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

Petr Dovolil, místostarosta
+420 724 175 988 
petr.dovolil@jenstejn.com

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

Úřední hodiny
Pondělí 8:00–11:00 16:00–19:00 hod.
Středa 8:00 –11:00 13:00–16:00 hod.

Nezapomeňte se podívat na ofi ciální strán-
ky obce na www.jenstejn.com a na diskusní 
fórum www.jenstejn.eu.

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

Pošta
Pracovní doba pošty v Jenštejně:
Pondělí  8:00–10:00 14:00–18:00 
Úterý  8:00–10:00 14:00–16:00
Středa  8:00–10:00 14:00–18:00 
Čtvrtek  8:00–10:00 14:00–16:00
Pátek  8:00–11:00 

Pracovní doba pošty v Zelenči:
Pondělí  8:00–10:00 14:00–18:00 
Úterý  8:00–10:00 14:00–16:00
Středa  8:00–10:00 14:00–18:00 
Čtvrtek  8:00–10:00 14:00–16:00
Pátek  8:00–10:00 14:00–16:00 

Knihovna
Otevřeno je každý čtvrtek od 17.00
do 19.00 hod.

Obecní policie
+420 724 111 222
hlídka OP Radonice

KontaKty

co jste dosud dělala a proč 
vás nabídka místa v jenštejně 
zaujala?

Vystudovala jsem učitelství pro 
1. stupeň ZŠ. Řadu let jsem učila 
a pak 6 let dělala zástupkyni ředi-
telky. Sama jsem také dvojnásob-
nou matkou – dcera i syn už jsou 
vysokoškoláci. Měla jsem za ta léta 
možnost učit ve všech třídách ZŠ 
a zjistila jsem, že mě nejvíce baví 
a naplňuje práce s menšími dětmi. 

Jako zástupkyně jsem také zvládla 
organizaci a vedení stávající školy 
a přispěla k jejímu rozvoji a dobré 
pověsti. Pozice ředitelky MŠ je pro 
mě dalším krokem v pedagogic-
kém působení a sebevzdělávání. 
A já chci všechny své schopnosti, 
dosavadní znalosti a zkušenosti 
věnovat nové MŠ v Jenštejně. Při 
rozhodování mě samozřejmě také 
lákalo, že to bude nová školka, 
která roste doslova na zelené lou-

ce. Být její první ředitelkou - to je 
velká výzva. Mám možnost vdech-
nout školce život, spoluvytvářet 
její charakteristiku, koncepci roz-
voje, budovat její pověst, začlenit ji 
do života obce.

jaký dojem na vás udělal jen-
štejn, jak se vám líbí projekt 
školky a její umístění?

Jsem nadšený cyklista a Jen-
štejn jsem jako výletník znala. Asi 

jako každému mi v hlavě utkvě-
la především stará část s torzem 
hradu, která má velké kouzlo. 
Myslím, že celý Jenštejn je krásné 
místo k žití a také proto si i jeho 
nejmenší obyvatelé zaslouží to 
nejlepší. Projekt se mi moc líbí 
a těším se, až školka ožije. Snad 
jen kdybych si mohla přát, chtě-
la bych větší venkovní prostor na 
hraní a sportování dětí.

Pokračování na straně 2

Starosta obce vybral v listopadu ředitelku nové mateřské školy v Jenštejně. Stala se jí Jana Chmátalová.

„být první ředitelkou školky, to je výzva“

Vše nejlepší
do roku 2013
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Ke konci října 2012 bylo v obci Jenštejn hlášeno 1010 obyvatel. Obec tak překročila symbolickou hranici tisíce obyvatel.

T
a sama o sobě pro obec nic 
neznamená, ukazuje však, 
že Jenštejn již není malou 

vesnicí s několika stovkami oby-
vatel. Již na začátku je však třeba 
zdůraznit, že v tomto článku uve-
dených počtech obyvatel nejsou 
zahrnuti ti, kteří sice v Jenštejně 
bydlí, ale z různých důvodů tu ne-
jsou hlášeni k pobytu.

V roce 2006 bylo v Jenštejně 
trvale hlášeno 479 obyvatel opro-
ti 1010  ke konci října 2012. Za 
necelých šest let  je to tedy více 
než dvakrát tolik. Tento nárůst 
lze přičíst především výstavbě 
a prodeji rodinných domů v rámci 
1. a 2. etapy developerského pro-
jektu Nový Jenštejn. V těchto 
dvou etapách bylo vybudováno 
230 domů, z nichž je již přibližně 
190 prodáno. S prodejem 
zbývajících domů a narozením 
dalších dětí by tak obec mohla 
mít na konci roku 2014 přibližně 
1100 až 1150 hlášených obyvatel.

Samotný nárůst počtu oby-
vatel ze 479 na 1010 sám o sobě 
nic nevypovídá o tom, jaké výzvy 
tato změna pro obec přináší. 
Z přiložené tabulky je patrné, že 
největší nárůst - cca čtyřnásobný 
- představují v porovnání s rokem 
2006 kategorie dětí do 15 let 
(celkem 252 obyvatel) a věková 

skupina 36-45 let (200 obyvatel). 
Největší zastoupení mají však 
obyvatelé ve věkové skupině 26-
36 let s 207 obyvateli. Naopak 
u nejstarších věkových skupin 
obyvatel (66 a starší) počty oby-
vatel oproti roku 2006 klesají. 

Výše uvedený nárůst počtu 
obyvatel za šest let je pro obec 
na jedné straně pozitivní (vyšší 

příjmy z daní), na druhou stra-
nu však obec konfrontuje se 
skutečností absence základní 
občanské vybavenosti v obci 
(mateřská škola, základní škola, 
sportovní a volnočasové prostory, 
komunitní centrum apod.), na 
které se v projektu Nový Jenštejn 
sice myslelo, ale poněkud 
nelogicky až ve 4. etapě, kdy už 

mohl mít Jenštejn cca 2000 oby-
vatel. Navíc k této výstavbě nebyl 
developer nijak smluvně zavázán. 
I v důsledku toho jsou paradoxně 
dodatečné příjmy z jednoho 
hlášeného obyvatele v obci (do 
roku 2012 přibližně 6,6 tis. Kč 
na rok a od roku 2013 přibližně 
7,8 tis. Kč na rok) snižovány do-
budováním základní občanské 

vybavenosti realizované obcí za 
developera. 

Tento vnitřní dluh však vznikl 
v minulosti a druhá alterna-
tiva přístupu k tomuto dluhu 
– jeho neuhrazení (neřešení) – 
by vlastně znamenala, že obec 
se stane „místem k bydlení“, 
nikoliv „místem k plnohodnot-
nému občanskému životu“ tak, 

jako tomu je běžné v jiných ob-
cích nad 1000 obyvatel. Z tohoto 
důvodu obec dostaví dvoutřídní 
mateřskou školu, která je právě 
reakcí na trvale rostoucí počet 
dětí ve věkové skupině 0-6 let 
a silné zastoupení obyvatel ve 
věkových kategoriích 26-35 let 
a 36-45 let. Počet téměř 150 dětí 
do 6 let však samozřejmě vyvo-
lává situaci, kdy děti z Jenštejna 
by byly téměř schopny v jed-
nom ročníku zaplnit jednu třídu 
základní školy, což už nyní vyvo-
lává napětí zejména u zřizovatele 
základní školy ve Vinoři. 

Do budoucna je tedy vždy 
nutné umožňovat větší zástavbu 
v Jenštejně pouze za předpokladu 
vynutitelného právního závaz-
ku vybudovat odpovídající 
občanskou vybavenost. V mezi-
dobí je nutné připravovat kvalitní 
projekty s co největším dopadem 
na obyvatele a současně šetřit na 
výdajích na správě obce. Postupně 
se tak bude vytvářet občanská 
vybavenost odpovídající počtu 
a struktuře obyvatel v Jenštejně. 
I z tohoto důvodu obec připravila 
projekt výstavby plnohodnot-
ného sportovního zázemí v areálu 
antukových kurtů pod hradem 
Jenštejn.  

Petr Dovolil

jenštejn překročil hranici 1000 hlášených obyvatel

vývoj počtu obyvatel v jenštejně 
Rok/věk. kategorie 2006 2012
0–6 let 34 143

7–15 let 28 108

16–25 let 47 74

26–35 let 87 207

36–45 let 43 200

46–55 let 66 79

56–65 let 47 90

66–80 let 80 48

81 let < 65 61

Celkem 497 1010

Dokončení ze strany 1

od kdy nastupujete?
Nastupuji od 1. ledna 2013. Do 

práce jsem se ale zapojila hned po 
svém jmenování do funkce, někte-
ré věci nesnesou odklad. Je potře-
ba školku úspěšně zkolaudovat, 
zapsat ji do rejstříku škol, zajistit 
personální obsazení, provést zápis 
a vše nachystat tak, aby v březnu 
mohla přivítat první děti. Na ty se 
samozřejmě těším nejvíc...

jaká budou kritéria pro přijetí 
a výše školného?

Kritéria budou včas zveřejně-
na, tak jako všude budou rozho-
dující bydliště dítěte v Jenštejně 
a jeho věk. Úplata za vzdělávání 
souvisí s rozpočtem, který zastu-
pitelstvo pro školku schválilo, 
a činí 1300 Kč za měsíc.

S jakým záměrem přicházíte, 
jak by měla školka fungovat?

Ráda bych v MŠ vytvořila 
příjemné, klidné, tvůrčí a vstříc-
né prostředí. Chtěla bych vést 
školku, kam by děti rády chodily, 

která by se líbila nejen jim, ale 
také jejich rodičům a ve které by 
se všem dobře pracovalo. Školku, 
která by poskytovala kvalitní 
předškolní vzdělávání, učila děti 

prožívat a chápat svět kolem 
sebe, podporovala jejich chuť po-
znávat, tvořit a přemýšlet. Školku 
otevřenou, kam se mohou rodiče 
kdykoli zajít podívat a v případě 

potřeby přijít s jakýmkoli problé-
mem. Školku, která se také stane 
místem společného setkávání při 
různých příležitostech a akcích.

Martin Šidlák

„být první ředitelkou školky, to je výzva“
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V minulém čísle Občasníku jsme psali o změnách v doručování pošty v Jenštejně. 
Přechod na nový systém byl… trochu divoký. Co se stalo?

Jenštejnu dlouho chyběla alespoň malá prodejna potravin. V létě byl malý obchod otevřen ve Zlatnické ulici
v Novém Jenštejně, brzo ale změnil majitele. Nyní je jeho provozovatelem Petr Beneš.

dopřejte poště trochu času...

„největší zájem je o pečivo“

V
 obvodě Jenštejna se na 
podzim změnil systém do-
ručování listovních a balí-

kových zásilek, Česká pošta navíc 
v celé republice převzala od firmy 
MediaServis doručování denního 
tisku a časopisů. Výsledkem byl, 
alespoň podle mé konkrétní zku-
šenosti zmatek. V mém případě 
nedokázala pošta po čtyři týdny 
doručit předplacené noviny do 
správné schránky i přes opako-
vané reklamace, listovní zásilky 
chodily mnohdy i s týdenním 
zpožděním, někdy nepřišla žádná 
pošta několik dní, poté jsem na-
šel zásilku ve schránce i dvakrát 
denně….a dalo by se pokračovat. 
V listopadu se ale vše vrátilo do 
správných kolejí včetně návratu 
původní poštovní doručovatelky.

Stejně jako minule jsme požá-
dali o vyjádření tiskovou mluvčí 
České pošty Martu Selicharovou: 
„Česká pošta prochází zásadní 
proměnou. A důvodem není pou-
ze liberalizace poštovního trhu. 
Mimochodem, tu není zapotřebí 

z pohledu zákazníka příliš pře-
ceňovat. Až na doručování listov-
ních zásilek do 50 gramů váhy je 

totiž poštovní trh liberalizován 
dlouhá léta. Změny jsou však nut-
né, pošta dlouhá léta dostatečně 
neinvestovala do modernizace. 

Obrovskou změnou tak prochází 
postupně třeba právě logistika. 
Regionu, kam spadá Jenštejn, se 

dotkla do letošního 1. listopadu. 
Od tohoto data jsou všichni do-
ručovatelé, tedy listovní, balíkoví, 
novinoví i doručovatelé letáků 

zařazeni pod jednotlivá depa. 
Změnu by zákazník samozřejmě 
vůbec neměl zaznamenat. Když, 
tak podle toho, že se služby zlepší. 
Dopřejte však poště trochu času, 
změny jsou rozsáhlé – a přivyk-
nout novotám musí hlavně naši 
pracovníci. Do Jenštejna je listov-
ní materiál doručován z dodejny 
Brandýs nad Labem 1. Noviny 
jsou doručovány přímo z Jenštej-
na a v současné chvíli by situace 
v doručování měla být stabilizo-
vaná, a to včetně počtu výtisků. 
V Jenštejně doručuje stálý balí-
kový doručovatel, který nedoru-
čené zásilky ukládá na poště Jen-
štejn spolu s výzvami. Listovní 
doručovatelky, které tuto oblast 
doručují, se pro výzvy stavují 
před pochůzkou.“

Pokud byste měli i nadále ně-
jaké problémy s doručováním, zde 
jsou doporučené kontakty:

Osobně na poště v Jenštejně, 
telefonicky na depu Brandýs: 
954390200 nebo 954390201.

Martin Šidlák

jak, kdy a proč jste převzal 
obchod ve zlatnické ulici?

Přebral jsem ho po mém před-
chůdci na konci září. V celém 
Jenštejně nebyla předtím jediná 
prodejna potravin. Vždy, když ně-
komu něco doma dojde, tak musí 
buď na Podolanku nebo až do Vi-
noře. A to už je pro drobný nákup 
z ruky.

Máte s podobným obchodem 
nějaké zkušenosti?

Ano, další prodejnu s potra-
vinami provozuji už rok v Bran-
dýse. Předtím jsem působil jako 
manažer prodejen po celé Praze. 

jak byste popsal svůj sortiment 
v jenštejně? pro co by k vám 
měli lidé chodit, když jsou 
zvyklí nakupovat ve větším 
v praze nebo brandýse?

Sortiment na prodejně se ještě 
utváří, vedle základního zboží je 
zde možnost si na druhý den ob-
jednat čerstvou uzeninu, chlebíč-
ky nebo dortíky. Jedním z lákadel 
prodejny ve Zlatnické je i pizza do 
krabice, kterou nám vozí jako po-
lotovar přímo z pizzerie Vyžlovka 

a my ji zde dopečeme. Na výběr 
je ze šesti druhů pizz a příprava 
trvá cca 10 minut od objednání. 
Po novém roce bude možnost i do-
voz pizz přímo domů.

o co je největší zájem a chystá-
te nějaké rozšíření sortimentu?

Největší zájem je o pečivo, kte-
ré nám vozí JVS Semilská Pekár-
na, a uzeniny, které lze objednat 

na druhý den z Řeznictví Přibyl. 
Co se týče pečiva, sortiment je 
podle mého názoru dostačující. 
U uzenin plánujeme po novém 
roce přímý prodej, kde bude pult 
s nářezákem a váhou.

váš předchůdce vydržel jen pár 
týdnů, jak dlouho vydržíte vy? 

To je dost zapeklitá otázka, 
jako podnikatel mám snahu sa-

mozřejmě vydržet co nejdéle, ale 
záleží to na různých aspektech. 
Doba je taková, že všichni šet-
ří a jezdí nakupovat do velkých 
marketů, kde je zboží podstatně 
levnější oproti malé prodejně 
s potravinami. A to může být lik-
vidační. Ale samozřejmě se budu 
snažit vydržet, co nejdéle to pů-
jde.

Martin Šidlák
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D
alší rozvoj sportovních 
a kulturně-společenských 
aktivit v obci však naráží 

na nevyhovující hygienické pod-
mínky zázemí, a to zvláště v situ-
aci, kdy se počet všech obyvatel 
v obci během posledních 6ti let 
zdvojnásobil a velkou část toho-
to nárůstu představují také děti 
(jen cca 150 dětí do 6 let věku).
Tato skutečnost je pro obec s 1000 
obyvateli, nemající žádné jiné 
sportoviště, základním nedostat-
kem v občanské vybavenosti. Jed-
ná se tedy o obdobný případ, jako 
tomu bylo v případě mateřské 
školy. Bez základního hygienicky 
přijatelného zázemí nebude toto 
sportoviště plnit funkci, kterou 
standardně plnit má. Z tohoto dů-
vodu bylo i ve volebním progra-

mu SNK21 v kapitole „Školství, 
sport, kultura a občanská společ-
nost“ i téma Zkvalitnění zázemí 
sportovního zařízení v podhradí 
v rámci stávajících ploch. 

Jediný sportovní klub v obci
Sportovní klub je občanským 

sdružením založeným v lednu 
2007 celkem 12 zakládajícími 
členy. Činnost ve sportovním klu-
bu se nyní výlučně zaměřuje na 
nohejbal. V současné době má 56 
členů. Z toho je 27 registrovaných 
sportovců, z nichž mělo v letoš-
ním roce 22 hráčskou licenci ČNS 
(ostatní bez licence: dlouhodobá 
zranění, studium, zaměstnání 
atd.). Zbytek sportuje rekreačně, 
někteří jsou dokonce nesportov-
ci, ale absolvují veškeré brigády, 

pomáhají při organizování akcí, 
výstavbě sportoviště atd. Vyloženě 
tedy hrálo oficiální soutěže 22 lidí, 
ostatní rekreačně. „A“ mužstvo 
muži  -  Krajský přebor (4. Nejvyš-
ší soutěž v ČR) Cílem v nejbližší 
době je postup do druhé celostátní 
ligy družstev ČNS. Dorost  -  Kraj-
ský přebor dorostu (druhá nejvyšší 
soutěž v ČR). „B“ mužstvo muži – 
Krajská soutěž třetí třída. Žáci – 
Krajská soutěž žáků, pohár ČNS, 
Mistrovství ČR žáků. Několik čle-
nů sdružení má trenérskou licenci. 
Zejména žáci vykazují v posled-
ních letech mimořádné úspěchy, 
a to na celostátní úrovni. Sportov-
ní klub se dále zaměřuje i na cyk-
loturistiku, a okrajově i volejbal. 

Je třeba zmínit, že stávají-
cí hřiště a provizorní zázemí si 

členové SK Jenštejn vybudovali 
svépomocí a odvedli na ploše are-
álu stovky hodin práce. Příspěvek 
obce byl ve formě hrazení nákladů 
za materiál. 

Multifunkční areál
Ještě v roce 2010 v rámci před-

ložení žádosti o příspěvek obce 
jednotlivým občanským sdruže-
ním v obci požádal SK Jenštejn 
mimo jiné o finanční příspěvek 
370 tisíc korun na dostavbu stá-
vajícího zázemí. Po vyhodnocení 
tohoto požadavku vedením obce 
nabídla tehdejší místostarostka 
Ing. arch. Magdalena Hlaváčková 
SK Jenštejn jiné řešení: poku-
sit se navrhnout celkové řešení 
nového zázemí sportovního are-
álu tak, aby sloužilo sportovní-

projekt zázemí sportovního areálu –  ano či ne?
V posledních letech v naší obci vznikla nezanedbatelná a úspěšná komunita sportovců, která během několika let vytvořila na 
louce v podhradí dva kurty a provizorní sportovní zázemí. Plocha je používána během roku i pro akce organizované obcí. 
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mu klubu a širší veřejnosti, bylo 
v souladu s právními předpisy 
a v neposlední řadě odpovídal 
také standardům nohejbalového 
svazu. Po společné dohodě mezi 
předsedou SK Jenštejn Milosla-
vem Šnídlem a vedením obce 
byla, pod patronátem Ing. arch. 
Petra Hlaváčka, zorganizová-
na architektonická minisoutěž 
mezi třemi architektonický-
mi kancelářemi (OVarchitekti, 
SHS architekti a Atelier KAVA). 
Odbornou pětičlennou porotou 
tvořili Ing. arch. Petr Hlaváček, 
Ing. arch. Jan Jehlík, akad. arch. 
Alena Šrámková, Miloslav Šní-
dl (za SK Jenštejn) a Ing. arch. 
Evžen Dub (za rozvojový výbor 
obce). Porota vybrala návrh ar-
chitektů Opočenského – Valou-
cha (OV-A), který byl následně 
zveřejněn na rozvojovém výboru 
a na webových stránkách obce. 

Vítězný návrh je kultivovaný, dis-
poziční řešení jednoduché a čitel-
né. Autoři návrhu byli následně 
pověřeni zpracovat dokumentaci 
pro sloučené územní a stavební 
řízení a tuto dokumentaci pro-
jednat a získat stavební povolení. 
Za objednatele (obec) byl pověřen 
jednat Ing. arch. Petr Hlaváček. 
Průběžných pracovních jednání 
s architekty se účastnil i před-
seda sportovního klubu Milo-
slav Šnídl a za rozvojový výbor 
Ing. arch. Evžen Dub. Projekt má 
platné stavební povolení.

V roce 2011 byl vypsán jedi-
ný dotační titul, na který mohla 
obec podat žádost o dotaci na re-
alizaci sportovního zázemí, a to 
Středočeský fond rozvoje obcí 
a měst spravovaný Středočeským 
krajem. V té době se však zastu-
pitelstvo obce rozhodlo na tento 
dotační titul předložit finančně 
větší projekt mateřské školky. 
Nebylo možné, aby jeden žadatel 
podal více než jednu žádost o do-
taci.  Bohužel ani na výstavbu 
mateřské školy obec nakonec do-
taci nezískala.

Jak dál s projektem
Na počátku roku 2012 se obec 

potýkala s rozhodnutím, zda 
stavět školku či nikoliv, a ostat-
ní rozpracované projekty na čas 
ustoupily do pozadí. Až teprve 
v druhé polovině tohoto roku se 
opět položil na stůl projekt záze-
mí a kolem stolu se znovu sešli 
původní zástupci obce Ing. arch. 
Petr Hlaváček, Miloslav Šnídl, 
Ing. arch. Evžen Dub, architekt 
návrhu Ing. arch. Štěpán Valouch, 
pan starosta Jiří Sojovský a mís-
tostarosta obce Mgr. Petr Dovolil. 
Po několika společných jedná-

ních, kde se zvažovalo vytvoření 
memoranda mezi obcí a sportov-
ním klubem, diskutovaly se rám-
cové podmínky budoucí nájemní 
smlouvy a reálné možnosti sprá-
vy areálu, provozní řád, využití 
stavby a sportovních ploch, zva-
žovaly se veškeré možné způso-
by, jak je projekt možné zlevnit 
či rozdělit na dvě etapy stavby či 
zda je možné použít levnější kon-
strukční systém, než je v projek-
tu.  S ohledem na skutečnost, že 
relevantní dotační tituly v tomto 
roce vypsány doposud nejsou, 
bylo pracovně rozhodnuto vede-
ním obce, že budou rozpracovány 
podklady ke dvěma variantám 
možné realizace stavby bez dota-
ce. Jedna varianta, kdy bude re-
alizace stavby rozdělena do dvou 
etap (první etapa bude nezbytně 
nutné zázemí pro sport a kultur-
ní akce, bez klubovny, s venkovní 
terasou, druhá etapa zahrnuje 
dostavění celé stavby v dalších 
letech) Variantou druhou je reali-
zace celého zázemí najednou. Obě 
varianty předpokládají  realizaci 
(v případě první varianty pouze 
první etapy) na přelomu dvou let 
v období sportovního klidu od říj-
na 2013 do dubna 2014.  

Veřejný sportovní areál
Vybudovat na místě stávajícího 

sportovního areálu nové zázemí 
má za cíl vytvořit prostředí nejen 
pro členy SK Jenštejn a nohejbalo-
vý sport, ale mělo by sloužit i všem 
ostatním obyvatelům obce jako 
zázemí k jakýmkoliv sportovním 
či kulturně společenským akcím 
v průběhu celého roku. Vybudovat 
dům důstojný, reprezentující jak 
obec samotnou, tak i vztah obce 
k podpoře sportu a komunitnímu 

životu v obci. Je třeba mít na pa-
měti, že nejenom školka bude roz-
víjet obyvatele obce od nejmenšího 
věku, ale i toto zázemí by mělo 
mít za cíl podporovat sport a kul-
turu v obci pro všechny věkové 
kategorie, od těch nejmladších po 
ty nejstarší, a to ať už formou ak-
tivní (hráči), tak i pasivní (diváci). 
To vše přispívá k vytváření spole-
čenského a kulturního prostředí, 
navazování sousedských vztahů 
a dává alternativu všem, kterým 
nestačí jen virtuální svět televize 
a počítačů. Nově vzniklé zázemí by 
mělo být místem k setkávání. Není 
náhodou, že v těsném sousedství je 
dětské hřiště a z druhé strany vol-
ná pobytová louka. Nový areál by 
tedy sloužil jako zázemí i pro tyto 
plochy. K tomu, aby takový areál 
fungoval kvalitně, je však třeba 
vytvořit také nové smluvní pod-
mínky mezi obcí jako vlastníkem 
pozemků a budov na těchto po-
zemcích a správcem areálu, včetně 
provozního řádu, který bude jasně 
popisovat práva a povinnosti obce 
a SK Jenštejn a vytvářet maximál-
ní prostor pro účelné využívání to-
hoto areálu obyvateli obce. 

Pevně věřím, že realizací kva-
litního zázemí sportovního areálu 
se jednoznačně podpoří existence 
sportu v obci a členům sportovní-
ho klubu se tímto vytvoří důstoj-
né a potřebné zázemí. Podpoří se 
sportovní a kulturně-společenské 
povědomí všech spoluobčanů, 
dětí již školního či středoškolské-
ho věku, jejich rodičů i prarodičů. 
Podpoří se realizace důstojného 
místa pro setkávání nás všech. 
Je jen málo obcí s 1000 obyvateli 
v České republice, které podobné 
sportovní zázemí nemají.  

Evžen Dub

projekt zázemí sportovního areálu –  ano či ne?

Vítězná vizualizace no-
vého sportovního zázemí 

od architektů Valoucha 
a Opočenského
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V
šechno začalo za dramatic-
kých až krvavých událostí 
večer 9. dubna 1950. V sále 

hostince U Váňů bylo násilně za-
loženo několika našimi občany 
a delegáty z ONV Jednotné země-
dělské družstvo. Od prvních dnů 
po založení se družstvo potýkalo 
s velkým nedostatkem pracov-
ních sil. Zrodil se odvážný návrh: 
„Vybudujeme školku a tím získá-
me nejméně 15 mladých pracov-
nic pro jarní až podzimní sezonní 
práce na polích.“ 

Od návrhu k realizaci nebylo 
daleko. S administrativní ani fi-
nanční otázkou si nikdo nelámal 
hlavu. Statek č.p. 19 Jaroslava 

Šáry byl podle zákona č. 55/1947 
Sbírky zabrán pro hospodaření 
JZD. V obytném domě byly vy-
členěny a upraveny 2 místnosti 
v přízemí pro účely nově vznika-
jící školky. Na přilehlé zahrádce 
bylo zbudováno dětské hřiště. 
Z první místnosti, která byla 
upravena jako herna pro děti, byly 
proraženy dveře na hřiště. Druhá 
místnost sloužila pro odpolední 
odpočinek dětí. Na výzdobu her-
ny byl přizván akademický malíř 
Soukup, který zdarma pomaloval 
stěny místnosti pohádkovými po-
stavičkami. Veškerý nábytek včet-
ně lůžek na spaní zhotovili místní 
řemeslníci. Rovněž i vybavení 

dětského hřiště jako houpačky, 
pískoviště, prolézačku a několik 
laviček. Jednalo se pouze o školku 
sezonní a tak řada dřevěných lat-
rín pro děti byla zbudovaná u zdi 
na zahradě. Hračky byly většinou 
pouze dřevěné. Jednalo se o různá 
zvířátka na kolečkách tažená pro-
vázkem, dále houpací koně, hou-
pací kohouty, kostky a další hrač-
ky. To vše vyráběl profesionálně 
truhlář Josef Janda. Jídlo a pití si 
každé dítě nosilo z domova. Také 
přikrývky a polštářky děti měly 
svoje. 

Počáteční zájem maminek byl 
slušný. Do školky začalo chodit 12 
dětí. Již během první sezony však 

počet dětí klesal. Druhý rok na 
jaře bylo pouze 4 – 5 dětí. Stáva-
lo se, že někdy nepřišlo ani jedno 
dítě. 

A co to všechno stálo? Zdálo by 
se, že nic. Ale úplně zadarmo to 
přece nebylo. I když to byl pouze 
letní útulek, muselo se často za-
topit. Místnosti byly studené, bez 
sluníčka. Musel se zaplatit pro-
voz školky, údržba, plat učitelky, 
která musela mít určité vzdělání. 
Byla z Prahy a v obci si našla pod-
nájem. To všechno muselo platit 
JZD. Nezájem maminek o školku 
zapříčinil, že školka po necelých 
dvou letech provozu zanikla. 

Václav Kovanda, kronikář obce

historie: zapomenutá školka

jak vznikl trpaslík?

Název tohoto článku napovídá, že se nebude hovořit o výstavbě nové současné školky. Tento článek bude zaměřen na 
první jenštenskou školku (dětský útulek), která vznikla před 60 lety ve spolupráci JZD a Místního národního výboru. 

Podle zakládací listiny vznikl 4. 4. 2009, ale ve skutečnosti o pár měsíců dříve. Vznikl při úvahách zakládajících členek 
Hanky Rezkové a Táni Sýkorové, o tom, co udělat s časem, který budou trávit doma s dětmi. 

H
lavním motivem našich 
tehdejších rozhovorů byl 
fakt, že máme kolem sebe 

spoustu matek a dětí v podobné si-
tuaci. Klíčové pro založení centra 
bylo setkání s tehdejší starostkou 
Zuzanou Bezvodovou. Původně 
jsme za ní šly, jestli by nám nepo-
skytla pro rodinné centrum vel-
kou zasedačku Obecního úřadu. 
Její záporná odpověď byla vyváže-
na návrhem, že pokud si seženeme 
v Jenštejně prostor, obec nám po-
skytne prostředky na pokrytí ná-
kladů na provoz. Událostí, která 
posunula celý nápad dopředu, bylo 
jednání Evžena Duba, tehdejšího 
předsedy Občanského sdružení 
Jenštejn, s Dejanem Sparavelem, 
kteří se dohodli na pronájmu stá-
vajících prostor RC. Při montáži 
základního vybavení centra se an-
gažovali společně s námi zejména 
Jana Šedová a Marián Žúbor. 

Zhruba po roce a půl k nám 
přišla Bára Chárová a asi za další 
půlrok Jitka Šidláková.

 
Další podrobnosti přidává 

Hanka Rezková:
co bylo hlavní motivací, která 
tě hnala kupředu? 

Nejvíce mne asi inspirovalo 
prostředí karlínského Áčka. Ale 
to byla samozřejmě jen vzdálená 
inspirace, nejde přenést něco tak 
unikátního do úplně jiného pro-
středí, a tak koncept rodinného 
centra vznikal spíše srovnáváním 
s jinými již zaběhnutými centry 
v rámci Sítě mateřských center, 
které jsme byli 2 roky členy. 

co bylo na začátku nejtěžší 
překonat?

Upřímně mi nepřišlo těžké vů-
bec nic. Prostě jsem si nepřipouš-
těla, že by to nemohlo fungovat. 
Bylo tady příliš mnoho nových 
lidí, a málo možností, co podnik-
nout s dětmi.

Kterým směrem bys byla ráda, 
aby se centrum ubíralo?

Na tuto otázku není jednodu-
ché odpovědět. Nejprve se sama 
pokouším pochopit v co Trpaslík 
vyrostl za tu dobu, co jsem cho-
dila do práce. Určitě nás v brz-
ké budoucnosti ovlivní otevření 
mateřské školy a je otázkou, 
které aktivity a v jaké míře bu-
dou pokračovat. Stále se budeme 
zaměřovat svým programem na 
předškolkové děti, budeme rozví-
jet aktivity pro rodiče (přednášky 
i cvičení), a také se pokusíme na-
bídnout nové aktivity pro školá-
ky dle možností lektorů. Chtěla 
bych určitě dál rozvíjet aktivi-
ty kulturní, jako jsou divadelní 
představení či přednášky. Ráda 
bych se také zaměřila na neko-
merční programy, např. už dlouho 
přemýšlím o akci „šití panenek 
pro UNICEF“. Hodně se těším 
na jaro a na to co nám příroda 
přinese a v rámci toho bych se 
chtěla pokusit domluvit zavážku 
biobedýnek/pytlů do Jenštejna, 
už mám pár tipů na pěstitele, tak 
jsem zvědavá, jestli budou zá-
jemci a tato aktivita vyjde. Padla 
i otázka, co bychom dělali, kdyby-
chom přišli o stávající prostory, 

ve kterých jsme v pronájmu. Dle 
mého názoru může Trpaslík fun-
govat i bez vlastních prostor, byť 
jen v omezené míře.

A jaký je pohled druhé za-
kladatelky, Táni Sýkorové?
je v trpaslíkovi něco, co jsi 
chtěla zrealizovat a třeba neby-
lo kdy?

Tak kromě nějakých provoz-
ních kostlivců, mám v záloze ješ-
tě 2 celojenštejnské akce, které 
by mohly a měly integrovat jak 
děti většiny věkových kategorií, 
tak i jejich rodiče. Jedna z nich je 
jarní a byla by zaměřena na do-
pravní výchovu, druhá z nich pod-
zimní, zase s lehce vzdělávacím 
podtextem souvisejícím s tímto 
neoblíbeným ročním obdobím. 
Moc ráda bych také, kdyby se 
nám podařilo RCJT zařadit mezi 
organizace, které mají přístup ke 
grantům nebo dotacím souvisejí-
cím s činností, které se věnujeme. 

Za jeden z našich velkých úspě-
chů považuji to, že budeme kupo-
vat novou keramickou pec.

jak to vypadá v trpaslíkovi „za 
oponou”, co všechno je třeba 
udělat než se rozjede pololetí, 
připraví povedená akce, jakou 
je např. už několikátým rokem 
trpaslíkův den aj.?

V prvé řadě musím zdůraznit, 
že podoba Trpaslíka by nebyla 
taková, jaká je, nebýt Báry, která 
zaštiťuje především programové 
a rozvrhové záležitosti, a Jitky, 
která má na starosti web a podo-
bu všech propagačních materiálů. 
Dále jsou tady věci jako manage-
ment financí, příprava účetních 
podkladů, která má svá daná 
pravidla. Zabezpečení personální 
stránky a s tím spojené uspořá-
daní pracovně právních vztahů. 
U jednotlivých akcí je to mimo 
zabezpečení programu, prostor 
a lidí také sestavení detailního 
scénáře akce, propagace a mate-
riální zajištění. Trpaslík se všemi 
svými aktivitami je takové dobře 
pracující soukolí čtyř lidí, jejichž 
vzájemný vztah je založený pře-
devším na respektu a spolupráci. 
Tohle je hlavní myšlenka, kterou 
jsme se snažily vložit do naše-
ho působení v Jenštejně. Chtěla 
bych tady poděkovat nejen lidem, 
kteří Trpaslíka tvoří, ale i našim 
stálým příznivcům, kteří se an-
gažují při mnohých akcích a v ne-
poslední řadě také obci Jenštejn, 
která nás finančně podporuje.

Táňa Sýkorová, Hanka Rezková
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podle čeho jste se rozhodoval 
pro bydlení v jenštejně? líbí 
se vám tady? je něco, co vám 
tady chybí?

Byla to vlastně náhoda. Spo-
lečně s kamarádem a kolegou 
Petrem Svěceným jsme dlouho 
hledali místo, kde bychom buď 
postavili domy a nebo koupili už 
něco hotového. A shodou okolnos-
tí jsme narazili na tehdy rozjetý 
projekt domů v Jenštejně. Tak 
jsme se sem zajeli podívat a bylo 
to. V Jenštejně už bydlíme pět 
let a musím říct, že jsem tady 
spokojený. Vždy hodně záleží na 
tom, koho máte kolem sebe a my 
máme to štěstí, že máme skvělé 
sousedy, kteří se postupně stali 
našimi velkými kamarády. Mys-
lím, že Jenštejn jde postupně do 
sebe. Restaurace U Cafourků už 
se dá navštívit, aniž by člověk mu-
sel vyměnit plíce a kompletně vše 
vyprat. Otevřela se nám nová re-
staurace u vjezdu do areálu Nové-
ho Jenštejna, dostavuje se školka. 
Chce se mi říct - jen tak dál. Snad 
jen cestě do Dehtár a okolí areálu 
by stálo za to odlehčit od haram-
pádí a nepořádku, který vše dost 
hyzdí... Jinak jsem spokojený. 

byl jste se už podívat na místní 
nohejbalisty? 

Na nohejbalisty jsem se podí-
vat nebyl, ale pokud bude chvil-
ka, určitě to rád napravím. Nic-
méně se musím přiznat, že jsem 
hlavně vášnivý tenista, takže mě 
to táhne spíš ke kurtům v Rado-
nicích. Na druhou stranu jsem 
Jenštejňák, takže se mnou jako 
s fanouškem naši kluci nohejba-
loví mohou počítat. 

Máte malou dceru. jaký sport 
byste pro ni vybral? uvítal bys-
te, kdyby se věnovala sportu 
profesionálně?

Určitě nebudu naši Elišku do 
ničeho nutit. Snad na to přijde 
sama, že sportování může být 
úžasnou součástí života. I když 
se musím přiznat, že by se mi 
líbila následující představa: Píše 
se rok 2030, já ve svých 55 le-
tech sedím ve wimbledonské lóži 
a k finále dvouhry žen nastupují 
na centrální dvorec dcera Andre 
Agassiho a Steffi Graffové Jaz 
a osmnáctiletá Eliška Bernatská. 
To bych byl ten nejpyšnější táta 
na světě.

jste sportovní moderátor, je 
těžké dělat rozhovory se spor-
tovci? jsou někteří, se kterými 
se obecně hovoří lépe či hůře? 

Nevidím v tom žádný problém. 
Tak jako mezi ekonomy, politiky 
nebo popeláři jsou skvělí řeční-
ci a také tak zvaní „nemluviči“, 
úplně stejné je to i mezi sportov-
ci. Navíc to mají sportovci o dost 
těžší. Většinou jsou tázáni po pro 
mnohé z nás nepředstavitelném 
fyzickém výkonu a věřte mi, že to 
není vůbec jednoduché soustředit 
se na mnohdy dotěrné a nepří-
jemné otázky novinářů. Sumasu-
márum, aby byl rozhovor dobrý 
a pro diváka přínosný, musí se 
snažit především redaktor. Záro-
veň by si ovšem všichni sportovci 
měli uvědomit, že rozhovory ne-
dělají pro televizi, noviny či rádio, 
ale pro sportovní fanoušky, kteří 
je potažmo živí. 

Kterému fotbalovému klubu 
fandíte? 

Víte, já fandím hlavně dobré-
mu sportu. Nebudete mi věřit, 
ale opravdu nemám srdcový klub. 
Většinou se to pojí s lidmi či hrá-
či, kteří v tu danou dobu v tom 
či onom klubu působí. Tak třeba 
fandím Chelsea kvůli Petru Če-
chovi. S tím se mimochodem dě-
lají rozhovory fantasticky. 

panují mezi sportovními redak-
tory přátelské vztahy? 

Jednoznačně ano. I proto se 
každý den do práce těším. Jsme 
fajn parta, jezdíme na vodu, schá-
zíme se i mimo budovu ČT, společ-
ně sportujeme, prostě jako jedna 
rodina. Teď například chystáme 
tradiční vánoční besídku. Každý 
musí přinést pěkně zabalený dá-
rek, přiřadíme k nim čísla a po-

tom losujeme. Už se na to moc 
těším. 

Máte nějaký nesplněný sen ve 
vaší profesi? 

Myslím, že člověk musí mít po-
řád sny a vize, které ho posouvají 
dál. Já jsem si hodně takových snů 
a přání splnil. Své povolání jsem 
si vlastně vysnil. Měl jsem mož-
nost moderovat vlastní pořady 
(Neuvěřitelný svět rekordů a ku-
riozit, Devatero řemesel, Výletníci 
), zazpíval jsem si s trojnásobnou 
zlatou slavicí Petrou Janů, takže 
jsem šťastný člověk. Vlastně jsem 
si vysnil i svojí partnerku a dce-
ru. Co bych si tedy přál? Hlavně 
zdraví, žádné stresy, ještě aspoň 
dvě děti a třeba nějaký fajn pořad. 

Kateřina Tůmová, Tereza Jiroutková

„vždy záleží na tom, koho máte kolem sebe“
Dalším zajímavým člověkem, který našel svůj domov Jenštejně, je moderátor České televize Vojtěch Bernatský.

inzerce
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D
ne 6. prosince 2012 schválilo 
zastupitelstvo obce rozpočet 
na rok 2013. Rozpočet Jen-

štejna je schválen jako přebytkový 
ve výši téměř 1,5 mil. Kč. V rámci 
rozpočtu se přitom podařilo zajis-
tit prostředky na mnoho projektů 
pro občanský život i rozvoj infra-
struktury v Jenštejně, včetně plno-
hodnotného zprovoznění mateřské 
školy. Přebytek by byl přitom ještě 
o 900 tis. Kč vyšší, kdyby nedo-
šlo k přesunu výdajů na vybavení 
a zprovoznění MŠ z roku 2012, kte-
ré nebyly vzhledem k posunu za-
hájení mateřské školy v tomto roce 
vynaloženy.

Příjmy budou o 1,1 mil. Kč 
vyšší a budou činit přibližně 
10,5 mil. Kč

Hlavní pozitivní vlivy na příjmové 
straně rozpočtu představují 
v novém roce zejména změny 
v rozpočtovém určení daní, jakož 
i přírůstek hlášených obyvatel 
v roce 2012, který do 31. 10. 2012 
činil 75 obyvatel. Daňové příjmy 
obce by tak měly být v roce o cca 1,5 
mil. Kč vyšší než v roce 2012. Obec 
však současně počítá s menšími 
příjmy z prodeje nemovitostí a úplat 
za věcná břemena. Celkový nárůst 
příjmů oproti roku 2012 by tak měl 
být v roce 2013 přibližně 1,1 mil. Kč.

Výdaje budou cca 9 mil. Kč 

Výdaje obce v roce 2013 budou 
tvořeny standardními výdaji, 
jako jsou například úhrady části 
neinvestičních výdajů za umístění 
jenštejnských dětí v mateřských 
a základních školách v okolí, 
neinvestiční příspěvek pro MŠ 
Jenštejn, náklady na veřejné 
osvětlení, odvoz komunálních odpadů 
a biodpadu, jakož i péči o zeleň, za-
stupitelstvo a místní správu.

Zajímavá je zejména skupina 
6 „Všeobecná veřejná správa 
a služby“, kterou tvoří výdaje 
na zastupitelstva obcí a činnost 
místní správy. Tato skupina uka-
zuje nákladnost veřejné správy 
v Jenštejně. V této skupině se ve-
dení obce daří významně snižovat 
výdaje oproti stavu v minulém 
volebním období, a  to bez ohledu 
na každoroční růst počtu obyvatel 
v Jenštejně.

Stav těchto výdajů v letech 2007 až 
2012 a předpoklad vedení obce pro 
roky 2013 a 2014 ukazuje přiložená 
tabulka. 

Z uvedené tabulky je patrné, že 
oproti roku 2010 dochází v roce 
2012 při vyšším počtu obyvatel 
k souhrnné úspoře o cca 1,1 mil. 

Kč ročně a výdaje na tyto činnosti 
v roce 2012 a 2013 jsou nižší, než 
byly v roce 2007, kdy bylo v obci 
cca 700 obyvatel. Za připomenutí 
stojí, že částka 1,1 mil. Kč zhruba 
odpovídá výši roční splátky úvěru 
za mateřskou školu v Jenštejně. 

Jaké budou rozvojové 
projekty v roce 2013

V rámci rozvojového výboru zastu-
pitelstva bylo v září tohoto roku 
rozhodnuto o návrhu rozvojových 
projektů na rok 2013. Výčet těchto 
projektů a částky na příští rok 
byly pak následně upraveny roz-
hodováním zastupitelstva v listo-
padu a prosinci 2012. Výsledkem je 
schválení těchto projektů a výdajů:

Dopravní opatření v Jenštejně 
(20 tis. Kč) – úprava stávajícího 
projektu dopravních opatření 
k možnosti žádat o dotaci na vy-
budování chodníku k domovu 
důchodců a úpravy přechodu u res-
taurace „U Cafourků“ v rámci Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury.

Výsadba stromů a herní prvky 
v rámci MŠ Jenštejn (100 tis. Kč) 

– jedná se o investici obce, která 
měla být realizována již tento rok, 
ale vlivem zpoždění výstavby se jí 
nepodaří realizovat.

Zkvalitnění zázemí sportovního 
zařízení v podhradí v rámci 
stávajících ploch (180 tis. Kč) – 
změna projektu zázemí sportovního 
areálu, včetně inženýrské činnosti, 
dokumentace pro provádění stavby, 
výkaz výměr a související výdaje.

Výměna síťování v rámci spor-
tovního areálu v podhradí (30 tis. 
Kč) – provedení kompletní výměny 
a rozšíření sítí v rámci sportovního 
areálu v podhradí.

Volejbalový kurt Dehtáry (10 tis. 
Kč) – zakoupení kůlů a provedení 
úprav pro vytvoření travnatého 
volejbalového kurtu v Dehtárech.

Obnova dětského hřiště v Deh-
tárech (100 tis. Kč) – základní ob-

nova nevyhovujícího stavu dětského 
hřiště v Dehtárech se zabudováním 
nových herních prvků tak, aby 
nedošlo k jejich uhnívání.

Obnova dětského hřiště 
v Jenštejně - podhradí (120 tis. 
Kč) – kompletní výměna (v případě 
udělení dotace z dotačního titulu 
MMR ve výši 400 tis. Kč), případně 
obnova a částečné rozšíření dětského 
hřiště v Jenštejně v podhradí.

Úprava pláště hradu Jenštejn 
(100 tis. Kč) – částka na spolufi-
nancování projektu „Jenštejn (PH) 
- hrad - konzervace zříceniny“ 
zpracovaném Ing. Fuchsem v roce 
2012 (celkové náklady s DPH ve 
výši 2,5 mil. Kč) – předpoklad spo-
lufinancování z dotačního titulu 
Středočeského kraje.

Výsadba keřů a květinových 
ploch na travnaté ploše před MŠ 
Jenštejn (10 tis. Kč).

Prořez stromů (10 tis. Kč) – 
každoroční prořez stromů na 
veřejných prostranstvích v Jenštejně.

Vodovod a kanalizace v části 
obce Jenštejn - Dehtáry (400 tis. 
Kč) – dokumentace pro stavební 

povolení, geometrický polohopis 
a výškopis celé trasy v Dehtárech 
a Svémyslicích a inženýrská činnost.

Přečerpávací stanice před ČOV 
Jenštejn (186 tis. Kč) – projekt 
přečerpávací stanice a zdržovací 
nádrže Katovičky a nákup pozemku 
pro jeho realizaci.

Úprava územního plánu obce 
(230 tis. Kč) – digitalizace a úpra-
va územního plánu obce, včetně 
rozborů před pořízením úpravy.
 

Jaké budou komunitní 
projekty v roce 2013?

Taktéž o návrhu komunitních pro-
jektů na rok 2013 rozhodoval v září 
komunitní výbor zastupitelstva. Ten-
to návrh následně také v listopadu 
a prosinci upravilo zastupitelstvo. 
Konečný výčet a částky výdajů na 
komunitní projekty tvoří:

Obecní policie Radonice (300 tis. 
Kč) – zajišťování služeb Obecní policie 
Radonice v Jenštejně (5 dnů v týdnu).

Jenštejnské slavnosti (145 tis. Kč).

Loučení s prázdninami (50 tis. Kč).

Ostatní akce pro veřejnost (20 
tis. Kč) – dětský karneval, lam- 
pionový průvod, rozsvícení vánočního 
stromu, pálení čarodějnic apod.

Nohejbalový turnaj „O pohár sta-
rosty“ (23 tis. Kč).

Nákup antuky (6 tis. Kč) – 
každoroční nákup na údržbu antu-
kových kurtů v podhradí.

Finanční příspěvek - Občanské 
sdružení Jenštejn (70 tis. Kč) – 
každoroční příspěvek občanskému 
sdružení provozující Rodinné cen-
trum Trpaslík v Jenštejně. 

Finanční příspěvek – SK 
JENŠTEJN, o.s. (70 tis. Kč) – 
každoroční příspěvek sportovnímu 
klubu v Jenštejně. 

Vítání občánků (20 tis. Kč) – ob-
novení tradice vítání jenštejnských 
občánků (po dvaceti letech).

Jenštejnská kronika (18 tis. Kč) 
– každoroční výdaj na udržování 
kroniky obce.

Vydání knihy o historii a součas-
nosti obce Jenštejn (100 tis. Kč) 
– přípravy vydání knihy o obci 
Jenštejn.

Jenštejnský občasník (45 tis. Kč) 
– výdaje na grafickou úpravu a tisk 
čtyř čísel Jenštejnského občasníku 
v roce 2013.

Nové webové stránky obce (50 
tis. Kč) – nová moderní podoba we-
bových stránek Jenštejna.

Kalendář (20 tis. Kč) – tisk 
kalendáře obce na rok 2013 a 2014 
(částečně kryto příjmy z prodeje).

Možné změny v rozpočtu 2013  
na počátku nového roku

Diskuze o návrhu rozpočtu probí-
haly od konce srpna letošního roku 
v rámci finančního výboru zastu-
pitelstva. Bylo dohodnuto, že návrh 
rozpočtu bude tvořen na základě 
výsledku hospodaření obce ke konci 
září 2012. Přes všechnu snahu bylo 
uznáno, že některé výdaje, zejmé-
na týkající se úhrad za mateřské 
a základní školy, bude velmi obtížné 
odhadnout. Taktéž je zřejmé, 
že vlivem zpoždění ve výstavbě 
mateřské školy v Jenštejně budou 
některé faktury zhotoviteli pro-
placeny až v roce 2013. Bylo tedy 
dohodnuto, že se zastupitelstvo 
v lednu příštího roku k rozpočtu 
2013 vrátí a provede úpravy na 
základě výsledku hospodaření  
k 31. 12. 2012. Petr Dovolil 

jaký je rozpočet jenštejna na rok 2013?
Schválený rozpočet počítá s přebytkem ve výši téměř 1,5 mil. Kč.

porovnání výdajů
 Zastupitelstvo Místní správa
2007 1,043,670.00 Kč 1,327,090.00 Kč

2008 966,150.00 Kč 1,634,184.91 Kč

2009 1,202,465.00 Kč 2,376,415.94 Kč

2010 1,205,530.00 Kč 2,002,360.00 Kč

Celkem 4,417,815.00 Kč 7,340,050.85 Kč
2011 856,766.00 Kč 1,566,351.74 Kč

2012 800,000.00 Kč 1,300,000.00 Kč

2013 800,000.00 Kč 1,390,000.00 Kč

2014 900,000.00 Kč 1,480,000.00 Kč

Celkem 3,356,766.00 Kč 5,736,351.74 Kč


