Jenštejnský
občasník

“Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.” - Thúkydidés
Úvodní slovo

Únor bílý – pole sílí. Bohužel jsou jenštejnská pole
víceméně bez sněhu a rybníky bez ledu. Březen za kamna
vlezem, říká pranostika. Namísto zimních radovánek jsou
tedy někteří z nás spíše zalezlí za kamny s knihou v ruce.
Téma tohoto čísla je právě
kniha. V naší obci je depozitář
Akademie věd, sídlící v místě
bývalého statku na návsi v
Jenštejně, a obecní knihovna se svou dlouholetou, místy velmi smutnou historií a
aktivním dneškem. Historii
obou institucí popisuje náš
kronikář pan Kovanda. V této
souvislosti nám zastupitelé
naší obce odpověděli na otázku, jaká je jejich oblíbená četba. Ano, sluší se připomenout,
že březen je měsíc knihy.
V aktualitách z obce jsme
se zeptali předsedů jednotlivých výborů zastupitelstva
na plány a představy jejich
práce ve výboru v tomto roce.
Na obecních stránkách jsou
aktuální témata a zprávy, týkající se například základní
školy a další informace.
Novinkou v tomto roce je
kalendář akcí, který jsme rozšířili o kulturní akce v našem
blízkém okolí. Další číslo by
mělo vyjít na přelomu dubna
a května, plánujeme totiž letos vydávat občasník každý
druhý měsíc.
Evžen Dub
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37 kilometrů knih a časopisů
Knihovna Akademie věd chrání knihy v klasické i digitální podobě

Areál Knihovny Akademie věd v Jenštejně (foto Ivana Kadlecová, KNAV)

Už od 50. let minulého století
slouží areál jednoho ze statků na
jenštejnské návsi Akademii věd.
V současné době prostory využívá Knihovna Akademie věd, která zde má umístěný depozitář a
digitalizační centrum. Co všechno se dnes ukrývá za veřejnosti
běžně nepřístupnými vraty?
Samotná Knihovna Akademie věd sídlí na Národní třídě v
Praze, v Jenštejně jsou umístěna
dvě její pracoviště – Depozitář a

Digitalizační centrum. Knihovna
převzala areál v polovině 90. let.
Předtím zde byl sklad technického materiálu pro celou Akademii
věd, který ale po osamostatnění
akademických pracovišť v roce
1993 postupně ztrácel svůj účel.
Knihovně AV přišly prostory k
užitku. „Neměli jsme na výběr,
nutně jsme potřebovali úložné
prostory,“ říká Ivana Laiblová
Kadlecová, bývalá dlouholetá
ředitelka Knihovny Akademie

věd, nyní vedoucí Odboru pro výzkum a vývoj. „Knihovna musela
z důvodu restituce v krátké době
opustit depozitář v zámku Jirny
a zde byla šance využít pro uložení knih stávající sklad v jediné
zděné budově, která byla celkem
použitelná, byť bylo nutné objekt
opravit, zpevnit a přizpůsobit
nové funkci. Současně jsme získali šanci zrekonstruovat sklad
knih a otevřít studovnu v historické budově na Národní třídě,
což znamenalo vyklidit prostory
a uložit převážnou část fondů
právě do jenštejnského depozitáře.
A potom jsme po řadu let
opravovali a přestavovali další
objekty, bývalé stodoly, aby bylo
kam ukládat knihy z depozitářů
roztroušených na různých místech v Praze i za Prahou. V roce
1998 jsme po různých peripetiích slavnostně otevřeli moderně
zařízený depozitář vybavený
převážně kompaktními regály
a v dalších letech jsme ještě dál
přistavovali.“
Co si vlastně představit pod
pojmem depozitář? Jde o skladiště
předmětů
sbírkového
charakteru, které musejí být
uchovávány za určitých klimatických i bezpečnostních podmínek. V Jenštejně to jsou knihy
a časopisy převážně vědeckého
zaměření, které tvoří součást
kulturního dědictví. „Pokud sečteme délku regálů, vyjde nám
prostor téměř 37 km dlouhý,“ popokračování na straně 3

KONTAKTY
Norbert Hlaváček, starosta
+420 606 656 639
starosta@jenstejn.cz
Jana Ivanišová, místostarostka
+420 720 757 436
mistostarostka@jenstejn.cz
P. Antošová +420 607 091 159
P. Rachová +420 286 851 985
info@jenstejn.cz

Úřední hodiny OÚ:
Po 8:00–11:00 18:00–19:30
St 8:00 –11:00 13:00–16:00
Obecní SMS infokanál:
IK JENSTEJN REGISTRUJ na telefon +420 605 733 680.
Obecní policie:
+420 724 111 222

Pošta Jenštejn:
Po+St 15:00–18:00
Út+Čt+Pá 8:00–11:00
Pošta Zeleneč:
Po-Pá 8:00–11:00 14:00–18:00
Knihovna:
Čt 17.00-19.00
MŠ Jenštejn:
www.msjenstejn.cz

www.jenstejn.cz - obec
www.jenstejn.eu - fórum
facebook.com/jenstejn - Facebook
RC Jenštejnský trpaslík
www.trpaslik.info
SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz
Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
picasaweb.google.com/fotojenstejn
facebook.com/jenstejnskyobcasnik
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Knihovna Akademie věd ČR
Depozitář knih Jenštejn – historie a současnost

Areál Knihovny Akademie věd (foto Zdeněk Tichý, KNAV)

V letech 1330 – 1370 bylo v
Jenštejně postaveno do půlkruhu
14 velkých statků. Jejich život byl
krátký. V roce 1648 byl za třicetileté války vypálen švédským
vojskem hrad i všech 14 statků.
Trvalo 40 let, než se z této rány
Jenštejn vzpamatoval. Pro dnešní vyprávění nás budou zajímat
pouze 3 statky ze všech. Jsou to
statky č. p. 27 (Medřický), č. p. 26
(Hála), č. p. 25 (Strach). Nejdéle
na statku hospodařil rod Strachů,
od roku 1720. Rod Hálů hospodařil od roku 1840. Rod Medřických
hospodařil od poloviny 19. století.
Všem byly jejich statky, stejně
jako všem ostatním, odebrány pro
socialistické hospodaření v nově
založeném JZD v roce 1950. Ještě
několik let bylo majitelům umožněno zde bydlet, ale již jenom
jako nájemníkům bez statků a
polností. Museli se stát řadovými
členy JZD.
Přesně po dvacetiletém hospodaření JZD zůstaly ze statků ruiny podobné těm po třicetileté válce. Některé objekty spadly samy,
některé objekty byly podepřené
desítkami trámů. Ani památkářům se nepodařilo nic zachránit,
kromě čelních štítů obytných budov těchto statků, které tvoří kolorit staré návsi.
V roce 1970 odkoupila Akademie věd statky č. p. 27, 26, 25 od
JZD. Byl to odvážný čin. Jediné
plus bylo, že všechny statky měly

velké dvory pro zamýšlenou výstavbu pro potřeby akademie.
Nastala velká demolice zbytků
rozpadajících se objektů. Na uvolněných plochách začala výstavba
prvního pavilonu, velké garáže,
jednoho dřevěného a jednoho plechového skladu a přístřešku pro
hutní materiál.
Celý objekt byl využitý pro
sklad režijního materiálu pro potřeby celé AV. Skladovalo se zde
všechno, hutní materiál, nafta,
benzin, nábytek, kancelářské
potřeby, textil všeho druhu. Na
pravé straně hlavního vchodu pohledem od návsi byl po demolici
původní sýpky postaven dům pro
personál skladů, šatny a veškeré
sociální zařízení.
Právo hospodaření v objektu
získala Knihovna Akademie věd,
která měla své fondy umístěné v
různých skladech ve velice špatných a stísněných podmínkách.
Knižní fond, který nemohl být v
budově Akademie věd v Praze na
Národní třídě, byl rozdělený do
různých objektů mimo Prahu. A
to do zámku v Jirnech, do Svatého Pole u Dobříše, do Ondřejova a
do Papírenské ulice v Praze Bubenči přímo na břehu Vltavy.
KNAV využila skutečnost, že
areál v Jenštejně je blízko Prahy a velice dobře dostupný k
přepravě knih. Není v záplavové
oblasti a má velké prostory pro
vybudování centrálního depozi-

táře KNAV a další plánovanou
výstavbu.
V roce 1996 bylo získáno stavební povolení na úpravu první
již stojící skladovací haly, která
neměla potřebnou nosnost pro
tak vysokou zátěž, jaká je při
skladování knih nezbytná. Bylo
nutné podezdít základy haly a kovovou konstrukcí zvýšit nosnost
zdiva. Nosnost stropů s pojezdovými regály musí být 1 tuna na
1 m2. Při provozu jsou pojízdné
regály plné knih, umístěné těsně
vedle sebe. Ulička pro vstup mezi
regály se tvoří mechanickým posouváním všech ostatních regálů.
Stavební práce byly ukončené
v roce 1997 a postupně sem byl
přednostně přestěhovaný knižní
fond ze skladů na Národní třídě.
V roce 2000 pokračovala výstavba areálu s cílem centralizace
knižního fondu KNAV do tohoto hlavního depozitáře. Po roce
byla hlavní budova rozšířená o
podélnou přístavbu pro zajištění
odpovídajícího pracovního prostoru pro zaměstnance, kanceláře a
sociální zařízení. V roce 2003 byl
dostavěn další pavilon navazující
příčně na hlavní budovu chodbou.
V letech 2004 a 2005 byla zdemolována stodola v č. p. 27, kam
byl již 2 roky zakázaný vstup
pro nebezpečí úrazu propadajícím krovem a střechou. Na jejím
místě vyrostl další pavilon, který
je s ostatními rovněž propojený

chodbou. Pro nezasvěceného je to
bludiště plné knih. A to ještě nebyl konec.
V roce 2007 byla dokončená
stavba dalšího pavilonu a kolmo
k němu byl připojený již šestý
pavilon. V témže roce byla zahájená přestavba druhé stodoly a to
v objektu statku č. p. 25 na další,
zatím poslední depozitář. Stavba
byla dokončená v roce 2009.
Při všech stavbách byly respektovány požadavky odboru
památkové péče, které vyplývaly
z historického významu obce a
blízkosti zříceniny hradu Jenštejna. Nové stavby byly projektovány tak, aby z vnějšku připomínaly
bývalé hospodářské stavby.
Celkovou výstavbou vzrostla
kapacita depozitáře o 300% na
36 600 běžných metrů knih. Byly
sem postupně přemísťovány knižní fondy z ostatních nevyhovujících skladů. Navýšení úložného
prostoru umožnilo nabídnout k
pronájmu část skladovací kapacity ústavům, které měly své fondy
v nevhodných prostorách, z nichž
mnohé utrpěly velké ztráty zatopením při povodni v roce 2002.
Pro další etapu záchrany knih
a rozvoje knižního fondu bylo
v Jenštejně v roce 2004 zřízeno
pracoviště pro digitalizaci vzácných rukopisů a starých tisků
z 19. a 20. století, které se stále
rozšiřuje.
Václav Kovanda, kronikář
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37 kilometrů knih a časopisů
Knihovna Akademie věd chrání knihy v klasické i digitální podobě
pokračování ze strany 1

čítá Ivana Laiblová Kadlecová.
„Předesílám ale, že vzácné staré
tisky v Jenštejně uloženy nejsou.
Určitou část úložných prostor
poskytujeme i dalším institucím,
které jsou v prostorové tísni. O
tyto sbírky se starají příslušné
knihovny samy.“
Pomoc jiným institucím by
si dokonce jenštejnská Knihovna AV mohla dát jako náplň
své práce. Po velké povodni v
Praze se zde třeba zpracovával
depozitář knihovny Filosofického ústavu a 11 dalších ústavů.
Zachráněné knihy byly ukládány dočasně v mrazírnách,
aby neměly šanci zplesnivět a
rozpadnout se. „Hned po povodních jsme zřídili vysoušecí linku
přizpůsobenou přímo pro knihy,
současně bylo třeba knížky vydezinfikovat a poté rozhodnout,
co ještě lze opravit v knihařské
dílně a co už patří do sběrného
kontejneru,“ vysvětluje Ivana
Laiblová Kadlecová. „Byla to
taková hektická doba, práce to
byla nevábná a pohled do kon-

tejnerů s nepoužitelnou literaturou žalostný. Záchranné práce na poškozených knihách ale
byly ukončeny do roka a do dne
od zahájení.“
A právě v této době bylo učiněno rozhodnutí zásadní pro
budoucnost objektu v Jenštejně
– digitalizovat sbírky pro jejich
širší zpřístupnění a současně
k uchování pro další generace.
„Ohrožení knih nespočívá jen v
přírodních katastrofách, jako je
například oheň nebo voda, ale i
v napadení plísněmi či postupné
samozkáze kyselého papíru, na
kterém byly knihy tištěny,“ popisuje Ivana Laiblová Kadlecová. „Zkušenosti a inspirace pro
vybavení digitalizačního pracoviště byly čerpány z evropských
knihoven se zavedenými digitalizačními pracovišti (např. Univerzitní knihovna v německém
Göttingenu).
V českém prostředí byla navázána úzká spolupráce s Národní
knihovnou ČR, která měla tehdy
dvě digitalizační pracoviště, jedno pro rukopisy a staré tisky a

druhé pro záchranu tisků z 19.20. století tištěných na kyselém
papíře. Fond solidarity Evropské
unie nám pomohl vytvořit v Jenštejně digitalizační pracoviště,
slavnostně otevřené v roce 2004,
které se postupně rozšířilo do
dnešní podoby.“
Čemu se tedy nyní věnuje
osm stálých zaměstnanců, které
v Jenštejně doplňují podle potřeby i někteří další akademici?
Postupně převádějí knihy z lístkového katalogu do elektronického, denně vyřizují výpůjčky
pro studovnu na Národní třídě
a starají se o areál. Současně se
starají o rozvoj systémů na zpřístupnění digitalizovaných knih
a časopisů. Ve správě mají také
velká datová úložiště.
Průběžně
také
probíhají
různé stavební práce a rekonstrukce. Nejviditelnější je oprava domu číslo 25. Tím to ale
nekončí. „Každá knihovna si
vždycky stěžuje na nedostatek
prostor. Jenštejnský areál nám
dává spoustu možností k rozšíření úložných prostor i zázemí

pro administrativu,“ říká Ivana
Laiblová Kadlecová. „V areálu
nejsou jen knihy a digitalizace,
ale i zmíněná datová úložiště,
což vyžaduje poměrně rozsáhlé
technologické vybavení. V nejbližší době se budeme věnovat
přípravám na přestavbu dalšího
chátrajícího objektu, postupně,
tak jak se nám podaří získat finanční prostředky, budeme areál dále vylepšovat. Přejeme si,
aby naše prostory nebyly ostudou ani pro Akademii věd, ani
pro obec, ve které se nacházíme.
Nejde to ale všechno naráz.“
Areál není běžně veřejnosti přístupný, což neznamená,
že dovnitř není možné nahlédnout. Nejbližší taková příležitost nastane na podzim letošního roku, kdy se budou konat
Týdny vědy a při nich Dny otevřených dveří. „V té době rádi
uvítáme ohlášené návštěvy a
předvedeme areál s odborným
výkladem,“ dodává Ivana Laiblová Kadlecová.
Martin Šidlák

Obecní knihovna dnes
Od roku 1976 se o obecní knihovnu v Jenštejně stará Helena Jirásková
V přízemní budově vedle
vchodu do Obecního úřadu Jenštejn najdete knihovnu. Je otevřena pro všechny čtenáře každý
čtvrtek od 17 do 19 hodin. Cestu
do knihovny dobře znají hlavně
děti se svými rodiči a studující
mládež.
V knihovně najdou kromě
krásné literatury i menší fond
naučné literatury pro děti i dospělé. K dispozici je čtenářům též
počítač s připojením na internet.
Pro mladé čtenáře je internet
samozřejmostí, ale v této souvislosti bych chtěla oslovit i starší
generaci. Vy, kteří ještě váháte,
přijďte kdykoliv do knihovny,
zkusíme spolu „objevit“ svět internetu.
Základní fond knihovny, který
čítá kolem 700 svazků je pravidelně doplňován a obměňován
novými tituly, protože je od roku
1976 napojen na tzv. střediskový
systém. Tento systém znamená,
že obec přispívá Knihovně Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem určitý obnos, za který jsou
nakupovány nové knihy, odborně
zpracovány a připraveny k vypůjčení.
Zároveň je od této knihovny
poskytováno neomezené množství knih, jak úplně nových, tak

i starších titulů a věřte, že toto
množství za rok několikrát převyšuje hodnotu, kterou obec
poskytne
formou
příspěvku
Knihovně Eduarda Petišky. Tím
má knihovna zaručen neomezený přísun knih a čtenáři jejich
výběr. Zároveň nám tato knihovna zprostředkovává i meziknihovní výpůjční službu v podstatě
od všech knihoven v republice.
Této služby zase hojně využívá
studující mládež pro zajištění
mimočítankové četby a studijního materiálu.
Se svými čtenáři se v knihovně potkávám už 39 let. V malé
kronice knihovny se tak mohou
dnešní pětačtyřicátníci na fotografiích nalézt jako malí posluchači na besedách, různých
soutěžích a akcích, kterých bylo
knihovnou od roku 1976 pořádáno bezpočet.
A knihovna dneska – to jsou
výpůjčky, hledání odpovědí na
studijní otázky, nabídka pomoci
s úkoly z matematiky, ale i nabídka turistických výletů.
A mým přáním vždycky bylo
a je, aby knihovna byla místem,
kam si lidé rádi zajdou pro hezkou knížku nebo si třeba jen popovídat.
Helena Jirásková

Eduard Petiška v obecní knihovně v roce 1978 (foto archiv V. Kovandy)
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Historie obecní knihovny v Jenštejně
Obecní knihovna existuje v Jenštejně už od první poloviny dvacátého století

František Filipovský v Jenštejně v roce 1982 (foto archiv V. Kovandy)

V roce 1976 převzala obecní
knihovnu v tom nejubožejším
stavu, kam až představivost
může sahat, Helena Jirásková
knihovnice, která se snad s láskou ke knihám narodila. Během
několika málo let, kdy knihovnu
převzala, se naše knihovna dostala do povědomí lidí v obci a
začala být hojně navštěvovaná
dospělými a hlavně dětmi. Svojí
činností získala mnoho ocenění účastí na různých soutěžích.
Věřím, že činnost knihovny ve
svém příspěvku popíše lépe než
já. Proto se zaměřím ve vyprávění na historii naší knihovny od
začátku 20. století.
První zmínku o obecní knihovně jsem našel v „Pamětní knize
obce Jenštýna“ z roku 1922. Uvedu přímou citaci zápisu:
„Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 14. května 1922
zřízena byla v místní obci Pamětní kniha. Jakožto prvním kronikářem byl jsem pověřen já Josef
Mareček strojní zámečník narozený 14. 11. 1886, majitel domu
č. p. 44. Rodákem zdejší obce nejsem, ale bydlím ve zdejší obci již
přes 20 let. Ve zdejší obci nebylo
žádných spolků, až v roce 1913 s
přispěním místní mládeže založil
jsem místní knihovnu a divadelní
kroužek ochotníků, který provozoval vzdělávací divadelní hry až
do roku 1914, kdy byla obec místní z klidu vyrušená vyhlášením
světové války.“
Dalších několik záznamů pochází z 20. let. Osvětová činnost
se zabývala vzděláváním občanů
půjčováním knih a prováděním
divadelních her domácími ochotníky. V obecní knihovně bylo v té
době na 300 svazků. Prvním divadelním představením ochotníků na celém okrese po 1. světové
válce byla v roce 1919 hra Maryša
od bratří Mrštíků. Režíroval ji a

sám v ní i hrál titulní roli Josef
Mareček. Do 2. světové války
se knihovna rozšířila jen málo.
Převládaly tak zvané červená a
modrá knihovna. Byly to knihy o
šťastné i nenaplněné, nešťastné
nebo tragické lásce, které četly
hlavně ženy, a nad kterými často
uronily i nějakou slzičku.
Velkou samostatnou skupinu
tvořily oblíbené kalendáře, které
kromě kalendáře na celý rok obsahovaly velké množství obrázků
a něco málo fotografií. Nechyběla
tam ani fotografie našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.
Kalendáře přinášely básničky,
říkanky pro děti, zamilované povídky i soudničky. Důležité byly
různé hospodářské a pěstitelské
rady.
Další skupinu oblíbených knih
tvořily časopisy Světozor. Ty byly
vždy za celý rok svázané do knih
velikosti A4. Jejich obsahem bylo
veškeré světové dění na souši i na
moři, ve sportu, v kultuře, technickém pokroku až po válečné
události. Četlo se hlavně v zimě,
kdy bylo více času.
Velice oblíbené bylo čtení z kalendářů při společném draní peří.
Většinou někdo z mladších, kdo
měl dobré oči a uměl dobře číst,
předčítal ostatním a práce šla
rychle od ruky.
Po 2. světové válce zůstala
knihovna ve velice špatném stavu a bezprizorní. Málo se četlo.
Byla veliká bída. Televize byla
ještě ve vzdálené budoucnosti
a rozhlasový přijímač mělo jen
pár rodin. Kronikář a knihovník
Josef Mareček, který byl členem
strany Domovina, měl nastupující stranou KSČ zakázáno psát
kroniku i půjčovat knihy. Nikdo
se o knihovnu nestaral.
V této době jsem se jako devítiletý kluk seznamoval s obecní
knihovnou. Do roku 1946 jsme

bydleli v malém roubeném domku z 19. století, dnes již neexistujícím. Měl č. p. 46 a stál na břehu
rybníka pod hradem. Nebyla v
něm zavedená voda ani elektřina.
Pro vodu jsme chodili do studánky pod hradem. V tomto roce jsme
se přestěhovali do domu, kde byl
obecní úřad a později MNV a byla
zde již zavedená elektřina. Byt
nám byl přidělen pod podmínkou,
že tatínek vstoupí do KSČ a bude
pracovat jako obecní zaměstnanec. Což se také stalo. Tragédií
pro mě bylo, že tatínek byl těžce
nemocný, měl tuberkulózu a v
roce 1952 zemřel. V domě byly 4
místnosti, jedna velká a 3 malé.
My jsme se mohli nastěhovat do
2 malých bez příslušenství. V
té velké byla úřadovna OÚ a ve
druhé menší bylo skladiště všeho, co patřilo OÚ. Vešel se tam i
malý stolek pro knihovníka a 3
staré skříně bez dveří, kde byla
umístěná knihovna. Později se
do této místnosti vešla i skříň s
aparaturou pro veřejný rozhlas.
Často, když mě maminka hledala,
našla mě v této místnosti při čtení Světozorů. Pamatuji se, že při
přestěhování jsem měl největší
radost, když v obou místnostech,
kde jsme bydleli, visely od stropu
na dvou drátech žárovky. Točil
jsem vypínačem a stále rozsvěcel
a zhasínal. Ve starém domečku
jsme svítili petrolejovou lampou.
Skladba knihovny se začala
po roce 1948 rychle doplňovat
politickými knihami, spisy Lenina, Stalina a Gottwalda a hlavně
knihami o SSSR od válečných
románů až po romány úspěchů
na kolchozních lánech. Hodně novodobých knížek bylo i od našich
poválečných spisovatelů. Největší
rána pro naši knihovnu přišla v
roce 1950. Knihovnu navštívila
soudružka z Okresní knihovny
a začala obsah knihovny třídit
tím způsobem, že každou knížku vzala do ruky a zřejmě podle
nějakého daného scénáře knihy
rozdělovala. Seděl jsem vedle ní a
pozoroval její počínání. Jako první přišly na řadu staré kalendáře s fotografiemi prezidenta T. G.
Masaryka. Potom se soustředila
na červenou a modrou knihovnu.
Každou knihu vytrhla z desek.
Desky házela na jednu hromadu
a knihy na druhou hromadu. Jen
nové politické knihy dávala zpět
do skříně. Pamatuji si, že tam
zůstaly i knihy cestopisné a Světozory. Soudružka přijela celkem
třikrát. Každý den přehodnotila
jednu skříň. Mně řekla, abych
knihy a desky od nich nanosil

mamince ke kamnům na spálení.
Po dobře vykonané práci si vždycky u maminky v kuchyni umyla
ruce a byla zřejmě se svým dílem
spokojená.
V knihovně takto roztříděné
zůstala necelá jedna skříň uznaných knih. Pamatuji si, že jsme
pak doma v kuchyni dávali dohromady knihy a desky, které k sobě
patřily. Já jsem je lepil k sobě a
nosil jsem je na půdu, kde jsem
z prken udělal regál a tam jsem
knihy rovnal. Bylo to moje a maminky tajemství. Další osud těchto knih už neznám. Odešel jsem z
domova na 2 roky do Odborného
učiliště TOS Čelákovice a vyučil
jsem se nástrojářem. V té době
jsme se z OÚ odstěhovali.
V roce 1957 dostal MNV 15
knih formátu A4 překrásně psaných a ilustrovaných s doslovy
od našich nejlepších spisovatelů,
jako dar od úředně zkoušeného bylinkáře Jana Mikoláška. V
knihách jsou popsané všechny
památky Čech v 19. století. Každá kniha je opatřená věnováním
a podpisem Jana Mikoláška a
datem předání. Tehdejší členové MNV se bylinkáře báli. Byl
to soukromník, později vláčený
tiskem jako „největší šarlatán“
a proto nepřítel našeho zřízení.
Psal jsem o něm v našem Občasníku v září 2014. Darované knihy
byly na MNV přehazované jako
horký brambor na různá místa.
Nikdo je nechtěl. Stejný osud
čekal samotnou knihovnu. Nebylo pro ni místo a tak se často
stěhovala. Nikdy však ne na lepší
místo, ale vždy na horší. V té době
neměla ani knihovníka. Obecní
zastupitelstvo se snažilo získat
knihovníka mezi členy ČSM,
kterým to dávalo jako stranický
úkol.
Knihovníků se vystřídalo několik, ale žádný nenašel ke knihám a k čtenářům ten správný
cit. Posledním knihovníkem byl
v letech 1965 až 1975 mladý soudruh Vladimír Zoubek z č. p. 11.
Ten po dlouhé době hledání našel
pro umístění knihovny „nejvhodnější místo“. Všechny knihy včetně daru od J. Mikoláška nastěhoval do oplotně ve své stodole. Tam
byly po čase nalezené zaházené
slámou.
V tomto stavu v roce 1976 nalezla knihovnu Helena Jirásková.
Pro knihy a veškerou knihovnickou činnost nastal radikální
obrat, o kterém bude čtenářům
Občasníku sama knihovnice vyprávět.
Václav Kovanda, kronikář
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Setkávání generací nad pohádkou
Od roku 2013 organizuje RC Jenštejnský trpaslík podvečerní čtení pro rodiče s dětmi
Pohádka, kterou nahlas předčítá dětem babička či dědeček a
navazující výtvarná dílnička jednoduché tvoření na téma čtené
pohádky, tak se dá stručně charakterizovat Setkávání generací
nad pohádkou, které organizuje
RC Jenštejnský Trpaslík od podzimu roku 2013. Díky této aktivitě je Trpaslík zapojen do projektu
Celé Česko čte dětem (více na
www.celeceskoctedetem.cz).

„Vnímáme jako důležité pěstovat v dětech od útlého věku
lásku ke knihám, úctu a respekt
ke stáří, rozvíjet tvořivost a také
odpovědnost při půjčování a vracení knížek do knihovny“ říkají
organizátorky čtení Jitka Vrbová
a Denisa Hulíková.
Čtení je určeno pro každého,
kdo má rád knížky, tvoření a setkávání s lidmi. Účastníky jsou
hlavně maminky s předškolními

Čtení na návsi (foto RC Jenštejnský trpaslík)

dětmi. Babička Jaruška, která
knížky dětem četla, se již bohužel
ze zdravotních důvodů čtení nezúčastňuje, pohádky prozatím čte
Jitka Vrbová. Nicméně věříme, že
se babička Jaruška brzy zotaví a
bude ve čtení pokračovat.
Moc rádi mezi námi přivítáme
každého, kdo rád čte nahlas (babičku či dědečka, ale třeba i školáky či tatínky) a také další posluchače, můžete přijít i se svou

oblíbenou knížkou či nápadem, co
číst či vyrábět. Vstupné je zdarma. Těšíme se na vás!
S předčítáním pohádek a tipy
na zajímavé knížky se můžete setkat také na Trpaslíčcích, což je
doprovodný program určený pro
celou rodinu v rámci herny otevřené každý čtvrtek od 9:30 do 12
hod. Jste srdečně vítáni!
Jitka Vrbová

Výtvarná dílnička s pohádkou (foto RC Jenštejnský trpaslík)

Řekni mi, co čteš...
Zeptali jsme se našich devíti zastupitelů, co právě čtou, nebo jaká je jejich nejoblíbenější kniha a proč
Jiří Hulík
V posledních letech se mi daří
číst skoro každý večer. Jedná
se však o tituly jako Krtečkova
dobrodružství, Kosprd a Telecí, Pohádky pro unavené rodiče
nebo Tatínek není k zahození od
Arnošta Goldflama. Mé jinak oblíbené detektivky nebo sci-fi by
se dětem před spaním asi tolik
nelíbily. V posledních měsících k
tomu přibylo ještě tolik různých
zákonů, vyhlášek a směrnic kolik
jsem nepřečetl za posledních 30
let. Snažím se tedy každý týden
dočíst alespoň aktuální Respekt.
Roman Pokorný
V poslední době mě zaujala kniha Hell’s angel (Pekelný
anděl), jediná autorizovaná, autentická kniha o motocyklovém
klubu Hell’s Angels od zakládajícího člena Sonnyho Bargera.
Dřív jsem se sám aktivně věnoval
motocrossu, takže mi je všechno
kolem motorek velmi blízké. Tato
kniha pojednává o svobodě nejen
na dvou kolech.
Norbert Hlaváček
Právě jsem dočetl životopis
Havel od Michaela Žantovského.
Četl jsem ji proto, že mne zajímá
pohled člověka, který píše životopis o někom, s kým spolupraco-

val, a byl přímo u toho, když se
vytvářely dějiny. Člověka, který s
odstupem času dokáže mít objektivní názor na to co se dělo kolem
Václava Havla v posledních desetiletích jeho života. A nejoblíbenější knížky musím dát tři: John
Salinger: Devět povídek, Joseph
Heller: Hlava XXII a cokoliv od
Terryho Pratchetta.
Petr Dovolil
V současné době čtu Pražský
hřbitov od Umberta Eca. Mezi mé
oblíbené knihy patří Jméno růže
od Umberta Eca, Vzpoura davů
od Ortegy y Gasseta, A bude hůře
od Jana Pelce, Popraviště od Čingize Ajtmatova a Bible, zejména
Janovo evangelium, Přísloví a
Kazatele. Důvod oblíbenosti nejde jednoduše vysvětlit. Za sebe
můžu jen upřímně říci … doporučuji :-)
Jana Habartová
Podle jedné (pro mne) hezké
myšlenky, by člověk měl mít v
knihovně jen ty knihy, ke kterým
se bude vracet. A tak se mi v současné době vrší u postele sbírky
povídek ze „Zlatého věku“ nejen
A. C. Clarka a I. Asimovova. Je
příjemné nechat se vést tajemnem, krásou i napětím jiných světů. Prostě pohádky na dobrou noc.

Z novinek mne metrem nedávno
provázela detektivka G. Flynnové Zmizelá, retro Z. Svěráka Po
strništi bos a nějaká ta odborná
literatura.
Jana Ivanišová
Jsem od malička velká čtenářka a baví mě číst knihy historické dobrodružné a nepohrdnu
ani dobrou sci-fi. Poslední dobou
nemám příliš mnoho času a čtu
především při cestách do práce
a z práce. Právě mám rozečtený detektivní román Zmizelá od
Gillien Flynn a po jejím přečtení
se chystám číst od Roberta Galbraitha Volání kukačky.
Zuzana Dvořáková
Moje velmi oblíbená knížka je
„S elegancí ježka“ od Muriel Barberyové. Knihu píše inteligentní
domovnice z luxusního domu v
Paříži, která moc dobře ví, že je
pouhá domovnice a její inteligence nikoho nezajímá. Protože nikdo
nechce mít za domovnici sečtělou
a přemýšlivou osobu, zůstává se
svými úvahami sama a poskytuje
je čtenáři. Příběh spočívá v tom,
že pár obyvatel domu v ní najde
přítelkyni a chodí si k ní, do jejího
domovního bytu, uspořádat myšlenky, popovídat, odpočinout od
přetvářky. Tahle knížka se nedá

zhltnout, ta se vychutnává.
Gabriela Spurná
Ráda čtu detektivky všeho
druhu, počínaje Aghatou Christie, přes severské až po ty české,
například Martina Goffu. Zajímají mě autobiografie „obyčejných“
lidí, jako třeba život CorinneHofmannové, která žila několik let
v Africe a je s ní dodnes spjatá.
Neuvěřitelný příběh popisuje
Khaled Hosseini, který vzpomíná
na svoje dětství v Afghánistánu,
než uprchl i s rodiči do Ameriky.
Pro odlehčení sáhnu po autorech,
jako jsou Patrik Hartl nebo Halina Pawlowská. Knížka, která mě
opravdu chytila za srdce, byla od
pana Špačka Deset let s Václavem Havlem. I když moc nedám
na reklamu, nechala jsem se strhnout a koupila si knížku Stoletý
stařík, co vyskočil oknem a zmizel, a nelitovala jsem.
Marek Vacek
Poslední dobou už čtu jenom
publikace typu příručka velitele,
příručka strojníka, příručka první pomoci, tedy vše co nějak souvisí s SDH. Jinak dříve jsem četl
vše možné, mohu tedy například
zmínit knihu Dobrý voják Švejk
od Jaroslava Haška, kterou mám
velmi rád i ve filmové podobě.
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Co dělá obecní úřad
Starosta Norbert Hlaváček už podruhé shrnuje práci obecního úřadu v uplynulých měsících
Jak už jsem psal v minulém
čísle Občasníku, rád bych pravidelně informoval občany o tom,
co dělá obecní úřad, co řešíme
a plánujeme. Čas letí a já mám
pocit, že ne všechno jde tak rychle, jak jsem si na začátku představoval. Každý den se skládá z
tisíce maličkostí, které je potřeba řešit a nic nesnese odkladu.
Koukám tedy do kalendáře, na
poslední 2 měsíce a budu se snažit být stručný.
Proběhly čtyři zasedání zastupitelstva obce Jenštejn, dvě
jednání finančního výboru a po
jednom jednání kontrolního, komunitního a rozvojového výboru. Již 8x jsme zastupovali obec
u soudu ohledně opatrovnictví
občanů s omezenou právní způsobilostí. Kromě současné denní agendy, ke které s přelomem
roku přibývá i povinná inventarizaci či zákonem dané revize,
stále ještě srovnáváme „resty“ z
let minulých. Především je to dosud evidentně neoblíbená archivace/skartace. K rozhýbání celé
aktivity jistě přispělo i vyklízení
kanceláří před malováním během vánočních svátků. Archiválie nás však zaměstnají ještě na
několik měsíců, jelikož v počtu
1 a půl pracovníka na ně zbývá
mnohem méně času, než by bylo
potřeba.
Znovu se nám podařilo obnovit
tradici vítání občánků a budeme
v ní nadále pokračovat. Další termín vyvěsíme během jara, na základě počtu narozených dětí.
Na sklonku roku jsem se s
obcemi Přezletice a Podolanka
začal bavit o možnosti postavit
svazkovou školu a mít pro naše
obce školský obvod. Na toto téma
se vyjadřuji v jiném článku a
nebudu jej tedy zde více rozvá-

dět. Podařilo se vyřešit obratiště
autobusů v Novém Jenštejně, do
kterého obec nemohla investovat
peníze (pozemek není v majetku
obce), ale které bylo nutné opravit, protože ROPID hrozil, že tam
autobusy přestanou zajíždět. Našli jsme 2 sponzory, kteří nutné
práce v hodnotě cca. 50 000 Kč
realizovali sami. Snažíme se pomáhat našim seniorům, někdy
jsou to maličkosti jako nově instalované zábradlí na schodech
do OÚ, přání a kytička k narozeninám, někdy zásadnější věci
jako třeba sleva 50% na svoz
komunálních odpadů pro seniory
nad 70 let a držitele průkazů TP,
ZTP a ZTP/P. Odpady jsou vůbec
ožehavé téma. Obec stále doplácí
na svoz směsného komunálního
odpadu a to především proto, že
někteří občané odpad netřídí, jak
by dle zákona měli a vyhazují
směsný odpad do kontejnerů na
tříděný odpad. Za ty pak obec nedostane peníze. Naši zahradníci
tedy budou pravidelně kontrolovat, co v nádobách na separovaný
odpad končí. Už teď máme jednu
obyvatelku Jenštejna, která v
pytli s nevytříděným odpadem
pohozeném v plastech nechala i
obálku se svojí adresou…
Schválili jsme úpravu územního plánu, uspořádali veřejné
projednávání této úpravy tak,
aby všichni měli možnost pochopit, co nám tato úprava přináší.
Naši hasiči dostali novou elektrocentrálu, kterou si hned vyzkoušeli - při plánovaném výpadku
elektřiny v MŠ, takže nemusel
být omezen její provoz. Tímto hasičům a Oldřichu Luxovi děkuji!
Snažíme se mít otevřený úřad,
který je tu pro lidi, více informovat o termínech zastupitelstev
pomocí obecních informačních

SMS, které zasíláme týden a 2
dny před konáním zastupitelstva.
Zaregistrovat své mobilní číslo
pro příjem těchto zpráv můžete
na stránkách obce. Založili jsme
obecní FCB stránku, která je v
dnešním moderním světě pro
některé tím nejrychlejším způsobem komunikace. Rádi bychom
také začali natáčet zvukovou stopu z jednání zastupitelstva pro
ty, kteří nemají čas přijít osobně.
Také jsme domluvili kalendář
pravidelných zasedání zastupitelstva do konce roku pro ty, kteří
si čas dopředu dokáží udělat. Budeme upravovat a zjednodušovat
naše www stránky. Od poloviny
února jsme zprovoznili rozklikávací rozpočet obce a každý se
může podívat, jak obec hospodaří. Rádi bychom během několika
měsíců zřídili pro občany službu
ověřování podpisů a během měsíce března začali přijímat platební
karty pro platby nad 200 Kč.
Vstoupili jsme do Svazu měst
a obcí České republiky, který disponuje velkým zázemím a zkušenostmi, o které se rádi opřeme při
naší práci.
V posledním měsíci také probíhala a stále probíhá komunikace s našimi dodavateli, kde se
snažíme upravit podmínky tak,
aby byly pro obec co nejvýhodnější. Zatím jsme dosáhli slevy 30%
na pojištění obce (cca. 7 000 Kč
ročně), snížili jsme náklady na telefonního operátora a za stejnou
cenu zvýšili rychlost připojení
k internetu. Někteří dodavatelé
dostali na výběr: buď sleva, nebo
nová soutěž a funguje to! V rámci
těchto opatření také budeme pro
obec a MŠ v e-aukci hledat výhodnější podmínky a nižší ceny energií a připojit se mohou i občané a
firmy.

Ve spolupráci s komunitním
výborem připravujeme trochu
„jiné“ Jenštejnské slavnosti a
sháníme pro ně a pro další populární komunitní akci Jenštejnská
pětka sponzory, tak aby peníze
nešly jen z obecního rozpočtu. V
současné době už máme závazně
přislíbeny finanční prostředky ve
výši 63 000 Kč. V rozpočtu obce
jsme také vyčlenili prostředky
na nákup velkého stanu a pivních setů, které jsme si několikrát do roka, za drahé peníze, na
naše obecní akce půjčovali. Obecní zahradníci vzhledem k tomu,
že sněhu není mnoho, právě uklízí černou skládku kolem potoka
pod Břízkem. Velké téma jsou
dotace. Vyslechli jsme si mnoho
nabídek od firem, které je dokáží
zpracovávat, a nakonec jsme se
rozhodli využít tu, která má pro
nás nejzajímavější reference a
budeme tedy s její pomocí opakovaně žádat. Je to běh na dlouho
trať, ale věřím, že k nám konečně po osmi letech dotační peníze
připutují. Je toho hodně co potřebujeme. Kanalizaci a vodovod v
Dehtárech, zázemí pro hasiče, na
které letos chceme vytvořit projekt, zadat územní studii na jedno z možných vhodných míst pro
hasičárnu, volnočasové centrum
a sportoviště, chodníky, opravu
hradní věže…
Připojujeme se k žalobě okolních obcí, kterých se týká pražský
okruh tak, abychom hájili zájmy
Jenštejna a našich obyvatel.
Podařilo se dohodnout se s ředitelkou mateřské školy Jenštejn
na kritériích přijímání dětí do
MŠ, tak aby se do školky dostávaly děti rodičů, kteří zde skutečně
bydlí a za jejichž peníze byla školka postavena.
Norbert Hlaváček, starosta

Dotační příležitosti
V tomto a dalších letech by obec ráda požádala o dotaci na několik projektů
V roce 2014 se obec Jenštejn
pokoušela získat finanční prostředky hned z několika dotačních titulů – na výstavbu vodovodu v Dehtárech, na dětské
hřiště pod hradem, na opravu
hradu a na vybudování chodníku od Domova seniorů. V letech
předchozích také na stavbu mateřské školy. Z tohoto výčtu akcí
se zatím podařilo získat pouze
několik desítek tisíc na opravu
vstupní brány hradu. Výsledky
loňského snažení v případě chodníku dosud nejsou známy – zda
obdržíme příspěvek ze Státního

fondu dopravní infrastruktury,
bychom měli vědět do konce dubna 2015. Nicméně máme interní
informace, že vzhledem k velkému počtu žádostí bude zřejmě
termín posunut do konce května.
Dále s napětím očekáváme
zprávu z Ministerstva kultury. Pokud bude hrad Jenštejn
zapsán do programu záchrany
architektonického dědictví ČR,
bude to velký úspěch a možnost
konečně začít s opravami věže.
Pokud se tak nestane, neodradí
nás to a budeme žádat opakovaně. V únoru letošního roku

jsme opětovně požádali o dotaci
na nové herní prvky na hřiště
pod hradem. Dále se chystáme
v letošním roce požádat o dotaci na výstavbu vodovodu v Dehtárech a v jiné dotační výzvě o
dotaci na vodovod a kanalizaci
v Dehtárech (dvě různé dotační
výzvy). Také bychom chtěli připravit projekt obecní hasičárny,
tak abychom v příštím roce byli
připraveni požádat o další dotaci. V neposlední řadě se bude
upravovat projekt sportoviště
(sportoviště již nejsou dotačně
podporována) na projekt komu-

nitního a volnočasového centra
a pokusíme se následně uspět s
žádostí.
V jednom podstatném nám
však ani více zkušeností a úsilí
nepomůže – Středočeský kraj,
respektive okres Praha-východ
nepatří k ekonomicky slabým
regionům, což je jistě dobře, ale
z pohledu uchazeče/ žadatele o
dotaci je to velká nevýhoda. Žadatelé z ekonomicky slabých regionů mají body navíc, což obec
Jenštejn při posuzování žádostí
znevýhodňuje.
Pavlína Antošová
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NOVÉ KONTAKTY
I vzhledem k trochu nečekanému konci stávajícího řešení
musela obec na konci února
hledat nového poskytovatele
emailových služeb. Nově je využíván systém Microsoft Office
365. Pro zjednodušení komunikace mezi zastupiteli, úřadem
a občany byl rozšířen počet
„obecních“ emailových adres
jak ukazuje následující tabulka. (jh)
Zastupitelstvo

Má to smysl, třiďte odpad!
V souvislosti s novým zákonem o odpadech se opět mluví o třídění komunálního odpadu
O tom, jak bude vypadat příroda a prostředí kolem nás, rozhodujeme právě MY. A také nepřímo rozhodujeme o tom, kolik
nás budou stát poplatky za svoz
směsného komunálního odpadu. Obec za každou vytříděnou
tunu odpadu získává od obalové
společnosti EKO-KOM odměny a
bonusy, které používá na úhradu
nákladů spojených se svozem a

přípravků, kelímky od mléčných
výrobků, obaly od CD atd.
• Recyklací vznikají nové výrobky: tepelné izolace, stavební a
zahradní prvky, textilní vlákna,
nové fólie, apod.
Papír
• Za rok 2014 občané Jenštejna
vytřídili 22,6 tun papírů.
• Průměrný jenštejnský občan
vytřídí 20,7 kg papíru za rok.

zastupitelstvo@jenstejn.cz
roman.pokorny@jenstejn.cz
jiri.hulik@jenstejn.cz
norbert.hlavacek@jenstejn.cz
petr.dovolil@jenstejn.cz
jana.habartova@jenstejn.cz
jana.ivanisova@jenstejn.cz
zuzana.dvorakova@jenstejn.cz
gabriela.spurna@jenstejn.cz
marek.vacek@jenstejn.cz
Výbory zastupitelstva
financni.vybor@jenstejn.cz
kontrolni.vybor@jenstejn.cz
rozvojovy.vybor@jenstejn.cz
komunitni.vybor@jenstejn.cz
osadni.vybor@jenstejn.cz
clenove:
jmeno.prijmeni@jenstejn.cz
Obecní úřad
starosta@jenstejn.cz
mistostarostka@jenstejn.cz
info@jenstejn.cz
pavla.rachova@jenstejn.cz
pavlina.antosova@jenstejn.cz
Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz

• Úřední hodiny jsou v pondělí dopoledne od 8 do 11 hodin
a v podvečer od 18 do 19.30.
Středeční úřední hodiny jsou
dopoledne shodně od 8 do 11,
ale odpoledne od 13 do 16h.
• Poplatky za odpady a/nebo
psa – pokud jste nestihli uhradit do konce února, učiňte tak
prosím neprodleně. Informace
o výši poplatků a formě úhrady
naleznete na webu obce www.
jenstejn.cz/obec/obecni-poplatky/
• Vítání občánků bude letos
opět pravděpodobně na podzim.
Termín plánujeme vždy dle aktuálního počtu narozených dětí.
• Třídění textilu. Darované
oblečení bude předáno přímo
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dotříděním jednotlivých komodit
a tím i snižuje cenu za svoz směsného odpadu.
K 1. 1. 2014 žilo dle ČSÚ v
Jenštejně 1089 obyvatel a máme
zde cca 380 domácností. Odpadové hospodářství stálo obec
v roce 2014 cca 900 000 Kč. Za
vytříděný odpad obec obdržela
cca 150 000 Kč a na poplatcích
za směsný komunální odpad a
bioodpad se vybralo od občanů
cca 630 00 Kč. 120 000 Kč ročně
za „odpady“ jde tedy stále přímo
z rozpočtu obce.
Plasty
• Za rok 2014 občané Jenštejna
vytřídili 20,66 tuny plastů.
• Průměrný jenštejnský občan
vytřídí kolem 19 kg plastů za rok.
• Do žlutého kontejneru patří:
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve (ideálně bez
víček), víčka, vymyté obaly od
pracích, čistících a kosmetických

• Do modrého kontejneru patří:
knihy bez pevné vazby, časopisy,
sešity, krabice, obálky s fóliovými
okénky sem můžete také vhazovat. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
• Recyklací vznikají nové výrobky: toaletní papír, noviny, krabice,
sešity, papírové brikety.
• Věděli jste, že 98% vydávaných
novin je na recyklovaném papíře?
Sklo
• Za rok 2014 občané Jenštejna
vytřídili 10,5 tun skla.
• Průměrný jenštejnský občan
vytřídí 9,6 kg skla za rok.
• Do zeleného (nebo bílého) kontejneru patří: lahve od alko i nealko nápojů, sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin.
• Recyklací vznikají nové výrobky: obalové sklo – lahve na minerálky a alkohol, skelná vata, atd.
Nápojové kartony
• Do oranžového kontejneru pat-

Obecní sloupek
Českému červenému kříži a nově umístěno telefonní číslo,
poslouží svému původnímu na které bude moci kdokoli naúčelu především v rozvojových hlásit plný stav a tím zajistit
zemích, bude použito na výrobu plynulé vyvážení.
čistících hadrů, izolací nebo pro • Novinka Od února máte
opětovnou výrobu oděvů. Tex- možnost přinést nashromáždětil nevyužitý pro charitativní né použité baterie na úřad
účely je dále předáván domům obce nebo do mateřské školky,
pro sociálně slabé rodiny. Pro- kde jsou pro ně místa určená.
vozovatel, společnost Dimatex Na obou odběrných místech si
CZ, obci garantuje, že věci se můžete také vyzvednout malé
nikde dál neprodávají. Chcete- „domácí“ krabičky, ve kterých
-li přispět, odkládejte do těchto můžete shromažďovat baterie
speciálních kontejnerů použitý doma.
a nepotřebný textil zabalený a • Novinka Od února máte také
zavázaný do igelitových tašek možnost třídit kovy. Na mísnebo pytlů. Nepatří tam ko- tech separace odpadu v ulicích
berec, matrace, molitan, stan, Radonická a Kovářská, jsou pro
spací pytle, netextilní mate- ně určeny nové šedé kontejnery.
riály. Na sběrné nádobě bude Do těchto nádob můžete třídit

ří: krabice od džusů, vína, mléka
a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
• Věděli jste, že 30 000 kusů nápojových kartonů je třeba k výrobě stavebních desek na jeden
rodinný dům?
Kovy
• Povinnost třídit kovy zavedl od
1. 1. 2015 zákon.
• Do světle šedých kontejnerů
patří: konzervy, nápojové plechovky, tuby, uzávěry, víčka, zvířecí konzervy, víčka od jogurtů,
atd.
Bioodpad
• Nový zákon o odpadech zavedl
povinnost třídit i biologicky rozložitelný komunální odpad.
• Za rok 2014 občané Jenštejna
do sběrných nádob uklidili 16,4
tuny biodpadu.
• Každý dům by měl ekologicky
likvidovat bio odpad z domácností
a zahrad. Tedy zřizovat komposty
a jiná separační místa v zahradě
nebo zakoupit sezónní svoz bio
odpadu.
• Do hnědé nádoby patří: listí,
tráva, seno, plevel, zbytky rostlin
a zeleniny, větve stromů a keřů,
spadané ovoce, zbytky ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.
Baterie
• Můžete odevzdávat v Mateřské
škole Jenštejn nebo na obecním
úřadě.
• Průměrná česká domácnost má
doma 49 baterií.
• Bohužel stále více než polovina
vybitých baterií končí v popelnicích!
Pavla Rachová

kovy obecně, konzervy, nápojové plechovky, tuby, uzávěry, víčka od jogurtů, alobal apod.
• Výzva úřadu! Opakovaně se
v tříděném odpadu vyskytuje
odpad komunální, za což obec
získává méně prostředků za tříděný odpad. Pokuty za nesprávné nakládání s odpadem, tedy
i jeho netřídění, se pohybují v
řádech 20 000 Kč až 1 000 000
Kč u fyzických osob a 300 tisíc
korun až 50 milionů korun v
případě osob právnických nebo
fyzických osob oprávněných k
podnikání.
Přistupujte prosím k třídění odpadu odpovědně.
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1. e-aukce dodavatele elektřiny a plynu
Občané Jenštejna budou mít možnost zapojit se do e-aukce na dodavatele energií
Obec
Jenštejn
připravila
svým občanům možnost zapojit se do 1. elektronické aukce
energií a tím výrazně uspořit na
platbách za elektrickou energii a
zemní plyn.
Jedna z možností, jak opravdu ušetřit na energiích, je vytvořit velkou skupinu odběratelů,
spojit dohromady všechny objemy jejich spotřeb elektřiny nebo
plynu a tím vytvořit ohromný
„balík“. Čím větší tento balík
je, tím větší o něj mají dodavatelé zájem, o to více jsou ochotni
se o něj „poprat“ a nabídnout za
něj co nejnižší ceny. Toto spojení
odběratelů má významný efekt
pro občany i pro dodavatele. Dodavatelé získají najednou velké
množství odběrných míst a občané získají lepší ceny, než kdyby
o jejich snížení usilovali samostatně.
Lednovou aukcí v jiné obci se
například podařilo snížit cenu
elektrické energie o 20,38% a
cenu plynu o 26,68%. Je to tedy
několik tisíc korun ročně, které
můžete uspořit.
Obce Jenštejn se proto dohoda na spolupráci se společností
eCENTRE, a.s., která působí na
českém trhu již od roku 2006, a
je jedním z největších a nejzkušenějších organizátorů e-aukcí
elektrické energie a zemního
plynu pro domácnosti v rámci
celé ČR.
Přihlásit se mohou jednotlivé
domácnosti, drobní podnikate-

lé i bytová sdružení. Pořádající
firma je pak všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví
všechny dodavatele energií na
trhu, aby o „balík“ domácností
soutěžili v on-line elektronické
aukci.
Pro občany je tato služba
úplně zdarma. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování
e-aukce nic ani obec Jenštejn.
Aukční poplatek zaplatí firmě po
ukončení aukce dodavatel, jenž
e-aukci vyhraje. Pokud by cena
vysoutěžená v e-aukci byla vyšší,
než je stávající cena pro danou
domácnost, občan není povinen
uzavírat smlouvu s novým dodavatelem.
Jak na to?
Pro zapojení do aukce je
třeba, aby občané podepsali
smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato smlouva
je bezúplatná a definuje práva
a povinnosti obou stran. Kromě
toho občan předá pouze kopii
smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu,
ovšem včetně všech případných
dodatků a obchodních podmínek,
a dále kopii ročního vyúčtování
energií včetně detailního rozpisu. Nic víc není třeba.
Sedm kroků k úsporám
1. krok - Na kontaktním místě (Obecní úřad Jenštejn), podepíšete smlouvu s organizátorem

aukce - eCENTRE a předáte potřebné podklady (kopie stávající
smlouvy na elektřinu/plyn včetně všech dodatků a obchodních
podmínek + kopie vyúčtování
elektřiny/plynu včetně detailního rozpisu a spojovací číslo SIPO
nebo číslo účtu k hrazení záloh)
2. krok - Organizátor sesbírá
podklady od všech domácností.
3. krok - Organizátor sdruží
poptávku do e-aukční síně.
4. krok - Organizátor osloví
široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-aukci.
5. krok - V internetové aukci
soutěží dodavatelé nejnižší cenu.
Aukce zajistí férovou soutěž dodavatelů.
6. krok - Organizátor služby
porovná vaše dosavadní ceny s
cenou vzešlou z e-aukce.
7. krok - Je-li cena z e-aukce
nižší, než Vaše stávající cena,
eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi vámi a vítězným dodavatelem. Je tak zajištěn 100%
administrativní servis.
Orientační časový harmonogram
16. 3. 2015 - Zahájení sběru vašich podkladů a uzavírání
smluv v zasedací místnosti
19. 3. 2015 - Ukončení sběru
podkladů a uzavírání smluv v zasedací místnosti
26. 3. 2015 - Definitivní ukončení zpracování podklad
30. 4. 2015 - Proběhne 1. e-aukce na dodavatele elektřiny a

plynu v Jenštejně
Po 2-3 týdnech - Budou na
kontaktním místě připraveny k
podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem
eCENTRE
pak
postupně
předá podepsané smlouvy vítěznému dodavateli, který na
základě zplnomocnění od občanů (součást smlouvy s vítězným
dodavatelem) zajistí výpověď u
stávajícího dodavatele. Vítězný
dodavatel poté zahajuje dodávku
elektřiny/zemního plynu.
Provoz kontaktního místa:
Malá zasedací místnost
OÚ Jenštejn
pondělí / 16. 3. 2015 / 16 - 20
čtvrtek / 19. 3. 2015 / 16 - 20
Ze zkušeností z jiných aukcí
doporučujeme uzavírat smlouvy
již od prvních dnů sběru podkladů, abyste nemuseli v posledních
dnech čekat i více než hodinové
fronty.
V případě jakýchkoliv dotazů,
prosím využijte následující kontakty:

Jan Gebauer – obchodní manažer
T: 724 878 800, SMS 773 794 581
E: jan.gebauer@ecentre.cz
www.ecentre.cz
Norbert Hlaváček, starosta

Rozpočty obce na roky 2014 a 2015
Loňské a letošní hospodaření obce z pohledu správce rozpočtu
Ve vztahu k plnění předpokládaných celkových příjmů byl
rozpočet pro rok 2014 k 31. 12.
2014 plněn na 119,93%. Celkové
příjmy byly plánovány ve výši 11
093 000 Kč a skutečný příjem za
rok 2014 byl 13 202 912 Kč.
Ve vztahu k plnění předpokládaných celkových výdajů byl rozpočet pro rok 2014 k 21. 12. 2014
plněn z 98,47%. Celkové výdaje
byly plánovány ve výši 11 093
000 Kč (včetně splátky úvěru ve
výši 950 000 Kč) a bylo čerpáno
10 923 819 Kč (splátka úvěru 931
000 Kč). Celkově je možno říct, že
plnění rozpočtu skončilo v roce
2014 z hlediska příjmů lépe než
bylo očekáváno a taktéž trend z
hlediska výdajů je pozitivní.
Na kulturu bylo v roce 2014
plánováno 250 000 Kč a vyčerpalo se 212 000 Kč, na sportovní
akce obec plánovala 50 000 Kč a

bylo vyčerpáno 29 337 Kč. Plánované výdaje na zastupitelstvo a
správu obce byly 1 548 000 Kč a
bylo čerpáno 1 606 914 Kč . Technická a stavební údržba stála
obec v roce 2014 447 491 Kč a
plánováno bylo 300 000 Kč. Významnou výdajovou položkou je
péče o předškolní a školní mládež. Náklady na zajištění školní
docházky stály obec 303 354 Kč
oproti plánovaným 250 000 tis.
Kč. V péči o předškolní mládež
obec utratila 2 003 396 Kč, oproti
plánovaným 1 020 000 Kč. Více
jak polovinu tohoto nákladu tvoří náklady na dohodu o narovnání se společností 1. Vasto spol. s r.
o., jejíž součástí byla výplata půlky zádržného, úhrada víceprací a
pokuta, která byla zahrnuta i do
příjmové stránky rozpočtu.
K 31. 12. 2014 byl stavy bankovních účtu v KB 9 078 277 Kč,

v ČS 528 699 Kč a v ČNB 504
764 Kč. Na konci roku 2014 činila
výše dluhu vůči České spořitelně
a.s. částku 8 476 202 Kč.
Rozpočet na rok 2015 je koncipován jako vyrovnaný. Příjmy i
výdaje jsou ve výši 12 048 000 Kč
a na výdajové stránce je plánována rezerva ve výši 1 529 000 Kč.
Tato rezerva nebude uvolňována
do provozních nákladů, ale bude
použita na spolufinancování nebo
financování investičních akcí.
Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ byl schválen ve výši 800
000 Kč, tedy o 100 000 méně než
v roce 2014.
Plánovaná částka na financování zastupitelstva v roce 2015 je
908 000 Kč při nárůstu počtu zastupitelů ze 7 na 9 a funkci uvolněného starosty. Na personální
zajištění provozu úřadu je v rozpočtu plánována částka 955 000

Kč a personální obsazení úřadu je
v tuto chvíli stabilizované.
Jana Ivanišová, zastupitel a správce
rozpočtu

ROZPOČET VEŘEJNĚ
Od druhé poloviny února
najdete na internetových stránkách www.jenstejn.cz tzv. rozklikávací rozpočet obce od roku
2011. První data za rok 2015 se
objeví na konci března tak, jak
obec posílá aktuální informace
o plnění rozpočtu Ministerstvu
financí.
Můžete se tak kdykoliv podívat na libovolnou příjmovou
nebo výdajovou položku obce v
největším detailu, který dokáže rozpis rozpočtu poskytnout
včetně přehledných grafů.
Jiří Hulík, zastupitel
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Výbory zastupitelstva
Novému zastupitelstvu pomáhá pět výborů. O osadním výboru v Dehtárech jsme psali v minulém čísle
Finanční výbor
Finanční výbor zastupitelstva
je jeden ze dvou výborů, jejichž
vytvoření a fungování vyžaduje
zákon o obcích. Dle stejného zákona je jeho úkolem kontrola hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce a dále plní další
úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo. Předseda a členové výboru
byli zvoleni na ustavujícím jednání zastupitelstva loni v listopadu.
Členy výboru jsou Ing. Jiří Hulík
(předseda), Mgr. Blanka Křížová,
Kamil Ondroušek, Ing. Jan Rábl a
Mgr. Radek Roušar.
Od svého vzniku se výbor sešel zatím dvakrát. Poprvé to bylo
v listopadu a hlavním důvodem
bylo posouzení návrhu rozpočtu
obce na rok 2015. Druhé jednání
proběhlo v lednu a týkalo se zejména posouzení možností využití
finančních prostředků na účtech
obce, což byl úkol daný zastupitelstvem. Zápisy z obou jednání jsou
dostupné na webu obce. Předpokládám, že se výbor sejde minimálně čtyřikrát za rok. Jednání
výboru jsou veřejná a obvykle se
konají v malé zasedací místnosti
obecního úřadu.
V nejbližších týdnech čeká
výbor zhodnocení hospodaření obce a mateřské školy v roce
2014. Dále bychom rádi navázali na práci předešlého finančního výboru a dopracovali návrh
směrnice pro schvalování účetní
uzávěrky obce, kterou připomínkovalo předchozí zastupitelstvo.
Z vlastní iniciativy bychom dále
chtěli zrevidovat všechny směrnice a usnesení, které se týkají
hospodaření obce tak, aby byly ve
vzájemném souladu a skutečně
napomáhaly rozvoji a fungování
obce a obecního úřadu. Dalším
důležitým úkolem by měla být
spolupráce na aktualizaci rozpočtového výhledu obce na příštích
několik let.
Neméně důležitá by měla být
pomoc výborům, zastupitelům a
vedení obce při dotačních řízeních a realizaci investičních akcí,
která doufám v tomto volebním
období proběhnou. V tomto případě bude důležitá i spolupráce
s ostatními výbory, protože čistě
finanční pohled nemusí vždy zohledňovat skutečnou potřebnost
a správnost té či oné investice
nebo rozhodnutí.
Jiří Hulík, zastupitel a předseda finančního
výboru

Kontrolní výbor
Kontrolní výbor patří mezi
dva povinné výbory zastupitel-

stva dle zákona o obcích. Jak název naznačuje, plní v obci funkci
kontroly. Do jeho působnosti ze
zákona patří:
a) kontrola plnění usnesení
zastupitelstva obce,
b) kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a
obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plnění dalších kontrolních
úkolů, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Kontrolní výbor tedy nekontroluje obecní úřad při výkonu
přenesené působnosti. Ve vztahu k finančním záležitostem a
hospodaření s majetkem tedy
kontrolní výbor kontroluje pouze
dodržování základních právních
předpisů, např. zákon o obcích;
neprovádí tedy vlastní finanční
kontrolu, např. plnění rozpočtu,
postupů příkazce operací a správce rozpočtu atd. Zpravidla je
předsedou tohoto výboru zástupce opozice a opozice má v tomto
výboru většinu.
Je zřejmé, že kvalita kontroly
hodně záleží na znalostech členů
výboru o předpisech upravujících
výkon samosprávné působnosti
obcí. Nelze obecně předpokládat,
že tyto znalosti jsou pro komplexní kontrolu dostatečné, zejména u
malých obcí; například těžko lze
od laického člena výboru čekat
znalosti o povinnostech obce jako
veřejného zadavatele dle zákona
o veřejných zakázkách. U kontrolního výboru tedy z povahy věci
nemůže jít o výkon profesionální
kontroly, kterou například provádí Nejvyšší kontrolní úřad.
Nově utvořený kontrolní výbor
zastupitelstva v Jenštejně, jehož
členy jsou Petr Dovolil, Veronika
Kaštovská a Martin Šidlák, se poprvé sešel na svém veřejném jednání dne 14. 1. 2015. Členové se
shodli, že na rozdíl od kontrolního
výboru v minulém volebním období, který se sešel jen čtyřikrát
a poslední dva roky vůbec, by měl
kontrolní výbor v tomto volebním období fungovat podstatně
lépe. Dohodla se četnost jednání
výboru (cca 5 za rok) a obecně i
okruh kontrolní činnosti a zaměření (nejdříve na plnění usnesení
zastupitelstva v posledním volebním období). Bylo konstatováno,
že kontrola by měla být zaměřena
na vybrané systémové záležitosti,
nikoliv na kontrolu jednotlivých
úkonů na obecním úřadu. Současně došlo k vypracování revidovaného textu jednacího řádu
zastupitelstva, které však zastupitelstvo na svém zasedání 11. 2.

2014 zamítlo. Taktéž kontrolní
výbor například vyzval vedení
obce ke svolání kontrolní prohlídky v areálu bývalého JZD. Zápis z
jednání výboru je v plném rozsahu dostupný na webu obce.
Kontrolní výbor nemá v podstatě žádné pravomoci. Může tedy
jen upozorňovat a dávat podněty
(např. že byla uzavřena smlouva
bez schválení zastupitelstvem),
které však vedení obce nemusí
dodržovat a může je i v podstatě
zcela ignorovat. Ke své činnosti
nemá žádné dostupné finanční
zdroje; nemůže si tedy ani žádné
posouzení objednat (např. zdali
obec překročila hranici pro povinný statut plátce DPH). Jeho možnosti jsou velmi omezené. Daleko
účinnější je kontrola obecního
úřadu občany účastí na zastupitelstvu a výborech, zejména v případě, kdy dochází k neuváženým
„hurá“ rozhodnutím, které mohou
Jenštejn dlouhodobě poškodit.
Petr Dovolil, zastupitel a předseda kontrolního výboru

Rozvojový výbor
Rozvojový výbor vypracoval
na svých třech pracovních schůzkách seznam projektů, které mají
buď pomoci vyřešit vleklý problém, nebo zlepšit život v Jenštejně.
Především jde možnost realizace vodovodu a kanalizace v
Dehtárech. Vedení obce podá žádost o dotaci na jaře tohoto roku.
Kanalizace musí být svedena
do Svémyslic, neboť v čističce v
Jenštejně není volná kapacita.
Z čehož vyplývá, že Jenštejn v
současné době řeší i zkapacitnění
čistírny odpadních vod a zároveň
časté problémy na kanalizační
síti.
Po schválení úpravy územního plánu se dostáváme k zadání
územních studií pro areál bývalého JZD a pro dostavbu Nového
Jenštejna. Zároveň výbor připravuje podklady pro změnu územního plánu v bodech, které se nedaly změnit při úpravě plánu.
Díky vašim dotazům se dostává do popředí téma chodníky.
Chodníky, které by zpřístupnily
Vinoř, Radonice a Svémyslice pro
pěší. Na cestě z Vinoře do Jenštejna v nejméně přehledném
místě, od autobusové zastávky
Domov seniorů po schody vedoucí
k rybníku Čermák, je vypracován
projekt na výstavbu chodníku a v
současné době je podaná žádost o
dotaci na jeho realizaci.
Zabýváme se stavebním programem komunitního centra,

které by využili naše občanská
sdružení, sportovci a případně
také naši senioři k setkávání, ale
zároveň by bylo zázemím pro společenské akce pořádané na hřišti
pod hradem. Jde o vybudování
objektu, ve kterém budou klubovny, šatny, kuchyňka, sociálky
a možnost uskladnění obecního
vybavení, sloužícího pro pořádání
venkovních akcí.
Dalšími diskutovanými projekty jsou například: výsadba
alejí podél obecních cest, ochrana
naší historicky kulturní krajiny
před budoucím obchvatem Prahy,
cesta z Jenštejna do Dehtár, která
není ve vlastnictví obce, výběr alternativního pozemku pro stavbu
hasičské zbrojnice.
Zuzana Dvořáková, zastupitel a předseda
rozvojového výboru

Komunitní výbor
Dne 19. 1. 2015 se poprvé sešel Komunitní výbor. Jeho členy
jsou: Táňa Sýkorová (Jenštejnský
trpaslík), Dagmar Truxa Vágo
(klub rodičů MŠ), Jan Půda (SDH
Jenštejn), Petr Cikaník (SK Jenštejn) a Roman Pokorný (předseda).
Na prvním jednání jsme se
shodli na programu kulturních a
sportovních akcí, které by se letos
měly v Jenštejně konat. Jejich
přehled najdete na jiném místě
Občasníku.
Hlavním úkolem, na kterém
se už začalo pracovat, je příprava
Jenštejnských slavností, největší
kulturní akce v roce. Stanovili
jsme si jasný cíl, který nebude
lehký uskutečnit, a to, aby se z
této pěkné tradiční akce nestala
komerční záležitost, plná kolotočů a střelnic, jak tomu v minulosti bohužel bylo. Chceme, abyste se
pod jenštejnský hrad rádi vraceli
i v dalších letech.
Nemíním jenštejnské občany zahltit informacemi typu, jak
bude tento výbor prospěšný, nebo
možná o mnoho lepší než předchozí. Ohlasy, samozřejmě i ty negativní, si rád vyslechnu po uplynutí alespoň ročního působení.
Mé osobní názory z prvního zasedání jsou poněkud rozporuplné.
Nejsem si zcela jist, zda někteří
členově se pro členství rozhodli
dobrovolně, nebo tuto funkci museli přijmout z důvodu předem
předurčeného zastupovat dané
spolky, či sdružení. To je ovšem
pouze můj osobní názor a mile
rád se nechám přesvědčit, že to
jsou pouze mé mylné domněnky.
Roman Pokorný, zastupitel a předseda
komunitního výboru
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Bude mít Jenštejn školu?
Jedním z nevyřešených problémů, které „zdědilo“ nové zastupitelstvo, je i problematika základní školy pro děti z Jenštejna
Rodiče školou povinných dětí
jistě vědí, že Jenštejn nemá
školský obvod. Pokusit se jej
zajistit, to byl nejen hlavní bod
volebního programu všech sdružení nezávislých kandidátů, ale
i jeden z prvních důležitých úkolů, které na mě čekaly.
V rozpočtu obce na rok 2015
jsme vyčlenili prostředky na
případné platby školám za takto umístěné žáky. Osobně jsem
navštívil všechny starosty a ředitele ZŠ v okolních obcích. Školy v okolí však nemají kapacitu
na to, aby nám garantovaly, že
umístí všechny naše školáky.
Mají plno a vědí, že v příštích
letech nebudou mít kapacitu
ani pro děti „jejich“ občanů. To,
že jsme připraveni za tyto žáky
platit, pro ně, vzhledem k situaci, nic neznamená.
Jaké jsou další možnosti?
Stavba školy není levná záležitost. ZŠ by stála odhadem
někde kolem 80-100 mil. Kč a
obec nevlastní žádný pozemek,

kde by škola mohla v relativně
krátkém čase stát. Nemůžeme
si ji prostě dovolit. I s dotací,
která se pohybuje kolem 80 %,
bychom museli investovat okolo

rosta ani zastupitelstvo ničeho
nedosáhli. Současné vedení obce
jedná a nepochybně bude jednat
s developerem o jeho příspěvku
na občanskou vybavenost. Ale v

Zápis do ZŠ pro školní rok

Počet dětí

2015/2016

25

1. 9. 2008 - 31. 8. 2009

2016/2017

39

1. 9. 2009 - 31. 8. 2010

2017/2018

25

1. 9. 2010 - 31. 8. 2011

2018/2019

28

1. 9. 2011 - 31. 8. 2012

2019/2020

23

1. 9. 2012 - 31. 8. 2013

16-20 mil. Kč, které nemáme.
Minulí zastupitelé rozhodli, že
obec postaví školku bez dotací
a ještě několik let budeme splácet úvěr ve výši cca 1,2 mil. Kč a
provoz školky 0,8 mil. Kč ročně.
Na první pohled logicky zní názor, který padl na mimořádném
lednovém zastupitelstvu, že by
školu měl postavit developer.
Posloucháme to už dlouho.
Za minulých 8 let v tom ovšem žádný starosta, místosta-

Datum narození

současné době není jasné, jestli
nějaký developer vůbec začne
něco stavět, případně kdy. Zastupitelstvo schválilo v rámci
úpravy územního plánu územní studii na lokalitu Nový Jenštejn, dokud nebude hotová, stavět se stejně nemůže.
Proto jsem na sklonku minulého roku oslovil Podolanku
a Přezletice a začal se bavit
o možnosti postavit společně
svazkovou školu. 26. 1. jsme

na mimořádném zastupitelstvu
schválili pověření starosty k
jednání o možném vytvoření
svazku obcí. Někteří zastupitelé, kteří úspěch ve volbách
postavili na budoucnosti našich
dětí a absenci školského obvodu
mne však docela zarazili.
Zatím je všechno na úplném
začátku, žádný svazek není vytvořen, o postavení školy není
rozhodnuto. Nejprve je třeba
propočítat náklady, kolik by to
Jenštejn stálo, jestli si to může
dovolit atd. Jsme na začátku
cesty, na jejímž konci může (ale
taky nemusí) stát škola. Poctivě zvážíme každý další krok.
Osobně však nebudu sedět s
rukama v klíně a čekat. Zastupitelem jsem proto, abych něco
dělal.
Norbert Hlaváček, starosta

Veřejná debata o základních a
mateřských školách proběhne
v rámci jednání zastupitelstva
9. 3. od 18:30 v MŠ Jenštejn.

Územním plánem to nekončí
Schválená úprava územního plánu je sice významný, ale současně pouze první krok v dalším rozvoji obce
Před Vánocemi zastupitelé
schválili úpravu územního plánu.
Završil se tak proces, který před
lety začalo už minulé zastupitelstvo. Původní územní plán v
podobě tzv. druhé změny tak byl
uveden do souladu s aktuálními
předpisy, dostal moderní technickou formu (byl digitalizován)
a současně se do něj podařilo zapracovat nové prvky, které platný
stavební zákon umožňuje. Před
samotným schválením proběhla
veřejná prezentace návrhu úpravy plánu a jeho platnou podobu
najdete na webových stránkách
obce včetně zdůvodnění jednotlivých jeho částí.
Jedním z nových a důležitých
prvků, které nový územní plán

obsahuje, jsou tzv. územní studie.
Jejich zpracování plán povinně
ukládá do roku 2018 pro lokality Nový Jenštejn, JZD, komerční zóna Dehtáry a část katastru
přiléhajícího k ulici Na Plachotě
v Radonicích. Studie zadává obec
a bez jejich existence není možné
v daných lokalitách rozhodovat o
umístění staveb. Studie jsou pak
tzv. neopominutelným podkladem při dalších rozhodováních.
Územní studie tak mohou ukázat
směr dalšího rozvoje těchto lokalit. Bude tak možné například
odhadnout budoucí nárůst počtu
obyvatel nebo požadavky na technickou infrastrukturu.
Návrh zadání územní studie
pro Nový Jenštejn byl vypraco-

ván loni v létě. Předpokládám, že
tento návrh zhodnotí rozvojový
výbor a zastupitelstvo tak, aby
mohla být studie zadána do několika málo měsíců. Do stejné doby
by mělo být hotové zadání studie
na prostor bývalého JZD. Z mého
pohledu je toto místo pro obec dokonce zajímavější než nezastavěná část Nového Jenštejna.
Zbytek Nového Jenštejna, areál JZD i další lokality s územní
studií jsou v rukou mnoha soukromých vlastníků. Rozvoj těchto
lokalit je tedy závislý hlavně na
nich a možnosti obce nejsou neomezené. Dialog s těmito vlastníky
o jejich budoucích plánech a dalším rozvoji obce je tedy nezbytně
nutný. Rád bych se brzy sešel s

vlastníky pozemků v areálu JZD
a schůzka se zástupci společnosti Nový Jenštejn proběhla až po
uzávěrce tohoto vydání. Současně
se už brzy po volbách na obecním
úřadě objevili zástupci společnosti Bayeta která vlastní nezastavitelné pozemky mezi Jenštejnem a
Radonicemi. Donesli dokonce plnou moc k jednání o změně územního plánu. Změna využití těchto
pozemků je však pro vedení obce
nepřijatelná a nemá podporu ani
v zastupitelstvu.
Budoucí rozvoj obce však není
jen o územním plánu nebo rozpočtu. Plány obce musí především
skutečně přispět k tomu, aby se
nám tu všem žilo lépe.
Jiří Hulík, zastupitel

Místo k setkávání
Areál hřiště pod hradem by měl obec spojovat a stát se přirozeným centrem pro nejrůznější akce a aktivity
Je únor, dny jsou ještě krátké
a procházky po Jenštejně spíše
samotářské. Když vyrážím na
procházku, většina rodičů s dětmi
už jsou doma v teple. Nikdo se od
autobusu jen tak neloudá, všichni
jsou zachumlaní a svižným tempem míří domů.
A tak si jdu, raději hodně oblečená, aby mě zima nenutila jít
domů, a přemýšlím si, jak to bude
fajn, až se oteplí a dny prodlou-

ží. Až půjdu okolo hřiště dole v
Hradní ulici a to bude obsypané
dětmi a rodiči. Až si posedíme na
lavičce před hospodou s pivkem
v ruce. Ale hlavně se těším, až
se zase začneme scházet dole na
hřišti, na místě tak přirozeném k
setkávání a k debatování o všem
možném.
Představuju si, že si konečně
vybudujeme dráhu na pétanque,
protože pétanque je jednoduchá

společenská hra pro každého. Pro
každého kdo přijde, kdo je rád
mezi lidmi, kdo se rád baví. Chvíli hraješ, chvíli se díváš, vášnivě
hodnotíš, a nebo si jen tak poklábosíš s ostatními. To je úžasný relax na skvělém místě. A představa, že je plno na dětském hřišti,
že vedle na antuce kluci kopou
nohejbal nebo si zahrajeme volejbal mě naplňuje společenským
blahem.

Hřiště pod hradem je naše
hlavní místo pro všechny společenské akce pod širým nebem. Vedení obce se pokusí získat dotaci
na nový povrch hřiště, ze kterého
by se stalo víceúčelové hřiště se
snadnou údržbou. Doufám, že se
podaří oživit atmosféru toho místa, a rád sem zajde každý, kdo má
zájem strávit čas sportovně ale i
společensky.
Zuzana Dvořáková, zastupitel
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Kam směřuje naše obec?
Každý z nás jde do voleb s jinými cíli, ideály, programy a přesvědčeními
Kam směřuje naše obec?
Každý člověk ve své přirozenosti uvažuje jiným způsobem.
Někdo má potřebu řešit věci
ihned, aniž by nad nimi více přemýšlel. Druhý potřebuje znát
více názorů a váhá, ke komu se
přiklonit a třetí promýšlí věci
více dopředu a do hloubky. Když
pak mají komunikovat všichni
najednou, dovedete si představit
tu „bramboračku“.
Sloužit obci
Každý z nás jde do voleb s
jinými cíli, ideály, programy a
přesvědčeními. Avšak všichni by
si měli uvědomit, že být zastupitelem, neřku-li starostou, není
jednoduché. Prokousat se několika set stránkovou příručkou
zastupitele a umět ji okamžitě
v praxi použít je takřka nemožné. Přitom musí čelit tlakům
ze všech stran, co je potřeba
udělat jako první a co všechno
má přednost, co by měl řešit a
jak. Tito lidé - zastupitelé se
rozhodli dobrovolně vykonávat
službu obci a lidem, kteří v ní
žijí. Snažíme se uvěřit, že v této
dobrovolnosti nikdo nemá osobní zájmy, nebo mu nejde pouze
o osobní zviditelnění. Pakliže by
tomu tak bylo, nevybral si úplně
to správné místo.
Chybí nám směr …
Je spousta věcí, které je potřeba v Jenštejně vyřešit. Po
těch pár měsících nám však
zatím není jasné, jaké priority
jsou stanoveny. Přece když chceme někam jet, uděláme si plán.
Pojedeme vlakem, autobusem
či autem? Pojedeme do hotelu nebo pod stan? Pojedeme na
jaře nebo na podzim? Vést obec
je podobné jako vést firmu, jen s

tím rozdílem, že obec slouží lidu.
Manažersky by však měla fungovat stejně. Jako každá firma
má své krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle. Stejně tak
by obec měla mít vypracovanou
svoji krátkodobou či dlouhodobou koncepci. Mít plány a projekty je v naprostém pořádku.
Ale musíme mít jasno, které
projekty závisí na dotacích a
které uděláme bez ohledu na to,
jestli dotace získáme či ne. Naše
obec by měla mít jasný směr, jak
se bude dál rozvíjet a to nejen v
tomto volebním období. Měla by
připravit takový plán s projekty,
které budou moci rozvíjet i ti, co
přijdou po nás.
… i cíl
Jednou z podmínek rozvoje
obce je mít dlouhodobý strategický rozvojový plán, který obsahuje část analytickou a část
návrhovou určující priority rozvoje v čase a co do důležitosti. A
také finanční plán. Tato příprava a vypracování strategických
dokumentů však v Jenštejně
poněkud pokulhává. Tyto dokumenty by významně napomohly v rozhodování o prioritách
a směřování investičních prostředků.
Mezi základní strategické
dokumenty již tradičně patří
územně plánovací dokumentace. Myslíme si, že územní plán
je naprosto základní koncepční
dokument obce, na kterém by
měla panovat shoda napříč celým zastupitelstvem. Změny v
územním plánu by neměly být
časté, a neměly by být schvalovány pouze prostou většinou
hlasů. Neméně důležitým dokumentem je také demografická
studie, jako podklad pro další

rozhodování. Demografická studie spolu s prognózou vývoje
věkové struktury obyvatel slouží jako podklad pro plánování
kapacit a dostupnosti veřejných
služeb. Jedná se především o
oblasti školství, zdravotnictví a
sociálních služeb, využít ji lze i
při plánování dopravy, občanské
a volnočasové vybavenosti, a podobně.
Jeden příklad za všechny
V současné době řeší zastupitelstvo možnost podílet se na
výstavbě školy v Přezleticích.
Nabídka je to velkorysá. Uvědomme si však, co to pro nás
znamená. Musíme vzít v potaz
aspekty, že bude-li naše obec
růst, bude potřeba škola také
v Jenštejně, a to s ohledem na
budoucí stav počtu obyvatel dle
územního plánu (cca 3,5 tis.
lidí) zřejmě dvoutřídní. Avšak
v současnosti, při počtu předškolních dětí cca 15-20 ročně
(s výjimkou nadcházejících tří
let, které se stavbou ZŠ stejně
nevyřeší) škola v Jenštejně potřeba není.
Položme si tedy otázku: „Je
potřeba spolupodílet se na výstavbě školy v Přezleticích?“
Také Přezletice počítají s nárůstem obyvatelstva a to na 3 až 6
tisíc obyvatel. Bude tam místo
pro naše děti? Další otázkou je:
„Mají rodiče Jenštejnských dětí
zájem dávat děti do Přezletické
školy?“
Po různých jednáních s Přezleticemi však zůstává nezodpovězenou otázkou, kolik nás
to bude stát. Ale jestliže sami
nevíme, kolik dětí budeme v budoucnu umisťovat, jak můžeme
vědět, jestli nás nevyjde spolufinancování přezletické školy

draho. Vypočítal někdo, kolik by
naši obec stálo jedno dítě, kdybychom se podíleli na výstavbě
jejich školy za 15 mil. Kč, jak
je uvedeno ve schváleném strategickému plánu obce z února
tohoto roku?
A co když naše obec poroste
natolik, že budeme potřebovat
školu vlastní? Bylo by dobré se
zamyslet, jak s financemi obce
nejlépe naložit. A k tomu je
třeba postupovat standardním
postupem (vypracování záměr/
studie proveditelnosti) jako u
každého jiného takto velkého
investičního projektu.
Jak už bylo řečeno, do voleb
šel dostatek dobrovolníků, kteří
chtěli přispět svojí pomocí, aby
se nám všem lépe žilo. Překvapující zjištění přišlo již při utváření výborů obce. Ten, kdo chtěl
být ve výboru, být nemohl, neboť
nebyl dost nezávislý. Do voleb se
přihlásili i lidé, kteří o naši obec
již léta pečují.
Ještě když jsme my, novousedlíci, neměli ani ponětí, že
nějaký Jenštejn existuje, oni se
snažili o jeho rozvoj, o společné harmonické soužití a o přátelskou atmosféru v obci. Tito
lidé mají nemalé zkušenosti ze
zastupitelstev v minulosti. Proč
nebyli přizváni do některého z
výborů, aby se o své zkušenosti
podělili? Takovému „neobčanskému“ a divně politickému rozhodování nerozumíme. Nedivme
se pak, že musíme čelit rozdělení na „starý“ a „nový“, místo
abychom se snažili propojit obě
části v jednu vesnici s bohatou
historií a harmonickým místem
k bydlení.
Gabriela Spurná (zastupitel), Jana Habartová (zastupitel) a Petr Dovolil (zastupitel)

Mé tři měsíce v zastupitelstvu
Jaké je to být zastupitelem z pohledu provozovatele restaurace Ala Bašta
Jak je zhodnotit? Stručně.
Jsem překvapen, nadšen, rozčarován... Překvapen jsem z toho,
že některé jednoduché věci se
řeší složitě a zdlouhavě. Někteří zastupitelé spíše řeční než
konají. Všechna ta slova o budoucnosti naší obce a o tom, jak
se chtějí podílet na práci v obci,
jsou právě a jen slova a skutek
utek.
Myslel jsem si, že ač máme
rozdílné názory na to, jak věci
chceme dělat, jde nám všem
o to, abychom něco pro obec
opravdu dělali. Už ten pocit

nemám. Jsou lidé, kteří prostě chtějí prosazovat ten svůj,
jediný „správný“ názor a názory ostatních je ve skutečnosti
příliš nezajímají, pokud nejsou
totožné s těmi jejich. Rozčarovaný jsem z toho, že přestože se snažíme diskutovat se
všemi ostatními zastupiteli a
pravidelně se setkáváme na neformálních schůzkách před zastupitelstvem, ti kteří po tomto
setkávání nejvíce volali, se jich
nakonec neúčastní.
Debaty ze strany některých
zastupitelů pak na samotném

zastupitelstvu nejsou ani věcné
ani často neobsahují reálná fakta. Pravda se překrucuje, mlží,
snad podle přísloví, že stokrát
opakovaná lež se stává pravdou. Jsou to někdy spíše předem
vypočítané herecké výkony na
efekt.
Nadšený jsem z toho, že přes
to všechno, co jsem zde uvedl, existuje stále minimálně 5
lidí, kteří se domluvit dokáží
a zvednou ruku pro věci, které
jsou smysluplné. I maličkosti,
nikoliv jen „velké projekty“, jsou
důležité pro lidi, co tu chtějí žít.

Z jedné věci, kterou jsme měli v
programu Změny pro Jenštejn
mám opravdu radost. Po letech
diskusí a výmluv minulého volebního období se podařilo starostovi domluvit s paní ředitelkou MŠ, postavené pouze a jen
za naše peníze, aby kritéria přijímání dětí do školky byla jasně
pro občany této obce, ne pro ty,
kteří by chtěli „využívat“ obec,
ale do obecní kasy nám z nich
nic neplyne, protože trvalé bydliště mají jinde.
Roman Pokorný, zastupitel
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Co jsme prožili ve školce?
K životu školky patří nejen svačinka, oběd a chození „po-o“, ale i řada dalších událostí a akcí
Poslední listopadovou sobotu
šli někteří naši kamarádi přivítat písničkami, básničkami a tanečkem nové občánky Jenštejna.
Začátek adventu jsme oslavili zpíváním koled a rozsvícením vánočního stromečku na zahradě školky. Do školky za námi

přišel Mikuláš, který s sebou
přivedl anděla i čerta. Čert měl
pekelnou listinu s hříšníky, ale
nikoho z nás si neodnesl, protože ve školce jsou všechny děti
hodné. Za básničky a písničky
jsme dostali odměnu.
Ježíšek si k nám také našel

cestu. Nadělil nám spoustu didaktických her, společenských
her, hraček. Do třídy Slůňátek
přinesl televizi, kterou využíváme ve chvíli, kdy je venku velmi
špatné počasí.
V lednu jsme se naučili, v
rámci preventivního programu

„Nechci kazy“, správnou techniku čištění zoubků. Protože
je období zápisu k docházce do
základní školy, naši předškoláci
navštívili žáky první třídy v ZŠ
Vinoř.
Petra Holíková, ředitelka MŠ

Zápis do Mateřské školy Jenštejn
Blíží se další zápis dětí do jenštejnské školky
Zápis pro školní rok 2015/16
proběhne 26. 3. 2015 od 12:30 do
17:00 hodin v mateřské škole.
U zápisu je nutné předložit:
• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy
Jenštejn vyplněnou a podepsanou
oběma zákonnými zástupci
• Evidenční list dítěte vyplněný a
potvrzený od lékaře
• Občanský průkaz žadatele a
Rodný list dítěte
Tiskopisy lze vyzvednout
každý čtvrtek od 13:00 do 16:00

v ředitelně školy, k dispozici budou také ke stažení na webových
stránkách školy.
O přijetí dítěte rozhodují stanovená Kritéria a podmínky pro
přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání.
V současné době je kapacita
školy naplněna. V případě uvolněného místa, jsou oslovováni
rodiče, kteří neuspěli u řádného
zápisu pro školní rok 2014/15 a to
zásadně v pořadí od prvního pod
čarou a dále.
Petra Holíková, ředitelka MŠ

Kritéria při přijímání dětí do MŠ Jenštejn na rok 2015/2016
Ředitelka mateřské školy, v dohodě se zřizovatelem, stanovila
následující kritéria a podmínky, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující
školní rok.
Kritérium

Bodové hodnocení

Trvalý pobyt dítěte v obci

5 bodů

Trvalý pobyt obou zákonných zástupců dítěte v obci

6 bodů

Trvalý pobyt matky/otce
samoživitele v obci

6 bodů

Trvalý pobyt jednoho zákonného zástupce v obci

3 body

Věk dítěte s trvalým pobytem v obci Jenštejn ke dni
31. srpna kalendářního roku,
kdy probíhá zápis

6 let

20 bodů

5 let

3 body

4 roky

2 body

3 roky
Dítě se hlásí k celodennímu
provozu
MŠ Jenštejn navštěvuje sourozenec, resp. sourozenci – s
tím, že rozhodujícím okamžikem pro přiznání bodového
ohodnocení je datum podání
žádosti k předškolnímu
vzdělávání

Karneval ve školce 2015 (foto MŠ Jenštejn)

1 bod

MŠ Radonice
V březnu proběhne zápis i v Radonicích
Zápis na školní rok 2015/2016
pro MŠ Radonice se uskuteční
v pondělí 30. března od 13:00
do 17:00 a v úterý 31. března od
13:00 do 15:00 v MŠ Radonice.
O přijetí dítěte nerozhoduje
datum podání ani pořadí podání
žádosti, ale stanovená kritéria a
dále věk dítěte.

Karneval ve školce 2015 (foto MŠ Jenštejn)

1 bod
2 body

Děti budou přijímány v tomto
pořadí:
• Děti s odloženou školní docházkou s trvalým pobytem v obci Radonice
• Děti předškolního věku s trvalým pobytem v obci Radonice
• Děti pedagogických zaměstnanců MŠ Radonice
• Sourozenci dětí, které již dochá-

zejí do MŠ a mají trvalý pobyt v
obci Radonice
• Ostatní děti s trvalým pobytem
v obci Radonice
• Ostatní
Děti z Jenštejna spadají pro
příští školní rok do kategorie
„Ostatní“. Podle informací ředitelky školky nastoupí do základní
školy pouze 8 dětí. Nedá se odhadnout, kolik dětí přejde do jiné
mateřské školy, v každém případě volných míst bude méně než v
letošním školním roce.
Další informace na msradonice-cz.webnode.cz/zapis-do-ms-2014
Martin Šidlák
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Memoriál Vladimíra Nuemana 2014 (foto J. Hulík / červen 2014)

Sbor dobrovolných hasičů Jenštejn
Obnovené SDH Jenštejn má za sebou valnou hromadu
Hasiči prožili konec loňského
roku v klidu. Proběhlo pouze jedno plánované prověřovací cvičení
na hořící osobní vozidlo. Jednotka
zásah zvládla v dýchací technice
a za použití pěny bez větších problémů. Koncem roku se konala
v hasičárně dětská Mikulášská
besídka, děti soutěžily v předem
připravených disciplínách a každé ke konci dostalo od čerta s mikulášem balíček plný sladkostí a
ti starší i knížku Rádce mladého
hasiče. Chlapi v jednotce dostali
pod stromeček přetlakový ventilátor sloužící k odvodu zplodin a
novou výkonnou elektrocentrálu,

kterou hned použili začátkem nového roku při výpadku elektrického proudu v mateřské škole.
Rok 2015, pro hasiče volební
rok, jsme začali přípravou výroční valné hromady konané 17. 1. v
hasičárně za účasti delegátů okolních sborů, zástupců okresního
sdružení SDH a zástupců obecního úřadu. Úvodem přednesl
Oldřich Janouch, čestný starosta
SDH Bráník, pozdrav od starosty
SDH ČMS Ing. Karla Richtra. Ve
volbách jsme zvolili nový výbor
SDH Jenštejn. Starostou sdružení se stal Jan Půda, místostarostu obhájil Ondřej Filec, jednate-

lem a vedoucím mládeže se stal
Josef Mandys, hospodářem Slavomíra Vacková, revizorem Nebojsa
Jugovič, strojníkem Josef Pýcha a
velitelem Marek Vacek. Naše hasičská rodina se rozrostla o patnáct dětských členů, dospělých
členů je čtrnáct.
Po výroční valné hromadě následovala v hostinci u Cafourků
hasičská zábava s bohatou tombolou. Účast byla hojná a tak se
nám veškeré náklady na uspořádání vrátily.
Hned následující den mladí
hasiči navštívili dětské představení Matylda zasahuje aneb

povídání naší Kačky v obecním
domě v Radonicích. V únoru mají
v plánu ještě návštěvu dětského
představení kina v Brandýse nad
Labem.
V současné době jsme již začali s přípravami druhého ročníku
memoriálu Vladimíra Neumana.
Opravujeme techniku, společně s
obcí plánujeme organizaci pálení
čarodějnic.
5. a 6. února navštívilo pět
členů v ústřední hasičské škole
v Bílých Poličanech kurz nositel
dýchací techniky a dva členové
zdravotnický kurz.
Za SDH Jenštejn velitel Marek Vacek

Jenštejnský trpaslík
Program na následující období
Na jaře pro vás chystá RC
Jenštejnský trpaslík následující
akce:
• 29. 3. Karneval (MŠ Jenštejn)
• 11. 4. Bazárek (MŠ Jenštejn)
• 24. 4. Noc s Andersenem (MŠ
Jenštejn) - přijďte alespoň na
náš večerní program, když nebudete chtít přespat :-)

• 6. 6. Trpaslíkův den - prosíme
všechny příznivce této tradiční
jenštejnské dětské akce, jestli
by byli tak hodní a i letos nám
umožnili udělat stanoviště na jejich zahradě nebo přilehlém okolí. Budeme rádi, když se budete
již teď hlásit na trpaslik.eu@
centrum.cz
Táňa Sýkorová

VÝZVA
Vyzýváme naše spoluobčany, kteří mají zájem o rekreační volejbal na hřišti pod hradem, mírně či středně pokročilé, od května do
září, nechť se přihlásí na OÚ Jenštejn na emailu info@jenstejn.com.
Podle počtu zájemců budou domluveny dny a hodiny hry.

Trpaslíkův den 2014 (foto J. Hulík / květen 2014)
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Jak se žije u sousedů: Podolanka
Rozhovor se starostkou Podolanky Monikou Dragounovou
V zastupitelstvu jste třetí volební období. Co se za tu dobu v
Podolance změnilo a jaké máte
plány jako nová starostka?

Předchozích 8 let jsem měla v
zastupitelstvu obce Podolanka na
starosti výbor pro školství a kulturu. V té době výborně fungoval
Sbor dobrovolných hasičů Podolanka, jako pořadatel kulturních
akcí i akcí pro děti. Respektovala
jsem (jako tzv, „náplava“) zaběhlé
tradice obce a snažila se je podporovat a prosazovat.
Chyběly mi akce pro seniory.
Uspořádali jsme tedy několik
koncertů pro starší a pokročilé.
Také jsem se snažila otevřít
obecní úřad představením pro
děti.
V obci jsme obnovili vítání občánků, které bylo téměř zapomenuté.
Máme nově zrekonstruovanou
náves s hřištěm na petanque.
Ráda bych uspořádala turnaj,
protože vím, že u nás tato hra
není tak známá, ale je při ní
spousta zábavy pro všechny věkové kategorie.
V současné době bych jako
starostka měla ještě intenzivněji motivovat společenský život v
obci, protože se mi zdá, že nám
chybí společná setkání i akce pro
děti a SDH Podolanka se potýká s
nedostatkem elánu pro organizování společenských akcí.
Dále bych ráda osobně poznala naše seniory, jelikož již nyní ze
setkávání s nimi získávám spoustu informací o historii obce, o
spolcích, které již zanikly, o stavbách, které tu už nejsou.
Jak se žije v Podolance? Co je u
vás zajímavého a pozitivního?

V tuto dobu, po mém zvolení
starostkou, sleduji obec novýma
očima. Začínám poznávat, jak se
k sobě lidé chovají, které rodiny
tu žijí.
Když obcí procházím, vidím,
jak se někteří obyvatelé Podolanky nezištně a pečlivě starají
o okolí svých domů. Věřím, že k
sobě najdeme cestu, jak se poznat
a pomáhat si navzájem.
Kromě nové návsi mne velmi
těší i nadšení nového zastupitelstva o rozšiřování a zkvalitnění
cyklostezek. Doufám, že se nám
podaří pro cyklisty, kterých tu
jezdí opravdu hodně, zpříjemnit
průjezd naší obcí.
Od roku 2007 vlastní vaše obec
kostel ve Cvrčovicích. V jakém
je stavu a jaké má využití?

S velkou hrdostí si dovolím

Kostel stětí Sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích (J. Hulík / únor 2015)

napsat „náš kostel“ - Kostel stětí
Sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích
(nejstarší část obce) je nyní, po
stavební rekonstrukci střechy,
zasklení oken, opravě střechy
márnice a vystavění krásné zdi
kolem kostela ve stavu, kdy můžeme v klidu říci, že jsme jej dostali z nejhoršího.
Adventní koncerty, které
tam již od roku 2009 pravidelně
pořádám, jsou hojně navštěvované a mají své nenapodobitelné kouzlo, neboť se konají jen
při svíčkách. Již od listopadu
se mne lidé ptají, zda budou a
pokaždé mne velice těší, že je
mohu v kostele přivítat. Uvnitř
toho mnoho není, spíš bych řekla, až na dvě řady lavic nic. Ale
snad i to se časem změní.
Využíváme jej tedy ke koncertům i ke mším ve spolupráci
s vinořským páterem Pavlem
Jančíkem.
Naprostou aktualitou je žádost o uspořádání svatby v našem
kostele. Jsem zvědavá, jak to dopadne.
Fungují v Podolance nějaké
spolky nebo sdružení? Konají
se u vás nějaké sportovní nebo
kulturní akce?

V Podolance funguje Sbor
dobrovolných hasičů s dlouhou
tradicí. Letos budou slavit 85 let
od svého založení a to je opravdu
úctyhodná tradice. Velmi dobře
spolupracují se zastupitelstvem
obce. V lednu měli volby nového
starosty a velitele. Pravidelně o
Vánocích pořádají turnaj v ping-pongu - O pohár starosty.
Na začátku jara se z iniciativy
manželů Jiřího a Renaty Kerplo-

vých koná „Podolanská šlapka“,
což je jednodenní pěší výlet pro
naše občany. Báječná akce, kterou
zastupitelstvo rádo podporuje.
V červnu bývá pořádán Dětský den. V minulých letech se našim hasičům podařilo uspořádat
krásné odpoledne pro děti s ukázkami zásahu URNA, s předvedením dravých ptáků sokolníky,
malováním na obličej a dalšími
atrakcemi.
V srpnu u nás bývá velmi milou akcí Posezení na návsi, pořádané opět našimi hasiči. Je báječné, když se lidé z obce sejdou a
společně se baví.
Poslední prázdninový týden
je u nás ve znamení posvícení.
Trochu mne mrzí, že se to pozná
spíš jen podle kolotoče na návsi.
Proto již druhým rokem proběhla
i pouť do Cvrčovic a mše v našem
kostele.
A advent je ve znamení setkání opět ve cvrčovickém kostelíku.
Co Podlanku nejvíce trápí? Jaké
řešíme problémy?

V naší obci zatím není kanalizace. Projekt na její výstavbu se
již mnoho let potýká s problémy.
Velice bych si přála, abychom
konečně pokročili k finální fázi.
Myslím, že lidé, kteří nyní v zastupitelstvu se mnou jsou, tomu
napomohou svými znalostmi a
zkušenostmi, a že se nám podaří
sehnat dostatek financí pro jeho
realizaci.
Dále řešíme problematiku
umísťování dětí do mateřské a
základní školy. Zde je situace velmi nepříjemná a pro naše občany
velmi složitá. Jako mnoho jiných
obcí se potýkáme s výpovědí

smlouvy o přijímání dětí k základnímu vzdělávání od Základní a mateřské školy ve Vinoři a
neochotou k jakémukoliv jednání ze strany okolních škol. Navíc
jsem zjistila, že MÚ v Brandýse
nám opravdu nepomůže a musíme tedy hledat pomoc jen sami u
sebe, což je u takto malé obce s
mizivým rozpočtem téměř neřešitelné.
Jaká výstavba se chystá v naší
obci?

V nejbližší budoucnosti se
chystá v obci několik projektů.
Všechny jsou ve fázi plánů. U
dvou jsou již vypracovány plánovací smlouvy s investory a mělo
by dojít k výstavbě cca 30 – 40
domů. Chceme pečlivě hlídat, jak
bude výstavba probíhat, udržet
vesnický ráz obce.
Jako starostka bych velmi
ráda prospěla Podolance iniciováním nových občanských aktivit, vzniku spolků a sdružení.
Chtěla bych, aby zde lidé k sobě
našli cestu, aby v naší obci rádi
žili.
Jiří Hulík

Podolanka
obec

Velikost katastru: 3,2 km2
Počet obyvatel 2000: 467
Počet obyvatel 2013: 536
Rozpočet 2000: 2,7 mil Kč
Rozpočet 2013: 5,4 mil Kč
Starosta: M. Dragounová
Web: www.podolanka.cz
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Kam za kulturou v Jenštejně a okolí
Přehled kulturních akcí v našem regionu
V tomto čísle vám poprvé přinášíme informace o kulturních a
sportovních akcích v okolních obcích v období březen - duben 2015.
Výčet akcí a termíny jsou převzaty z webových stránek jednotlivých pořadatelů, případně přímo
z obecních úřadů dotázaných
obcí. Máte-li vy sami jakýkoliv tip
na další místa, o kterých bychom
měli v dalších číslech informovat,
obraťte se přímo na naší redakci.
Jenštejn
www.jenstejn.cz
12. 3. - Čteme si a vyrábíme
(Mořský car)
14. 3. - Rabaka 15 let
26. 3. - Čteme si a vyrábíme
(Velikonoční)
29. 3. - Dětský karneval
11. 4. - Jarní bazárek
24. 4. - Noc s Andersenem
30. 4. - Pálení čarodějnic
30. 5. - Běh Jenštejnská pětka
6. 6. - Trpaslíkův den
13. 6. - Hasičský memoriál Vladimíra Neumana
20. 6. - Jenštejnské slavnosti
1. 7. - Summer party
30. 10. - Strašidla
17. 11. - Lampionový průvod
29. 11. - Rozsvícení vánočního
stromu

Kulturní centrum Radonice
www.kcradonice.cz
7. 3. 20:00 - Jiří Schmitzer
15. 3. 15:00 - Pumprlín a Bumbrlína v hrátkách o zvířátkách

11. 4. 19:00 - Bez předsudků –
komedie v podání Jany Paulové a
Pavla Zedníčka
Slavia Radonice
www.slavia-radonice.cz
Zookoutek
www.zoopark-radonice.cz
Šestajovice
www.sestajovice.cz
28. 3. 20:00 - Hasičský ples (KD
Jirny)
Interaktivní akce s názvem
„Historická událost - 1. příjezd
vlaku do Šestajovic“ sobota 25. 4.
13-18 hodin a neděle 26. 4. 9-12
hodin v nové tělocvičně, ulice
U Váhy - modelová železnice v
měřítku 1:160
Vinoř
www.praha-vinor.cz
14. 3. 20:00 - 23. obecní ples
(sokolovna)
15. 3. 15:00 - Dětský karneval
(sokolovna)
Hoffmanův dvůr Vinoř
www.hoffmanuv-dvur.cz
7. 3. - Karaoke s Robertem
Šmídem
9. 3. - Contrix – koncert
16. 3. - Long Silence – koncert
19. 3. - Blaženka & Sladký konec
- koncert
21. 3. - Peatless - jarní koncert a
tancovačka
26. 3. - Vladimír Mišík & ETC –

Pavel Zedníček a Jana Paulová (KC Radonice)

koncert
11. 4. - Na jedno použití – tancovačka
18. 4. - Electro swing s kombinací
Nu disco – diskotéka
23. 4. - Afterglow – koncert
30. 4. - Pohřební kapela – koncert
na počest upálených čarodějnic
Restaurace u Černínů Vinoř
www.ucerninu.cz
12. 3. - Oskar Petr Trio – koncert
9. 4. - Ivan Hlas Trio – koncert
Kulturní a vzdělávací centrum Vincent
www.praha-vinor.cz/vincent
Sokol Vinoř
Sokol Vinoř hledá nové členy do
kroužku míčových her se zaměřením na minivolejbal pro kluky ve
věku 6 - 9 let. (www.volejbalek.
cz/vinor)
Zámecký areál Ctěnice
www.muzeumprahy.cz
3. 3. – 12. 4. - Má vlast 2014 výstava
12. 4. – 5. 10. - Kámen v pravěku
– výstava
14. 3. 14:00 - Kouzelník Fyzika Interaktivní programy a tvořivé
dílny
17. 3. 14:00 - Literární kavárna:
Zdenka Procházková a Lída
Rakušanová
Kino Brandýs nad Labem
www.kinobrandys.cz

Divadlo Horní Počernice
www.divadlopocernice.cz
1. 3. 17:00 - Expediční kamera
3. 3. 19:30 - Ani za milion
8. 3. 15:00 - Sůl nad zlato (premiéra)
9. 3. 19:30 - Romantický víkend
14., 15., 21., 22. 3. 18:00 - Společné velikonoční zpívání s Jiřím
Zmožkem
15. 3. 15:00 - Švec Matěj a zakletý mlýn
18. 3. 19:30 - Pepa Fousek
20. 3. 19:30 - Příbuzné si nevybíráme
21. 3. 15:00 - Velikonoční pohádka
23. 3. 19:30 - Tonka Šibenice
26. 3. 19:30 - Úhlavní přátelé
27. 3. 19:30 - Vinnetou- Pokrevní
bratrství
1. 4. 19:30 - Žena za pultem 2:
Pult osobnosti
Kulturní centrum Nová Beseda Klánovice
www.kcnovabeseda.cz
12. 3. 19:30 - Blues jam session
14. 3. 9:00 - Velikonoční jarmark
17. 3. 19:30 - Naše cesta pod
Everest
31. 3. 19:30 - Social club - poklábosení v angličtině
Zeleneč
www.zelenec.cz
30. 4. 15:00 - Zelenečské čáry
- zábavné odpoledne, večer
kombinující hudební vystoupení
kapel na velkém pódiu, stánky s
občerstvením a pouťové atrakce

Jiří Schmitzer (KC Radonice)
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1. e-Aukce v Jenštejně
šetřete DOMA i ve FIRMÁCH
ELEKTŘINA a ZEMNÍ PLYN

Jen pár kroků k úsporám…

1. krok Na Obecním úřadě v Jenštejně podepíšete smlouvu
Jenšte
s organizátorem aukce ‐ eCENTRE a předáte tyto podklady:
jn pro
Chcete
Vás …
snížit ná
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klady na
Ve
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tejna V
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snížen
2. kopie vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná fakturace
tilo
í nákla
dů dom příležitost
na elek
+ detailní rozpis vyúčtování za 12 měsíců)
trickou
ácnos
energii
tí
3. kopie SIPO nebo čísla účtu k platbám záloh
a zemní
plyn.
ŽÁDNÉ
2. krok Organizátor sesbírá podklady od všech domácností
POPLA
ZA TU
T
KY.
TO SL
3. krok Organizátor sdruží poptávku do e‐Aukční síně
UŽBU
NEHRA
4. krok Organizátor osloví široké portfolio dodavatelů
DÍTE
a vyzve je k účasti v e‐Aukci
Letošní zima-nezima (foto J. Hulík / únor 2015)
5. krok V internetové aukci soutěží dodavatelé nejnižší cenu ‐ zajištěna férová soutěž
6. krok Organizátor služby porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e‐Aukce
7. krok Je‐li cena z e‐Aukce nižší , než Vaše stávající cena, eCENTRE, zajistí podpis smlouvy mezi
Vámi a vítězným dodavatelem. Je tak zajištěn 100% administrativní servis.

Orientační časový harmonogram
16.03.2015 Zahájení sběru Vašich podkladů a uzavírání smluv na obecním úřadě v Jenštejně
19.03.2015 Ukončení sběru podkladů a uzavírání smluv na obecním úřadě v Jenštejně
26.03.2015 Definitivní uzavření sběru podkladů a případných doplnění
30.04.2015 Aukce na dodavatele elektřiny a plynu
po 2‐3 týdnech budou připraveny k podpisu nové smlouvy s vítězným dodavatelem

eCENTRE pak postupně předá podepsané smlouvy vítěznému dodavateli, který na základě zplnomocnění
občanů (součást smlouvy s vítězným dodavatelem) zajistí výpověď u stávajícího dodavatele. Vítězný dodavatel
poté zahajuje dodávku elektřiny/zemního plynu.

ZÚČASTNIT SE MOHOU OBČANÉ, SVJ, BYTOVÁ
DRUŽSTVA, VLASTNÍCI NEMOVITOSTÍ I PODNIKATELÉ
SE VŠEMI SVÝMI ODBĚRNÝMI MÍSTY V ČR
Sběrné dny na Obecním úřadě Přístřešek
v Jenštejně
- 9.čerpadlo
květnak 60,
pro nové
ČOVJenštejn
(foto J. Hulík / únor 2015)
LETÁK A5.ai

Pondělí
Čtvrtek

4.8.2010

16.3.
19.3.

11:09:58

16 ‐ 20 hodin
16 ‐ 20 hodin

Organizátor elektronické aukce:
eCENTRE, a.s.
Kontaktní místo pro Vaši oblast:
Lucemburská 43, 130 00 Praha 3

V případě dotazů kontaktujte
obchodního partnera eCENTRE:

Ing. Jan Gebauer

inzerce

t: +420 724 878 800
e‐mail: jan.gebauer@partnerecentre.cz

1.ELEKTRONICKÁ AUKCE
pro občany Jenštejna
CHCETE UŠETŘIT
NA ELEKTŘINĚ A PLYNU?
1. e-Aukce
v Jenštejně
POJĎTE
DO
AUKCE!
šetřete DOMA i ve FIRMÁCH
ELEKTŘINA a ZEMNÍ PLYN

Jen pár kroků k úsporám…
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3. krok Organizátor sdruží poptávku do e‐Aukční síně
-20,38%
EHRAD
4. krok Organizátor osloví široké portfolio dodavatelů
ÍTE
a vyzve je k účasti v e‐Aukci
ZEMnejnižší
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‐
zajištěna
férová
soutěž
5. krok V internetové aukci soutěží dodavatelé
NÍ PLsYcenou
N vzešlou z e‐Aukce
6. krok Organizátor služby porovná Vaše dosavadní ceny

NA

-26,68%

7. krok Je‐li cena z e‐Aukce nižší , než Vaše stávající cena, eCENTRE, zajistí podpis smlouvy mezi
Vámi a vítězným dodavatelem. Je tak zajištěn 100% administrativní servis.

Orientační časový harmonogram
16.03.2015 Zahájení sběru Vašich podkladů a uzavírání smluv na obecním úřadě v Jenštejně
19.03.2015 Ukončení sběru podkladů a uzavírání smluv na obecním úřadě v Jenštejně
26.03.2015 Definitivní uzavření sběru podkladů a případných doplnění
30.04.2015 Aukce na dodavatele elektřiny a plynu
po 2‐3 týdnech budou připraveny k podpisu nové smlouvy s vítězným dodavatelem

eCENTRE pak postupně předá podepsané smlouvy vítěznému dodavateli, který na základě zplnomocnění
občanů (součást smlouvy s vítězným dodavatelem) zajistí výpověď u stávajícího dodavatele. Vítězný dodavatel
poté zahajuje dodávku elektřiny/zemního plynu.

ZÚČASTNIT SE MOHOU OBČANÉ, SVJ, BYTOVÁ
DRUŽSTVA, VLASTNÍCI NEMOVITOSTÍ I PODNIKATELÉ
SE VŠEMI SVÝMI ODBĚRNÝMI MÍSTY V ČR
Sběrné dny na Obecním úřadě v Jenštejně - 9. května 60, Jenštejn
Pondělí
Čtvrtek

16.3.
19.3.

16 ‐ 20 hodin
16 ‐ 20 hodin

1.E
pr

V případě dotazů kontaktujte
obchodního partnera eCENTRE:

Ing. Jan Gebauer

t: +420 724 878 800
e‐mail: jan.gebauer@partnerecentre.cz

Organizátor elektronické aukce:
eCENTRE, a.s.
Kontaktní místo pro Vaši oblast:
Lucemburská 43, 130 00 Praha 3

inzerce
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