Vážený pane starosto,
obracím se na Vás ještě takto „oficiálně“, přestože jsme v průběhu posledního cca 1 roku spolu už
nejednou na dané téma vedli diskusi. V současné situaci však pokládám za důležité, abych měl v rukou
i něco víc než jen vlastní interpretaci našich osobních jednání. Za všechna tato jednání, která vedeme
dost pravidelně Vám samozřejmě děkuji, jsem velmi rád, že spolu dokážeme komunikovat a vzájemně
si pomáhat.
Proto budu velmi rád, pokud budete tak laskav a potvrdíte mi, či odpovíte na mé dotazy, z nichž
mnohé jsme sice několikrát probírali, ale…
1. Můžete mi prosím potvrdit, že jsem za Vámi cca před 1 rokem, ještě před vstupem obce Jenštejn do
Svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn, osobně byl a navrhoval, že postavíme společně školu pro
Radonické a Jenštejnské děti, a to klidně, v případě že nebude obec Jenštejn disponovat pozemkem,
že ji postavíme i v Radonicích?
2. Můžete mi prosím potvrdit, či doplnit, že Vaše tehdejší vyjádření bylo, že Radonice školu nepotřebují,
protože mají na rozdíl od Jenštejna školský obvod v Satalicích, na jejichž školu jste dokonce pomáhal
zajistit finanční prostředky?
3. Vzhledem k tomu, že jste před několika měsíci zjistili, že obci Radonice zřejmě vypoví MČ Praha
Satalice smlouvu o zřízení školského obvodu (což se snad i podle mých informací už i stalo), znovu se
„oficiálně“ ptám (tak jako před cca 3 měsíci a tak jako např. dnes při našem osobním setkání), zda vidíte
nějakou možnost, jak by obec Jenštejn mohla postavit společnou školu pro Radonice a Jenštejn a to
klidně (sic) v Radonicích?
4. Můžete mi prosím potvrdit, to o čem jsme se bavili už před cca 3 měsíci, že pokud budou Radonice
stavět školu, bude obec Radonice ochotna uzavřít s Jenštejnem smlouvu o umístění některých dětí z
Jenštejna v připravované škole v Radonicích, ale že to vzhledem k velikosti vámi plánované školy
nemůže být smlouva o zřízení školského obvodu, ale jen smlouva, která bude principiálně postavena
na tom, že pokud zbude místo ve třídě (uspokojí se požadavky na přijetí radonických dětí), přijmete
pak do výše naplnění kapacity třídy (která je odhadovaná na 25 dětí), děti z Jenštejna? A že odhadujete,
nikoliv nám však můžete smluvně garantovat, že to může být až 10 dětí ročně?
Ještě jednou vám moc děkuji za naše časté osobní schůzky, ale jak asi víte, u nás v Jenštejně některé
věci bohužel nefungují jen na bázi relevantních a ověřených informací, ale bohužel někdy i na vytváření
nepodložených fám, kterým já osobně už se nejsem schopen bránit jinak, než že Vás prosím o výše
uvedené odpovědi či potvrzení.
V Jenštejně dne 13.4.2016
Moc děkuji!
Norbert Hlaváček
starosta obce Jenštejn

