novák, S. Opálenský, J. Stypola, L. Müller, J. Sládek, A. Müller, J.
Brych, J. Krbec, J. Zich, J. Smola a velitel B. Mareček (archiv V. Kovandy)

Každá kronika má svůj osud.
Co se událo včera je dnes již historií. Čím dříve je událost zapsaná, tím je pravdivější. Kronikář
nemá nikdy lhát, ani si vymýšlet.
První dvě kroniky Jenštejna čekal stejný osud. Byla v nich pravda a proto měly být zapomenuté.
První kroniku „Pamětní knihu
Jenštýna“ začal psát pan Josef
Mareček v roce 1922. Psal ji až do
roku 1942, kdy všechny kroniky
na okrese sebrali Němci. Psal si
alespoň koncept. Věřil, že ho jednou do kroniky přepíše. Kronika
se po válce vrátila, ale on do ní
nesměl přepsat ani řádek. Koncept psaný až do roku 1954 se
ztratil. Změnou politiky se ztratit
musel.
Druhou kroniku, o které bude
dnešní vyprávění, začal psát
bratr Jan Kobera v den založení
Sboru dobrovolných hasičů dne
2. července 1942. Od prvního dne
založení sboru bylo používáno
oslovení „bratře“. Sbor byl založen v té pro náš národ nejkrutější
době. Po atentátu provedeného
27. května 1942 na největšího
vraha českého národa říšského
protektora Reinharda Heydricha.
Bratr Kobera ještě neměl kroniku
a proto začal psát pouze koncept
na volné listy, které sešpendlil
svorkou s tím, že jednou všechno
do kroniky přepíše. Koncept psal
až do září 1946, kdy odešel na základní vojenskou službu.
Po návratu z vojny založil 28.
října 1948 „Knihu slibů“ s velkým zpožděním. Do nové knihy
nepřepsal ani řádek. V knize byl
zapsán pouze slib hasičů a podpisy všech členů. Nastolená politická garnitura KSČ po roce 1948
neměla ráda pravdu, hlavně když
byla v obou kronikách psaná o ně-

kterých z nich.
Psal se rok 1976, když jsem
se rozhodl psát kroniku obce Jenštejna. Tehdejší předseda MNV
Jan Stypola mé rozhodnutí přijal
s nadšením. Říkal, že je škoda, že
obec s tak slavnou tradicí nemá
vlastní kroniku. Při této příležitosti si vzpomněl, že v jedné
skříni ve sklepě MNV jsou nějaké
staré sešity a papíry. Po odklizení nánosu prachu a pavučin jsem
objevil poklad:
- Několik sešitů záznamů ze
schůzí obecního zastupitelstva z
doby 2. světové války až přibližně
do roku 1955.
– Seznam věcí předaných do
Okresního archivu za část 19.
století a první pololetí 20. století.
– „Pamětní knihu obce Jenštýna“ psanou panem Marečkem,
bohužel nedopsanou. Nalezl jsem
i koncept, který si psal od roku
1942 až do roku 1954.
– Několik svazků sešpendlených archů papírů, které obsahovaly historický materiál o Jenštejně. V různých archivech ho
pro obec za určitou úplatu kolem
roku 1950 vyhledával odborný
spisovatel Josef Furst.
- Dále zde ležel kompletní koncept bratra Kobery a nepopsaná
„Kronika slibů“.
Po nalezení kronik a obou konceptů jsem postupně všechno a
doslovně přepsal do kronik. Nyní
jsou v majetku OÚ v Jenštejně.
Chtěl bych, aby v současném
vyprávění vyznělo veliké nadšení
většiny členů pro práci ve sboru,
proto cituji doslova některé pasáže z konceptu ke kronice Sboru
dobrovolných hasičů, tak jak je
zapsal bratr Jan Kobera:
Dne 2. července 1942 starosta
obce pan Mareček, za přítomnosti

mnoha našich občanů založil Sbor
dobrovolných hasičů v Jenštejně.
Ve stejný den vznikla ustavující valná hromada, na které byl
zvolen přípravný výbor. Všichni
zvolení členové, nyní již „bratři“,
nové úkoly přijali.
Ihned se začalo s cvičením
prostných a pochodových. Ještě v
tomto roce jsme získali z výstroje čepice a píšťalky. Členů sboru
bylo 29 a všechna jména jsou
zapsaná v konceptu ke kronice.
Na jaře 1943 padl návrh na postavení zbrojnice. Materiálně se
však stavba nedala zabezpečit a
německé úřady stavbu nepovolily.
První velký křest našeho sboru přišel 3. září 1943, kdy byl
sbor ještě bez veškerého vybavení
a bez prostředků. Členové měli
pouze holé ruce. Ve 3 hodiny ráno
vypukl požár u rolníka Václava
Kobery. Zachvátil stodolu plnou
nevymláceného obilí přivezeného
z pole. Členům sboru se podařilo
do příjezdu okolních sborů vyvést
z přilehlého chléva dobytek a odtáhnout mláticí stroj bratra Sůry,
který měl příští den obilí vymlátit. Stodolu a úrodu se zachránit
nepodařilo. Požár byl zřejmě založen úmyslně, ale německým četníkům se nepodařilo nic vyšetřit.
Na konci roku byl za špatně
pracujícího velitele zvolen nový
velitel bratr Bohuslav Mareček,
který byl pro tuto práci doslova zapálený. Okamžitě ožil duch
sboru a začalo se skutečně s chutí
pracovat. Do sboru se hlásili noví
členové a bratr velitel rozdělil
sbor na 2 skupiny po 18 členech.
Začalo se vážně uvažovat o tom,
kde bude stát zbrojnice, která
byla přáním všech členů sboru.
Bylo vyhlédnuto místo u rybníka
pod hradem. Se stavbou se začalo,
jak se říká, na černo, bez vědomí
německých úřadů. Veškerý materiál byl pořízen z darů
Základy byly položeny 14.
května 1949. Práce se zúčastnil
celý sbor a mnoho spoluobčanů.
Za necelých 6 týdnů byla zbrojnice hotová a 25. června ihned slavnostně předána obci. Později byla
přistavěna ještě velká místnost
na skladování benzinu a všeho
ostatního materiálu.
Následovala další dobrá zpráva. Firma Ebert z Prahy nám
oznámila, že objednaná motorová
stříkačka o síle 32 HP s dvoutaktním motorem je pro nás připravená k odvozu. K tomu přiděleno
150 metrů hadic. Vše za 27 tisíc
korun. Zároveň byly zakoupeny
pro základní část sboru uniformy.
Naše sebevědomí velice stouplo.

Mít uniformu, stříkačku a zbrojnici to už se jinak pracuje a každý
by to na nás poznal.
V takovém prostředí pro nás
skončil rok 1944. Na světových
událostech v té době bylo již patrné, že nacistické Německo nebude již mít dlouhého trvání, ale na
druhé straně jsme si byli vědomi,
že nás ještě čekají těžké chvíle.
Začátkem roku 1945 se sboru naskytla příležitost koupě staršího
typu auta zn. Praga pro 9 osob od
hasičského sboru ve Dřevčicích
za 30 tisíc korun. Otázka peněz
byla pro nás tvrdým oříškem.
Pokladna byla prázdná. Bratr
Drnka navrhl, abychom se pokusili získat peníze sbírkou po občanech. Během několika dnů jsme
dali dohromady sumu 27 tisíc korun, na kterou byla konečná cena
stanovena.
Během zimních měsíců byl
sbor v neustálé pohotovosti. Fronta se přiblížila a nálety spojeneckého letectva byly časté. Největší
nálet byl 25. března 1945 v poledních hodinách. První bomby svržené jednotlivými svazy útočícími
ve vlnách za sebou dopadly do
Vysočan a Libně. Nálet trval asi
půl druhé hodiny. Poslední svazy
svrhly velký počet malých trhavých bomb, které zasáhly pruh
vesnic na východ od Prahy – Svémyslice, Zeleneč, Horní Počernice,
Satalice, Vinoř, Kbely, Letňany,
Čakovice a Jenštejn.
Bomby svržené na Jenštejn
dopadly do oblasti Bílého křížku
a v obci nezpůsobily žádné škody.
Nejvíce škod bylo v Satalicích,
Kbelích a Vinoři. Sbor se okamžitě po ukončení náletu rozjel do
nejvíce postižených Satalic, kde
se zúčastnil na odklízení trosek
domů a vyprošťování raněných
a mrtvých, kterých bylo mnoho.
Do Jenštejna přišlo 60 rodin z vybombardovaných Satalic, Kbel a
Vinoře. Spolu s jenštenskými občany spali ve sklepech ze strachu
před dalším bombardováním.
Konec války to však ještě nebyl. Nejtěžší chvíle pro náš sbor
nastaly během Pražského povstání. Tehdy se ukázala statečnost,
ale i zbabělost některých členů
sboru.
Zde citace z kroniky končí. O
dalších událostech by byla neméně zajímavá kapitola našeho
vyprávění. Končila válka, začínal
mír. Vesnice byla vyčerpaná a mír
byl velice chudý, vykoupený mnoha tragédiemi. A zase to byli hasiči, kteří dokázali jít příkladem při
obnově vesnice.
Václav Kovanda, kronikář obce
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Budoucnost pošty
Dotazník z obecního úřadu týkající se aktuálního tématu

V Jenštejnském občasníku budou počínaje tímto číslem pravidelně vkládány dotazníky z obecního úřadu týkající se aktuálních
a důležitých témat v naší obci, ke
kterým by občané měli mít možnost se vyjádřit.
Písemné odpovědi občanů naší
obce se budou sbírat prostřednictvím vložení do schránky na
úřadě nebo je bude možné zasílat
nascanované přes e-mail. Vzhledem k tomu, že do každého vydání Jenštejnského občasníku bude
vložen jen jeden výtisk dotazníku, mohou si občané naší obce
vyzvednout další výtisk dotazníku na úřadě nebo využít možnosti vytištění dotazníku z webové
stránky obce, kde bude umístěn k
volnému stažení.
Vyhodnocení každého dotazníku bude zveřejněno v dalším čísle Jenštejnského občasníku a na
webu obce.
V tomto čísle je vložen dotazník týkající se další existence
pošty v Jenštejně. Bohužel obec
registruje náznaky, že současný

11

aktuality z obce

monopolní poskytovatel těchto
služeb Česká pošta, s.p. nechce v
obci dál provozovat svoji pobočku.
Tímto tématem jsme se již zabývali v minulém čísle a prezentovali, jaký náklad by variantně
podle rozsahu zajišťovaných služeb zajištění takových služeb pro
obec představovalo.
Dle našeho názoru by občané
obce měli mít možnost se k její
další existenci vyslovit, a to nejen
občané Jenštejna, ale i občané žijící v místní části Dehtáry, která
má v současné době svou poštu v
Zelenči.
Důvodem takového průzkumu
pro všechny obyvatele naší obce i
její místní části je skutečnost, že
dříve nebo později, s výhledem na
rozvojové plochy v obci, se nebude
psát „Obec Jenštejn“, ale „Město
Jenštejn“, a že pro některé věkové
skupiny může být existence pošty
v Jenštejně pro jejich život velmi
důležitá.
Starší spoluobčany bude obec
v této věci kontaktovat individuálně.
Budeme rádi, když dotazník z
obecního úřadu budete považovat
za nový způsob otevřené komunikace mezi obecním úřadem a občany obce, dotazník si prostudujete, vyplníte a předáte ho jedním z
výše uvedených způsobů zpět na
obecní úřad k vyhodnocení.
Děkujeme vám.
Petr Dovolil, zastupitel

Nové zumba kurzy pro děti od 3 do 14 let a pro
dospělé najdete na www.primazumba.cz!
Těším se na vás - Lucie burdová.

JÓGA
Dýcháním proti stresu
Ramena vytažená k uším,
zadržování dechu, ztuhlé tělo,
nervózní mysl, bolavá ramena
nebo sevřený žaludek. Jakmile si
strnulost uvědomíme, dochází k
okamžitému uvolnění.
Uvolnění dýchací soustavy je
poměrně jednoduché, můžeme
ji totiž snadno ovládat. Uvolněné dýchání pak vyvolá lavinový
efekt i ve zbytku těla, dech funguje jako vodítko, kterým se celé
tělo řídí.

Tři oddechnutí
Zhluboka se nadechněte, vnímejte jak se rozpíná vaše břicho
a bránice Úplně vydechněte.
Nechte vše odplynout.
Zadržte dech v pauze před
nádechem vnímejte, jak se vaše
břicho uvolňuje Setrvejte v dechové pauze, dokud se opravdu
nemusíte nadechnout
Dvakrát zopakujte. Všimněte
si, že každý další dechový cyklus
bývá hlubší než předchozí.
Zdroj: E. Harrison
Táňa Sýkorová

ABECEDA AROMATERAPIE
V minulém čísle jsem vás
seznámila s hlavním představitelem skupiny eukalyptů, který
nese jméno Eukalyptus globulus. Dnes bych vám ráda napsala něco o dalších typech eukalyptů, které jsou svým působením
mnohem jemnější, mají jiné biochemické složení a používají se
u citlivějších skupin, jako jsou
např. starší lidé, alergici, těhotné a kojící ženy, malé děti včetně
novorozenců a kojenců. Všechny
mají velmi podobné vlastnosti.
Prvním z nich je Eukalyptus
citriadora neboli Eukalyptus
citronovonný. Voní citrónově a
svým aroma je spíše podobný
citrónové trávě než eukalyptům.
Je silně sedativní. Jeho použití
ve spojení s myrhou je vhodné
v zakouřených prostorách jako
anti-tabák. Velmi pěkně provoní
prostor, když se několik kapek
této silice nakape přímo do hadice zapnutého vysavače, kde

mimo vůně působí také jeho
schopnost likvidovat počet virů,
bakterií a plísní ve vzduchu. Použití této silice je vhodné u předškolních dětí od cca 4 let, pro
menší děti se však nedoporučuje.
Druhým typem je Eukalyptus
radiata, který se většinou prodává v BIO kvalitě. Nemá tak pronikavou vůni, je citlivější ke kůži
i sliznicím, a proto je jeho použití
vhodné už od novorozeneckého
věku, u těhotných a kojících žen
včetně alergiků.
Dalším již méně známým
eukalyptem je Eukalyptus polybractea. Vyznačuje se kořenitou
kafrovou vůní. Je stimulujícím
prostředkem pro snížení teploty, tiší kašel, uvolňuje křeče ve
svalech, napomáhá k lepší soustředěnosti a ulevuje při revmatismu. Může se používat u velmi
malých dětí. Je také dobrým repelentem.
Gabriela Válková

Zahradnické okénko
Jahodník
Začátek pěstování jahodníku
sahá až do doby starých Římanů
a Řeků. V Čechách má pěstování dlouholetou tradici, hlavně u
drobných pěstitelů. Jahodník obsahuje vitamíny, cukry, v malém
množství také tuky, bílkoviny,
vlákninu…
Je to vytrvalá rostlina, nenáročná na pěstování. Vyžaduje
slunečnou polohu, nejraději má
hlinitopísčitou půdu. Nesázíme
na stejné místo. Při výsadbě můžeme namáčet kořeny přípravkem POLYVERSUM, lze i zálivkou. Je to přípravek na ochranu
rostlin, proti plísni šedé, červené
hnilobě, fytoftorové hnilobě jahod. Nejčastějšími škůdci jahod-

níku jsou květopas jahodníkový
(na hubení např. Karate ZEON)
a roztočík jahodníkový (na něj
použijte VERMITEC). Jahodník

je citlivý na hnojiva s chlorem.
Vysazujeme ve dvou etapách
- v polovině léta a na jaře, do sponu řádky 50 cm rostliny od sebe

20 cm. Černá netkaná textilie zabraňuje růstu plevele, má dobrý
vliv na růst rostliny a dřívější
zralost plodů.
Podle plodnosti rozdělujeme
na:
Jednou plodící = plodí jednou
v roce.
Stále plodící = plodí na jaře
a pak i přes léto, ale potřebují k
tomu dostatečnou výživu a vláhu.
Měsíční = plodí začátkem léta
až do zimních mrazíků.
Poslední dobou jsou v oblibě
i převislé jahodníky určené do
truhlíků a závěsných květináčů.
Přeji vám, ať už si vyberete
jakýkoliv jahodník, abyste měli
dobré výnosy, a přeji dobrou chuť.
Alena Divišová
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POSLEDNÍ STRANA

ANGLICKÝ KOUTEK
Joke of the Day: winter hobby
A blonde decided she needed
something new and different for
a winter hobby. She went to the
bookstore and bought every book
she could find on ice fishing.
For weeks she read and studied, hoping to become an expert
in the field. Finally she decided
she knew enough and out she
went for her first ice fishing trip.
She carefully gathered up and
packed all the tools and equipment needed for the excursion.
Each piece of equipment had its
own special place in her kit.
When she got to the ice, she
found a quiet little area, placed
her padded stool and carefully
laid out her tools.
Just as she was about to make
her first cut into the ice, a booming voice from the sky bellowed,
“There are no fish under the ice!!”
Startled, the blonde grabbed
up all her belongings, moved further along the ice, poured some
hot chocolate from her thermos,
and started to cut a new hole.
Again the voice from above bellowed, “There are no fish under
the ice!!”

ZÁBAVA

Amazed, the blonde was not
quite sure what to do as this
certainly was not covered in any
of her books. She packed up her
gear and moved to the far side of
the ice. Once there, she stopped
for a few moments to regain her
calm. Then she was extremely careful to set everything up perfectly–tools in the right place, chair
positioned just so. Just as she was
about to cut this new hole, the
voice came again.
“There are no fish under the
ice!!”
Petrified, the blonde looked
skyward and asked, “Is that You,
Lord?”
The voice boomed back, “NO
THIS IS THE MANAGER OF
THE SKATING RINK!”

gather – shromáždit
tools – nářadí
padded stool – polstrovaná stolička
to be about to – chystat se
grab – popadnout, chňapnout
bellow – řvát, hulákat
amazed – ohromený, užaslý
skating rink - kluziště

Loučení s prázdninami
Jak se již stalo tradicí, patřila poslední prázdninová sobota
v Jenštejně dětem a oblíbenému
Loučení s prázdninami neboli Shrekiádě. Letos dokonce za
účasti rekordního počtu 175-ti
děti!
Naše díky za skvělé dopoledne
tak patří všem, kteří se zúčastnili
a vytvořili perfektní náladu.
Zejména bychom rádi poděkovali obci Jenštejn a jejím hasičům,
firmám Profirental, Servis365,
Pražský lunapark a Sico a především nezdolnému Shrekovi.
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Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně (TAJENKA). Buddha
Vodorovně:
A – Chaplinův film; listnatý
strom; část divadelní hry. B – Polská řeka; zpěvavý pták. C – Medvídkovitý vačnatec; nadávat. D
– Inic. Lukavského; svůdná žena;
a sice. E – TAJENKA. F – Sloní
zub; Chačaturjanovo jméno; ruská řeka. G – Starověké počítadlo;
spojka souřadicí. H – Příčka mezi
nohami stolu; proclívat. I – Klan;
rumunská měna; zn. elektrospotřebičů.

Svisle:
1 – Kokršpaněl (hovorově);
mřížové dveře. 2 – Modla; kost v
trupu. 3 – Prudká (řeka); německy „venkov“. 4 – Smutná báseň;
okolo. 5 – Již; zn. hořčice; spojka.
6 – Chuchvalec; vyhnanci. 7 –
Promoční síň; kyty. 8 – Květinky;
otlouct. 9 – Tahle; střevíc.
Nápověda: ARAM; LAND
Autorka: Iva Böhmová

KALENDÁŘ
podzim
podzim
2.11.
8.11.
30.11.
1.12.
5.12.

Divadelní představení
Chci práci a rodinu - odpolední besedy v MŠ s hlídáním dětí
Strašidelné dobrodružství s překvapením
Lampionová procházka
Vítání občánků
Rozsvěcení stromku
Mikulášská
inzerce

za organizační tým Jana Habartová

Jenštejnský občasník. Vydává Obecní úřad Jenštejn, 9. května 60, 250 73 Jenštejn, tel.: 286 851 985. Šéfredaktorka: Kateřina Tůmová, email: redakce@jenstejn.info.
Stálí spolupracovníci: Evžen Dub, Jiří Hulík, Václav Kovanda. Za obsah článků odpovídají autoři a stanovisko redakce nemusí být vždy shodné. Tisk: Technika s.r.o. MK ČR E20271

