Zhodnocení voleb do obecního zastupitelstva
V říjnu proběhly v naší obci tak, jako v celé republice, komunální volby. Kandidátní listinu pro připravované
volby navrhlo v počtu devíti členů původní zastupitelstvo. Předpokládali jsme, že budou kandidovat i další
občané, hlavně kritici činnosti obecního úřadu. Nikdo další ale nenašel odvahu kandidovat a pokusit se tak
zapojit do řízení obce a prosazování svých nápadů při jejím rozvoji.
I přes skutečnost, že volby byly tímto pouze formální, nás potěšilo, že se voleb zúčastnila nadpoloviční část
občanů, kteří přišli vyjádřit podporu navrženým kandidátům. Chtěla bych tak poděkovat jménem zvolených
zastupitelů všem, kteří k volbám přišli, a sdělit všem občanům obce, že tak jako v minulém volebním období
se bude obecní úřad snažit i v příštích letech vylepšovat vzhled obce a snažit se pro občany vytvářet lepší
podmínky pro život v naší obci.
Na ustavujícím zasedání 5. 11. 2018 byli zvoleni zastupiteli obce jako starosta Lenka Tottová, a jako
místostarosta Ladislav Kučera.

Úřední hodiny v prosinci 2018

Lenka Tottová, starostka obce

Poslední úřední den v tomto roce
bude středa 19. 12. 2018. V tento den
budou úřední hodiny prodlouženy a to od
16:00 do 18:30.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
A SPOLEK ZÁJEM
VÁS ZVOU NA

Další úřední den bude středa, 2. 1. 2019,
ve standardním čase 17:00 – 18:00.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
1. 12. 2018 od 16:00
Tradiční občerstvení:
Čaj, svařák, vánočka, cukroví

Děti, nezapomeňte s sebou dopis
pro Ježíška a lampion.

Oprava komunikace v obci
V roce 2017 se zastupitelstvo obce rozhodlo
uspořádat již třetí setkání rodáků a přátel obce
Jemníky.
Od posledního setkání rodáků uplynulo osm let a
každý rok se v obci něco vybudovalo, vylepšilo, nebo
alespoň upravilo. Již delší dobu se na zasedáních
zastupitelstva diskutovalo o opravě místní
komunikace od pomníku do středu obce. Tato část
byla po budování vodovodního řadu a plynového
rozvodu záplatovaná a nerovná. Zastupitelstvo obce
pověřilo starostku a místostarostu obce průzkumem
možností provést plánovanou opravu, ovšem za
přijatelnou cenu pro rozpočet obce. Poptávkou u
firem zabývajících se budováním asfaltových
komunikací byla zjištěna orientační nabídková cena
cca 5 mil. – Kč. Tato nabídka a výše ceny byla pro
zastupitelstvo obce nepřijatelná, proto zjišťovala
starostka a místostarosta možnost využití dotace,
která by podíl obce na opravě snížila. Kontaktovali
jsme pražskou firmu zabývající se zprostředkováním
dotace. Jednou z podmínek přiznání dotace je
skutečnost, že předmět opravy je výhradním
vlastnictvím investora, což je obec Jemníky. Dotazem
na katastrálním úřadu ve Slaném jsme byli ujištěni,
že pozemek pod uvažovaným úsekem komunikace je
ve vlastnictví obce. Požádali jsme tedy zmíněnou
firmu TNT Praha o zprostředkování podání žádosti o
dotaci. Nechali jsme vypracovat projektovou
dokumentaci na opravu komunikace. Pro dokončení
projektu byl potřeba souhlas krajské správy
komunikací, jako účastníka řízení při napojení
opravované komunikace na průjezdnou komunikaci
směrem do Pcher, která je majetkem Středočeského
kraje. Při tomto jednání nás upozornily pracovnice
správy komunikací, že podle jejich majetkových
podkladů, je místní komunikace v obci Jemníky
majetkem Středočeského kraje. Z tohoto důvodu
nemohla být žádost o dotaci podána. Zastupitelstvo

obce rozhodlo, že když se nám podaří snížit
nabídkovou cenu za opravu na dva miliony, že opravu
zaplatí obec z vlastního rozpočtu. Složitým jednáním
s mnoha firmami a plnohodnotným výběrový řízením
se nám tato podmínka zastupitelstva podařila splnit,
a i přes rozšíření rozsahu opravy o plochu před
obecním úřadem a komunikaci za mostkem přes
Hrdlívský potok až na konec parcely u č.p. 109 a
opravou silničních obrubníků podél celé opravované
komunikace. Cena za celou akci nepřevýšila dva
miliony korun.
Vzhled obce se tímto značně vylepšil a oproti okolním
obcím máme místní komunikace v dobrém stavu.
Ještě je nutno zmínit skutečnost, že těsně před
plánovanou opravou komunikace se projevil havarijní
stav dešťové kanalizace od kapličky před č. p. 2.
Kamerovým průzkumem bylo zjištěno, že kanalizační
potrubí vybudované před mnoha lety svépomocí
občanů Jemník je prakticky zničené a uniká z něj
hlavně v napojení trubek většina tekutin. Proto bylo
rozhodnuto ještě před opravou komunikace nahradit
staré potrubí novým, plastovým a tudíž
nepropustným, včetně nových kanalizačních vpustí.

Ladislav Kučera, místostarosta obce

Shrnutí akce „Rodáci 2018“
Akci Setkání rodáků a přátel obce Jemníky jsme
připravovali prakticky od jara. V naší obci už proběhla
dvakrát, nynější setkání bylo třetí a o to významnější,
že máme letos výročí 790 let od první písemné
známky o naší obci v historických pramenech.
Samotná aktualizace seznamu rodáků, kterým jsme
posílali pozvánky poštou, byla záležitostí na delší
dobu. Na nikoho jsme nechtěli zapomenout, ale
bohužel pamětníků ubývá, a tak dalo hodně práce
některé rodáky vypátrat. Přesto se nám z mnoha
míst pozvánky vrátily jako nedoručitelné. Proto
bychom chtěli požádat všechny, kteří mají kontakt na
někoho, kdo pozvánku nedostal, o doplnění našeho
adresáře pro další akci.
Rozeslali jsme cca 200 pozvánek rodákům, kteří již
v obci nebydlí, a pozvánku dostali samozřejmě
všichni občané Jemník.
Léto bylo slunečné a nadprůměrně teplé. Těšili jsme
se, že i poslední prázdninový víkend se vydaří.
V tento čas pravidelně v obci pořádáme rozloučení
s létem, a většinou nám počasí přeje. Bohužel několik
dní před akcí se počasí pokazilo, teploty klesly o cca
10 stupňů, obloha se zatáhla a začalo poprchávat.
Takto vypadala i sobota, 1. září. Šedivé mraky
slibovaly spíše déšť, než že by vysvitlo sluníčko.
Poslední přípravy probíhaly za deště, přesto jsme
všichni věřili, že se nakonec trošku vyčasí. První
rodáci se začali sjíždět již před polednem, hlavní vlna
návštěvníků dorazila mezi 13 – 14h. Díky sehrané
práci pořadatelek u stánku prezence se zde čekalo
jen krátce. Každý příchozí dostal tašku s dárečky od
obce a od našich sponzorů, poukázku na občerstvení
v hodnotě 75,- , rodáci pak dostali ještě stužku
s textem „Rodáci 2018“ na klopu. K této akci jsme
opět vydali zpravodaj, který se rozdával dle potřeby
návštěvníků. Zpravodaj má 16 stran, je vytištěn
plnokrevně, a obsahuje shrnutí událostí od
posledního setkání, historii a současnost některých
domů a zajímavých objektů z katastru obce,
fotografie, vysvětlení znaku obce, krimi povídku
týkající se Jemník, apod..
Déšť se velmi zmírnil, a kolem 14:30 dokonce
přestalo pršet úplně. Akci zahájila starostka paní
Lenka Tottová a místostarosta pan Ladislav Kučera,
který krátce pohovořil o historii obce a o jejím vývoji
od posledního setkání rodáků a pozval všechny
přítomné k průvodu obcí. Průvod procházel
historickou částí obce, tj. místy, která tvořila obec už
v dávné historii. Zastavili jsme se u kaštanu, který od
nepaměti tvoří dominantu a střed obce. Bohužel se
nám nikde nepodařilo už zjistit kdy, kdo a za jakých

okolností strom zasadil, protože i nejstarší
starousedlíci už pamatují kaštan vzrostlý. Další
zastávkou byla kaplička, pak prostor u pomníku a
v blízkém parčíku, kde jsme pokřtili památnou lípu,
zasazenou u příležitosti 790 let obce. Myšlenka
vysadit novou lípu vznikla částečně registrací lip u
pomníku a částečně inspirací z akce „vysaďte lípu
svobody“. Jako vhodné místo se jevil parčík naproti
současnému pomníku, vedle domu č. p. 2. Dosud
stojící kaštan, který byl napaden klíněnkou a celkově
nebyl v dobré kondici, byl odbornou firmou poražen,
parčík zkulturněn a zde byla v květnu 2018 vysazena
nová, cca sedmiletá lípa, kterou pro tento účel koupil
a zafinancoval pan Ladislav Kučera, současný
místostarosta obce a starosta v období 1990–2010.
Původně měla být lípa vysazena právě při setkání
rodáků, protože by ale bylo nutné zvolit pro ni do té
doby dočasné stanoviště a po několika měsících lípu
vysadit na toto místo, což by jí zcela neprospělo,
rozhodli jsme se zasadit lípu hned a během setkání
rodáků ji pokřtít. Památný kámen, který stojí v její
blízkosti, věnoval Ing. Libor Křeček z č. p. 2. I tak
letošní horké léto lípě příliš neprospělo, trvalé teploty
kolem 35 stupňů a málo srážek se na lípě trochu
podepsalo, začaly jí žloutnout listy a trochu i opadala,
a to i přes péči pana Libora Křečka, který zajišťoval
lípě pravidelnou zálivku. Kontaktovali jsme proto
odbornou firmu, abychom zkonzultovali její stav, byli
jsme však ujištěni, že právě vlivem počasí se lípě
zcela nedaří, nicméně že by to nemělo pro ni být
zcela zásadní. Ke křtu byli pozvání nejstarší občanka
paní Tvrdá (* č.p. 75) a nejmladší občánek Jemník
Luboš Batelka (*2018, č.p.6), dárce pamětního
kamene pan Libor Křeček a lípy pan Ladislav Kučera.
Slavnostní slovo pronesla starostka paní Lenka
Tottová a celou akci odlehčil pan František Šaroch,
který vtipně ztvárnil pocestného z dob minulých.
Slečna Dana Šarochová zahrála na harmoniku. Lípa
dostala ozdobnou kokardu a byla společně

s kamenem pokřtěna sektem na „Lípu rodáků a
přátel obce Jemníky“.
Text na pamětním kameni: „Tento pamětní kámen a
opodál zasazená lípa zde byly umístěny v květnu
2018 u příležitosti výročí 790 let, uplynulých od první
písemné zmínky o obci Jemníky. Občané Jemník“.
Proč je lípa národním symbolem se též můžete dočíst
ve zpravodaji k této akci. Pokud zpravodaj nemáte,
nebo potřebujete další výtisk třeba pro někoho, kdo
se o obec zajímá, můžete si ho do konce roku 2018
vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě.
Průvod dále pokračoval po silnici směrem na Pchery,
kde za mostem odbočil směrem ke mlýnu, byla
připomenuta původní Boží muka, která zde stávala,
prostor bývalého drážního tělesa a budova mlýna,
který zde stál pravděpodobně jako první stavení.
Poté jsme se vrátili po nově vybudované zpevněné
cestě do prostoru hasičské nádrže, kde pokračoval
program. Vyčasilo se, pršet už nezačalo, a tak k velké
radosti dětí bylo možné postavit velký skákací hrad,
který byl až do večerních hodin plně vytěžován. Pro
děti též probíhalo zaplétání copánků a malování na
tvář, také přijeli pracovnice Besipu, které měly pro
děti připraveny zábavné kvízy a hádanky za které děti
odměňovaly
drobnými
předměty
většinou
s reflexními prvky. I dospělí si u tohoto stanoviště
mohli vyzkoušet speciální brýle, které ukázaly, jak
alkohol ovlivňuje vidění a reakce řidiče. Všichni
ocenili stánek s grilovanými kuřaty, koleny a žebírky,
kde byla možnost uplatnit stravenku. Zde byla sice
trvalá fronta, nicméně většině čekajících to nevadilo,
protože mistr grilu byl i mistrem zábavy, a tak se lidé
ve frontě myslím nenudili. Lidé se bavili, příjemné
bylo sledovat, jak se vzájemně poznávali, vzpomínali
na společné zážitky z dětství a diskutovali nad tím,
jak obec zkrásněla a co vše se již podařilo vybudovat.
Večer pokračoval v hospodě U Chlumčáka, kde hrála
k tanci i poslechu kapela, a byl podáván výborný
guláš. Zábava volně a nenuceně plynula až do
časných ranních hodin, kdy se rozešli poslední
návštěvníci.

Jemníky. Naše díky patří firmě Ekofrukt Slaný, která
věnovala na akci několik přepravek ovoce a pro děti
musli tyčinky. Firmě Kalabria, od které jste všichni
našli v tašce nápoje. Již zmiňovaná firma Besip, která
zajistila informační stánek, soutěže pro děti a od
které dospělí návštěvníci dostali nákupní tašku
s reflexním pruhem. Vydavatelství RF Hobby, Pražská
vydavatelská společnost a ABC, kteří poskytli
zajímavé časopisy pro všechny. Firmě Ekokom,
Pharmos a Textil Eco, kteří věnovali propagační
předměty a drobnosti pro děti. Většinu dárků zde
uvedených jste našli v dárkových taškách s logem
obce rozdávaných při prezenci, kde byl i blok,
propiska a pohled s jemnickou tématikou.

Ještě bych ráda znovu poděkovala sponzorům, kteří
neváhali podpořit akci tak malé obce, jakou jsou

Autor: Ivana Vaňková

Jsme rádi, že zájem o akci stále stoupá. V roce 2002
obec navštívilo 100 rodáků z celkového počtu 172
návštěvníků. Při druhém setkání v roce 2010 přijelo
279 lidí a z toho bylo 86 rodáků. Letos to bylo 118
rodáků z celkových 223 návštěvníků, a to je třeba vzít
v úvahu nepřízeň počasí, která jistě další návštěvníky
odradila. Jsme rádi, že jak během akce, tak i po akci
dostáváme kladné ohlasy a poděkování lidí, kteří se
zúčastnili. Těší nás, že se sem rodáci, a nejen ti, rádi
vracejí, a že mají k obci hezký vztah. V dnešní době
to není zcela samozřejmé. Naším názorem je, že
v dnešním
uspěchaném
světě
ovlivněným globalizací
a
zdůrazňováním
příslušnosti zejména
k velkým evropským a
světovým
společenstvím,
je
třeba
posílit
jak
národní cítění, tak
vztah
k rodnému
místu, k místu, kde se
člověk narodil, kde
působili jeho předci a
kde má kořeny.
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