„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“ – Thúkydidés
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Jenštejn před 100 lety a dnes
Výročí 100 let od vzniku Československé republiky je příležitostí k malému ohlédnutí, jak se za sto let změnil Jenštejn.

Založení pamětní knihy obce
bylo jedním z prvních počinů,
ke kterým v Jenštejně (tehdy se
ještě používal název Jenštýn) po
založení republiky došlo. První
kronikář Josef Mareček ke dni
28. října 1918 napsal: „Převrat
byl v naší obci proveden v úplném
klidu. V době popřevratové, kdy
mohl každý své národní cítění
volně prohlásit, zakládaly se ponejvíce různé spolky. Byl obnoven
divadelní spolek (jako vůbec první místní spolek fungoval v letech
1913-1914) a prvním nastudováním byla hra Maryša od bratří
Mrštíků. Její provedení se usku-

tečnilo v sále hostince U Cafourků v roce 1919. Druhým spolkem
byl Sokol založený v březnu 1919.
Jednota čítala 85 členů.“

Prvním starostou byl v roce
1919 zvolen Jindřich Žert. Velkou změnou byla první pozemková reforma, v rámci které bylo

JENŠTEJN K 1. 11. 2018
Počet trvale hlášených obyvatel

1289

Věková kategorie 0–18 let

370

Věková kategorie 19-40 let

377

Věková kategorie 41-60 let

369

Věková kategorie 60 let a výš

173

Pohlaví

53 % žen, 47 % mužů

Počet registrovaných firem

83

Počet živností

227

z místního velkostatku přiděleno
23 drobným zemědělcům přes
8 hektarů polí. V roce 1930 měl
Jenštejn 61 domů a 450 obyvatel,
do konce století sice narostl počet
domů na 94, počet obyvatel ale
klesl na 338.
Dnes se počtem obyvatel blížíme hranici 1300, místo divadelního spolku a Sokola máme
Sbor dobrovolných hasičů a Spolek sportovců Jenštejn. Jediné,
co fungovalo v obci před sto lety
i dnes, je hospoda U Cafourků.
Jak asi bude vypadat Jenštejn za
dalších sto let?
Martin Šidlák

KONTAKTY
Norbert Hlaváček, starosta
+420 606 656 639
starosta@jenstejn.cz
Martin Šidlák, místostarosta
martin.sidlak@jenstejn.cz
P. Antošová +420 607 091 159
P. Rachová +420 286 851 985
info@jenstejn.cz

Úřední hodiny OÚ:
Po 7:30–11:00, 13:00–19:00
Út 7:30–11:00
St  7:30–11:00, 13:00–18:00
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

RC Jenštejnský trpaslík
www.trpaslik.info

Knihovna:
Čt 17:00–19:00

SK Jenštejn
www.skjenstejn.wz.cz

MŠ Jenštejn:
www.msjenstejn.cz
www.jenstejn.cz – obec
facebook.com/jenstejn – Facebook

Jenštejnský občasník
redakce@jenstejn.cz
picasaweb.google.com/fotojenstejn
facebook.com/jenstejnskyobcasnik
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Slovo starosty
Letos mi bylo už popáté ctí přivítat naše nové občánky. To je vždy
radost, protože tu budou žít od
narození, tvořit si přátelství, budovat vztah k místu, kde se narodili. Ale vztah k místu si může
člověk vytvořit i jinak. Tím, že se
přistěhuje, vzniknou nová přátelství, pozitivní zážitky a pocit, že
tady je mi dobře. To přeji i všem
našim novým obyvatelům. Aby

se zde cítili vítaní, našli zde nová
kamarádství a třeba i něco navíc. Aby zde zapustili své kořeny.
A když se to u některých z vás povede, budou si moci říci, že jsem
byl starostou na svém místě.
Nebývá toho tolik, co by starostům dělalo radost a neděje se to
moc často. Ale to pochopí jen ten,
který tu práci dělal pár let naplno
a opravdu se jí věnoval. Že větši-

nou nejde o zábavu, moc ani slávu, ale je to práce, kterou za vás
často nikdo neudělá, a když
ji neuděláte vy, většina se
vzteká, proč nebyla vykonána. A tak tu teď sedím
v nedělní dopoledne s horečkou a píši slovo starosty,
protože je to moje povinnost.
Při tom pátém vítání občánků
jsem si mnohé uvědomil. Kolik

času uteklo od doby, kdy jsem se
stal starostou, kolik času jsem
mohl a měl věnovat svým dětem i kolik času jsem prostě jen promrhal zbytečnostmi. Přeji vám všem,
abyste nejen o Vánocích
v sobě nalezli klid, štěstí
a sílu ke změnám, které váš život
učiní šťastnější a smysluplnější!
Norbert Hlaváček

Zastupitelstvo obce Jenštejn
Po říjnových komunálních volbách bude zastupitelstvo a vedení obce pracovat v tomto složení:

STAROSTA
Norbert Hlaváček

MÍSTOSTAROSTA

Martin Šidlák

Jiří Hulík

(Změna pro Jenštejn)

(Změna pro Jenštejn)

(Změna pro Jenštejn)

Starostou byl i v minulém období.
Člen Sdružení sportovců Jenštejn,
SDH Jenštejn, výboru MAS Střední
Polabí, delegát Sněmu Svazku
Přezletice, Podolanka, Jenštejn.

V zastupitelstvu první volební
období. Dříve člen kontrolního
výboru, od počátku se podílí
na vydávání Jenštejnského
občasníku, dříve šéfredaktor.

V zastupitelstvu druhé volební období, v tom
předchozím působil jako předseda finančního
výboru, v tomto volebním období je předsedou
kontrolního výboru. Zástupce velitele jednotky
sboru dobrovolných hasičů.

PŘEDSEDA KONTROLNÍHO VÝBORU

PŘEDSEDKYNĚ FINANČNÍHO VÝBORU

Eva Cikaníková

Karel Malina

Blanka Křížová

(Změna pro Jenštejn)

(Změna pro Jenštejn)

(Jenštejn 2018)
Zastupitelkou je od roku 2016, členem finančního
výboru od roku 2014, nyní v současném volebním
období předsedkyně finančního výboru.

Zastupitelkou první volební
období. Spoluorganizátorka
letní Summer Party, aktivní
v Team Overhand.

V zastupitelstvu první volební období.
Předseda Spolku sportovců Jenštejn.
Spoluorganizátor komunitních akcí
v obci.

Zuzana Dvořáková

Roman Pokorný

Jiří Prskavec

(Jenštejn 2018)

(Změna pro Jenštejn)

(Změna pro Jenštejn)

Členka zastupitelstva od roku 2014,
místostarostka v letech 2016-2018.
Nyní členka kontrolního výboru.
Spoluorganizátorka akce Ukliďme
Česko.

V zastupitelstvu druhé volební období
od roku 2014. V tom minulém byl
předsedou komunitního výboru obce
a spolupodílel se na organizování
komunitních akcí v Jenštejně.

V zastupitelstvu první
volební období. V minulém
volebním období byl
členem kontrolního výboru
obce.

prosinec 2018

3

AKTUALITY Z OBCE

Kde hledat informace o obci
…a proč je dobré mít v Jenštejně a Dehtárech trvalý pobyt
Nejen pro nové obyvatele přinášíme přehled, kde hledat aktuální informace o obci. Doporučujeme využívat tyto komunikační
nástroje:
FCB stránka: https://www.facebook.com/jenstejn/ Zde naleznete
většinu aktualit, pozvánek na komunitní akce i dalších informací
o dění v naší obci.
Mobilní rozhlas: Zaregistrujte

se, prosím, na adrese jenstejn.

mobilnirozhlas.cz a stáhněte si
zdarma mobilní aplikaci pro Android či iOS. Pokud nám vyplníte
všechny požadované údaje a udělíte souhlas dle zásad GDPR,
budeme Vám rádi i tímto způsobem zasílat důležitá upozornění
a informace. Mobilní rozhlas není
nástroj duplicitní k výše zmíněné FCB stránce ani webovým
stránkám a slouží i k zasílání
krizových informačních zpráv,
jako jsou výpadky elektřiny, plánované odstávky nebo extrémní
výkyvy počasí. Protože je tato

služba pro občany zdarma, prosíme, abyste uvedli minimálně
Vaši e-mailovou adresu či přímo
využívali samotnou aplikaci instalovanou do vašeho chytrého
telefonu. SMS na telefonní čísla
jsou zpoplatněna a hradí je obec.
Proto z této aplikace zasíláme
informační SMS pouze seniorům
a lidem, kteří objektivně nemohou využívat samotnou aplikaci
v telefonu či nepoužívají e-mail.
V této aplikaci naleznete mimo

nejen domovních svozů SKO, ale
i biopopelnic, velkoobjemového
odpadu, odpadu nebezpečného
atd. Tyto informace naleznete
zde: https://www.jenstejn.cz/obec/
svoz-odpadu/
Na webových stránkách obce
naleznete i mnohé studie vztahující se k územnímu plánu či plánovaným větším investičním akcím nebo třeba pokyny pro nové
obyvatele, které by Vám mohly
usnadnit zřízení trvalého poby-

zde: https://www.jenstejn.cz/aktuality/jenstejnsky-obcasnik/

jiné i úřední hodiny obecního úřadu, provozní dobu naší pošty či
důležitá telefonní čísla (např. na
obecní policii).

tu v obci https://www.jenstejn.cz/
prakticke-informace/jsem-novy-obyvatel/.

akce jsou hrazeny obcí jen díky
těm, kteří zde trvale žijí. Nebo-li,
čím víc trvale přihlášených obyvatel, tím více akcí se může dělat, tím
více stromů vysadit apod. Ke zřízení trvalého pobytu Vás nutit samozřejmě nemůžeme, ale rád bych,
abyste vnímali, že je to pro mne
osobně, dokud zde budu starostou,
velmi důležitý krok k tomu, abychom společně spolupracovali, snažili se zpracovávat vaše nápady,
podněty a vy osobně jste byli v této
obci vnímáni jako její občané.

Jenštejnský občasník: InformaWebové stránky obce Jenštejn:-

Další aktuality, povinné informace ze zákona či obsáhlejší informace o dění v obci naleznete také
na webových stránkách obce Jenštejn www.jenstejn.cz. Dozvíte se
nejen o tom, kolik se u nás platí
za odpady a jaké možnosti využívat svoz SKO mají majitelé domů,
kdy jsou v obci plánovány svozy

ce o dění v obci můžete sledovat
i v tištěné podobě našeho Jenštejnského občasníku, který vydáváme zhruba 4 x ročně a jež se
už 2 x umístil na druhém místě
v soutěži obecních zpravodajů.
Tento obecní zpravodaj je zdarma
distribuován do Vašich schránek
a všechna dosud vydaná čísla
naleznete v elektronické podobě

Trvalý pobyt

Dovolte mi, abych vám vysvětlil,
proč je zřízení trvalého pobytu
v obci klíčová věc nejen pro obec
samotnou, ale i pro vás. Naprostá
většina příjmů obce pramení dle
rozpočtového určení daní z toho,
že zde máte trvalý pobyt. Všechny
investiční akce, provozní výdaje,
výdaje na společensko-kulturní

Norbert Hlaváček, starosta
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Rozpočet obce
Jenštejn pro rok 2019
Rozpočet obce připravuji už
popáté, ale nikdy to není úplná
rutina. Mění se daňové zákony,
stoupá nám počet trvale žijících
občanů a tím i podstatná část
příjmů obce, ekonomické prognózy vývoje daňových výnosů se
postupně upravují a výpočet je
tak trochu alchymie. Sice sofistikovaná, ale vždy založená z části
na prognózách, nikoliv na realitě.
Jak bude vypadat rok 2019 z pohledu ekonomiky dnes nevíme.
A proto se, jako každým rokem, snažím navrhovat rozpočtové příjmy mírně „pesimisticky“
a s přibližně 5% korekcí oproti odhadům. A výdaje se snažím zase
krotit.
V příjmech nejsou uvedeny
žádné předpokládané dotace,
pokud je zatím obec nepřijala
(i když už třeba bylo jejich přidělení dotačním orgánem schváleno). Nejsou zde také uvedeny
dary a sponzoři, kteří tradičně
přispívají obci, nejvíce na konání
Jenštejnské Pětky, ale nejen na
ni, nově třeba na zvon.
Výdaje zohledňují všechna,
řekněme, běžná či neopominutelná vydání obce, jako jsou splátky
úvěrů (stále ještě splácíme stavbu školky, na kterou se tehdejšímu vedení obce nepodařilo získat
ani korunu dotace) nebo úvěr na
výstavbu vodovodu a kanalizace
v Dehtárech, kde se nám v minulém volebním období sice podařilo
získat celkem 4 dotace, ale stejně
nás to stálo nemálo z vlastního.
Nadále bych chtěl držet cenu za
svoz SKO na úrovni předchozích

let, přestože obec ve výsledku na
celé odpadové hospodářství bude
doplácet v roce 2019 už cca 700
000 Kč. Také příspěvky spolkům
a finance na komunitní život
v obci zůstávají na úrovni či mírně nad úrovní roku 2018, takže
o vaše oblíbené kulturně-společenské akce, kterými je už Jenštejn proslaven, nepřijdete.
Neopominutelným a také největším plánovaným výdajem je
příspěvek do rozpočtu Svazku
obcí
Přezletice-Podolanka-Jenštejn, který je na letošek naplánován ve výši rovných 5 mil. Kč
(v roce 2018 to je bez pár tisíc
podobná částka). Snažíme se tak
vytvářet rezervy ve Svazku, který, jak věřím, začne stavět novou
školu v roce 2019.
Rozpočet je tedy koncipován
jako vyrovnaný (příjmy a výdaje
jsou si rovny), s tím, že v tzv. „rezervě“ na straně výdajové máme
ještě 1 mil. Kč. Nač? O tom rozhodne zastupitelstvo obce, zda
jej využijeme, celý ušetříme nebo
využijeme jeho část. Mně osobně
jeho využití vychází na naši spoluúčast (20 %) na výstavbu další
třídy MŠ, pokud se nám ovšem
kromě dotace z ITI ve výši cca 80
% nákladů na její rozšíření nepodaří sehnat třeba další dotaci.
Kdokoliv má zájem sledovat
rozpočet obce ve větších podrobnostech, může už od roku 2015 na
stránkách obce nalézt tvz. rozklikávací rozpočet obce. Ten naleznete i zde: http://jenstejn.imunis.
cz/rr.
Norbert Hlaváček, starosta

PŘÍJMY PRO ROK 2019 (odhad)
Třída 1

Daňové příjmy

Třída 2

Nedaňové příjmy

Třída 3

Kapitálové příjmy

Třída 4

Přijaté dotace

Třída 8

Financování

Celkem

16 285
1 095
700
2 240
0
20 320

VÝDAJE PRO ROK 2019 (odhad)
Skupina 1

Zemědělství a lesní hospodářství

Skupina 2

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

1 259

Skupina 3

Služby pro obyvatelstvo

5 099

Skupina 4

Sociální věci a politika zaměstnanosti

Skupina 5

Ochrana, bezpočnost a právní ochrana

Skupina 6

Všeobecná veřejná správa a služby

Skupina 8

Financování

Celkem

0

120
990
11 172
1 680
20 320
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Hasiči Jenštejn v roce 2018
Rok 2018 byl pro jenštejnské hasiče nejnáročnější za mnoho posledních let. Kromě účasti na vysokém počtu zásahů se opět dařilo
našim družstvům v požárním sportu, pomáhali jsme se zajištěním několika obecních akcí a byli jsme úspěšní i v žádostech o dotace.
Jednotka má v současné době
13 členů. V letošním roce prošli
tři členové kurzem nositele dýchací techniky a dva základním
zdravotnickým kurzem. V souhrnu má dnes jednotka 11 nositelů
dýchací techniky, 3 členy s kurzem velitele, 7 strojníků, jednoho
technika ochrany obyvatelstva,
3 zdravotníky, 8 členů s kurzem
obsluhy motorové pily a 4 řidiče
s oprávněním skupiny C nebo
vyšším.
V roce 2018 byla jednotka
vyslána krajským operačním
a informačním střediskem HZS
k celkem 25 událostem. V deseti
případech šlo o požár, ve třinácti
o technickou pomoc, v jednom případě o tzv. ostatní pomoc a v jednom případě o planý poplach.
Jednotka tak zasahovala třináctkrát v Jenštejně, šestkrát v Radonicích, dvakrát v Brandýse nad
Labem, dvakrát v Dřevčicích, jednou v Praze a jednou v Mochově.
Dvacet pět událostí je dle všech
dostupných zdrojů největší roční
počet zásahů v novodobé historii
sboru. Od 1. ledna 2008 zasahovala jednotka celkem u 67 událostí
a z toho jich bylo v roce 2018 dvacet pět a v roce 2017 devět. Nutno
ovšem dodat, že na loňském a le-

tošním nárůstu má velký podíl
obecně větší počet událostí v okolí, loňský nákup hasičského automobilu CAS32 T815 a dále i větší
aktivita jednotky směrem k HZS.
Vyšší než jindy byl i počet výjezdů jednotky k událostem mimo
vlastní hasební obvod, a to i na
události v prvním poplachovém
stupni, kam jsou obvykle takto
povolávány zejména jednotky

vyšších kategorií. Jednotka vyjela
v roce 2018 včas ke všem událostem, kam byla vyslána.
Dvě z letošních událostí byly
v mnoha ohledech jiné než ostatní. Nejprve to byl v únoru rozsáhlý požár bývalých mrazíren v Mochově. Jednotka tam prováděla
hasební práce a kyvadlovou dopravu vody. Od vyhlášená poplachu chvilku po poledni do nočního

návratu do Jenštejna jsme tam
strávili víc jak 13 hodin. Druhou
zvláštní událostí byla červnová
účast jednotky na provedení hasičské fontány pořádané v Praze
u příležitosti výročí vzniku republiky. Velitel jednotky byl pak
pozván i na následné podzimní
slavnostní setkání v prostorách
Senátu.
Jiří Hulík, zástupce velitele JSDH Jenštejn
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Dotace jsou
i pro živnostníky
a malé firmy
Při slově dotace si většina lidí
představí peníze, které jsou složitě dosažitelné, určené pro velké
podniky, fotbalové kluby nebo nanejvýš obce. Nic pro běžného smrtelníka. Málokdo ví, že existuje
i dotační titul, na který dosáhne
majitelka kadeřnictví, provozovatel malé autoopravny nebo výrobce domácích sušenek.
Program rozvoje venkova,
mezi veřejností známý spíše jako
program určený pro zemědělce
a příbuzné obory, obsahuje i dotační opatření
„Nezemědělské podnikání na venkově“ určené
právě
soukromníkům
a malým podnikům v obcích a menších městech. Pokud
by se o něm chtěl někdo blíže
informovat, je potřeba se obrátit
na územně příslušnou tzv. místní akční skupinu (MAS), skrze
které je tato dotace výhradně
distribuována. Pro Jenštejn je to
MAS – Střední Polabí se sídlem
v Brandýse nad Labem.
Dotační prostředky z tohoto
zdroje jsou určeny na investice do
podnikání, tj. na stavební úpravy
provozovny, pořízení strojů nebo
technologií a dalšího vybavení,
nákup dodávkového automobilu
atd. Pro ilustraci můžeme uvést
příklady, co bylo v regionu Střed-
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Konec prací
v Kovářské se blíží!

ního Polabí z těchto peněz již pořízeno:
• strojní vybavení pro tesařskou
firmu (OSVČ)
• rekultivátor k úpravám terénu
pro výstavbu cest, sportovišť atd.
(OSVČ)
• speciální měřicí přístroj pro
přesnou výrobu součástek (malý
podnik o 10 zaměstnancích)
Nejbližší příležitost tyto prostředky získat bude v lednu
příštího roku, kdy MAS otevírá
příjem žádostí o dotaci.
Poskytovaná dotace je
obvykle 45% z pořizovací
ceny, v úvahu je potřeba
brát určitou administrativní a časovou náročnost, plusem naopak je podpora
a možnost osobních konzultací,
které MAS zájemcům o dotace
ochotně poskytuje.
A na závěr ještě několik kontaktních údajů: MAS – Střední
Polabí sídlí na adrese Plantáž 8,
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (pro upřesnění – jedná se
o brandýský zámek a kancelář
MAS najdete ve 4. patře), informace o programu rozvoje venkova
včetně titulu pro nezemědělské
podnikání lze získat na e-mailu neubergova@strednipolabi.cz
nebo telefonním čísle 730 182 815.

V rámci výstavby nových
řadových domů v Kovářské ulici docházelo v posledním roce
k řadě dopravních omezení kvůli výkopům. Bylo to nepříjemné,
ale nutné pro napojení domů na
plynovodní přípojky. Do konce
listopadu by ale všechny tyto
práce měly konečně skončit.
Pokud se vám zdá, že opravy
vozovky po výkopech mají k dokonalosti daleko, berte v potaz,

že jde jen o provizorní zakrytí.
Zhutnění, i když je provedeno
strojově, není nikdy stoprocentní. Jednotlivé úseky výkopů si
postupně „sedají“. Po zimě proto investor nových domů plošně srovná a znovu položí celou
zámkovou dlažbu znovu, a to
v obou částech Kovářské ulice,
samozřejmě že dohlédneme na
to, aby se vše vrátilo do původního stavu.

Eva Neubergová, MAS Střední Polabí

OBECNÍ SLOUPEK
Přejeme Vám příjemné
prožití vánočních svátků,
klid a souznění.
Váš úřad obce.
• Sběrných míst na tříděný odpad je v naší obci již sedm. Nově
vzniklo separační stání v nové
ulici Soukenická. I nadále se
snažíme kolem těchto míst udržovat pořádek formou najatého
úklidu v pondělí a ve čtvrtek. Děkujeme, že i vy udržujete pořádek a neodkládáte odpad mimo
separační nádoby.
• I nadále nabízíme třídění
přímo u vašeho domu. Nádoby
o objemu 240 l se sváží poslední
ÚTERÝ v měsíci - papír (modrá
nádoba) a poslední ČTVRTEK
v měsíci - plast (žlutá nádoba).
Nádoby jsou stále k dispozici
v kanceláři obce. Platíte pouze
nájem nádoby (200 Kč/ks/rok).
Svoz i nadále dotuje obec.
• U separačního stání Radonická

bylo upraveno dopravní značení
tak, aby se již nestalo, že budou
nádoby na separaci kvůli zaparkovaným autům nevyvezené.
• I na příští rok jsme připravili
známky pro psy. Budou vydány na základě zaplaceného poplatku. S ohledem na nařízení
GDPR s vámi obec musí sepsat
Přiznání k místnímu poplatku ze psů. Formulář najdete
na www.jenstejn.cz, případně

vyplníte v kanceláři Obecního
úřadu.
• Stávající lavičky na návsi byly
ve špatném stavu, proto jsme je
nahradili novými. Pro větší pohodlí byly doplněny piknikovým
stolem. I pro další místa v obci
jsou lavičky objednány, ale výrobce má kvůli velkému zájmu dlouhé dodací lhůty, takže výměna
proběhne postupně během zimy.
• V loňském roce realizovaná

UPOZORNĚNÍ
O UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
PŘES SVÁTEČNÍ DNY
Upozorňujeme občany, že služby Obecního úřadu mohou plně využívat do středy 19. 12. 2018. Poté bude Obecní úřad uzavřen a
znovu plně k dispozici bude až v novém roce, ve středu 2. ledna
2019.
Norbert Hlaváček, starosta obce

výsadba velkého rozsahu (alej
Radonická a obnova zeleně
v Cechovní/Kovářské) se ještě
letos dočká nezbytné následné
a rozvojové péče. Díky pomoci
místních hasičů, kteří pravidelně prováděli zálivku, se většině
stromů daří a nebude potřeba
nahradit je novými. Obnovu zeleně v obci vždy konzultujeme
s odborníky. Dendrologický průzkum a návrh opatření byl vytvořen i pro náves a je dostupný
na webu obce. Řada dřevin je již
v havarijním stavu, který musí
často řešit hasiči, kteří narychlo
odstraňují ulomené nebezpečné
větve. V souladu s 1. etapou tohoto návrhu začne obnova dřevin již po novém roce.
• Vánoční stromky můžete po
odstrojení všech ozdob nechat na
místech tříděného odpadu. Budou postupně odváženy svozovou
firmou.
Pavla Rachová, Jana Minxová
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Startujeme sbírku na zvon
Náves je místo, kde se scházejí
lidé z celé vesnice, a to nejen na
tradičních obecních akcích, ale
i ve chvílích volna. Chtěli jsme
dát všem možnost, podílet se na
oživení této lokality. Proto jsme
se rozhodli, založit veřejnou sbírku na zvon.
Nový originální zvon se
znakem obce, včetně instalace a systému automatického zvonění vyjde přibližně
na 140 000 korun. Kostelní
zvon býval kdysi srdcem každé vesnice. V Jenštejně a Dehtárech sice kostel nemáme, ale
můžeme mít něco, co přetrvá staletí. Zvon sice už dnes nebude určovat čas, ale jeho srdce může být
pomyslným srdcem Jenštejna,
které může tlouct třeba ještě za
500 let. Potřebné peníze by se asi
dříve nebo později v rozpočtu obce
našly, když se na něj ale složíme,
bude to všechny těšit mnohem
víc. Ti, kdo přispějí částkou 5000
Kč a víc, budou mít možnost nechat si na zvon vyrýt svoje jméno

a poslat tak vzkaz dalším generacím, že jim záleží na tom, kde žijí.
Ale budeme vděční za každý
příspěvek. Všem

firmám a podnikatelům, ale i fyzickým osobám můžeme poskytnout darovací smlouvy, aby si
případné příspěvky mohli odečíst
z daní.
Umístit zvon do kapličky není
jednoduchý úkol. Jen k zajiště-

ní přístupu bude potřeba postavit lešení, protože jediný vnitřní
přístup do kapličky je průlez,
který je příliš úzký nejen pro
samotnou instalaci, ale i pro
zabezpečení technika, který
bude instalaci provádět.
Také ve zvoničce není dostatek místa pro samotné rozhoupání zvonu, proto budeme muset
zvolit variantu, kdy se na tělo
zvonu umístí elektromagnetické
kladivo, které bude vyklepávat
rytmiku houpání.
Veřejná sbírka byla zahájena
1. 12. 2018 a bude ukončena poté,
co dovršíme částku 140 000 Kč
nebo nejpozději 31. 10. 2019.
K tomuto účelu byl zřízen samostatný transparentní účet u Komerční banky a. s., číslo účtu:
115-8264590207/0100. Přehled
o pohybu finančních prostředků
na tomto účtu naleznete na: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/obec-jenstejn-obec-jenstejn-czk.

Výzva všem v ulici Hradní,
Cechovní, Zlatnická,
Kovářská a Soukenická
Opakovaně upozorňujeme, že
vlhčený toaletní papír, desinfekční, dětské či odličovací
ubrousky ani jiné hygienické
potřeby (kromě klasického toaletního papíru) do záchodové
mísy nepatří. Vyzýváme vás
tímto ke striktnímu dodržování
shora uvedeného. Pokud by se
stav nezlepšil, bude provozovatel nucen přistoupit ke zvýšení
stočného. I pokud má výrobek
doložen test o rozložitelnosti
tkaniny, než se tak stane, v kanalizační síti může způsobit
značné potíže a problémy. V lokalitě Nový Jenštejn obzvlášť,
především v samotné čerpací
stanici, ve které se mimo jiné
rozmělňují hrubé nečistoty
(např. tkaniny, ubrousky,), které do WC nepatří a celou technologii ohrožují. Výzva byla občanům doručena do schránek
v březnu, publikovaná na facebooku na konci listopadu.

Jana Minxová

Svoz odpadů zdražovat nebude
Ve výběrovém řízení jsme vybírali dodavatele svozu odpadu
pro příští rok. Stejně jako v roce
2018 se vítězem stala společnost
AVE. Zastupitelstvo schválilo návrh, aby i pro rok 2019 zůstaly
zachovány poplatky ve stávající
výši jak pro týdenní (2400 Kč), tak
pro 14denní (1500 Kč) svozy. Tuto
cenu držíme už pět let. Poslední zdražení totiž proběhlo v roce
2014. Není to ale laciné populistické gesto. Na odpady doplácíme
z obecního rozpočtu tak jako tak.
Ale zatěžovat občany, kteří poctivě likvidují svůj domovní odpad,
navyšováním plateb, aby se vylepšil stav obecní pokladny o několik
promile, není podle nás tou nejlepší cestou. Spíše chceme pokra-

čovat v pravidelném přistavování
kontejnerů na velkoobjemový či
nebezpečný odpad a střídat lokality jejich umístění. Co bychom
naopak uvítali, kdyby se všichni
snažili udržovat pořádek kolem
kontejnerů na tříděný odpad tím,
že nebudou odkládat věci kolem
na zem, případně neházet směsný
odpad do kontejnerů na plasty či
papír. S nárůstem nových obyvatel v Novém Jenštejně plánujeme
navýšení počtu těchto kontejnerů,
prostory pro jejich umístění jsou
ale v současné době omezené,
nemáme kam umístit třeba dvojnásobný počet nádob. Nejnověji
přibylo několik kontejnerů v nové
ulici Soukenická.
Martin Šidlák, místostarosta

Marcela Šmuková

opravy, doplnění, design

736 11 66 99

www.nails4you.cz

marcela.smukova@email.cz
manikura nehtů a modeláž
úprava nehtů:
p-snine - gel - akryl
- polygel a gellak
MLADOBOLESLAVSKÁ 514
PRAHA 9 - VINOŘ

· SERVIS
LYŽE ·· PRODEJ
PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice

Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
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17. listopad jsme v Jenštejně oslavili ohňostrojem a lampionovým průvodem od Bílého křížku na náves, kde zahrála
živá hudba, podávalo se malé občerstvení a pro zájemce
byl otevřený i hrad.

V novém zářijovém termínu se uskutečnil už 5. ročník Jenštejnské pětky Insportline.

28. října jsme u Bílého křížku vysadili Strom svobody,
kterému požehnal farář Josef Hurt.

Spousta dobrovolníků v čele se
Sdružením sportovců Jenštejn
uspořádala pro děti tradiční
Rozloučení s prázdninami na
obecní louce pod hradem.

U příležitosti 100 let republiky proběhla v přízemí obecního úřadu výstava kronik, historických map a fotografií, které zapůjčili manželé Kovandovi.

Vítání občánků proběhlo v listopadu a přivítali jsme do obce 6 dívek
a 3 chlapce. Příště se sejdeme zase na podzim příštího roku.

V letošním horkém létě přišlo mnohým vhod
ochlazení v podobě vodní Summer party.
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