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Obec Jenštejn 

nám. 9. května 60 
250 73 Jenštejn 

ZÁPIS  

Z 10. SCHŮZE KOMUNITNÍHO VÝBORU 

KONANÉ DNE 28. 6. 2012  

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ 

Den konání: 28. 6. 2012 

Místo konání: Zasedací místnost OÚ Jenštejn 

Čas zahájení: 19:33 

Čas ukončení: 21:20 

Doba přerušení:  

Jména přítomných členů: Mgr. Jana Habartová, Vladimír Neuman, Adéla 
Rodná, Martin Šidlák, Miloslav Šnídl, Mgr. Daniel 
Tůma 

Jména nepřítomných 
(omluvených/neomluvených) členů: 

Mgr. Zuzana Bezvodová 

Zápisem pověřen: Mgr. Daniel Tůma 

Pořad jednání (dle oznámení): 1. Úvod 
2. Projednání kulturních akcí na II. pol . 2012 a 

jejich rozpočet 
3. Různé 
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PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Bod 1.  

Info - v komunitní výboru ukončil činnost Evžen Dub, novým členem je Adéla Rodná. 

Velké poděkování za organizaci Jenštejnských slavností všem, především pak M. Šnídlovi. 

 
Bod 2.  
 
Info – tok peněz funguje stejně jako loni, tzn. nikoli balík peněz na jednu fakturu, ale faktury 
přímo od pronajímajících společností… 
 
Jenštejnské slavnosti – shrnutí 

- Míla konstatoval, že na slavnostech byla malá účast a že pro sportovce byly 
z hlediska organizace prodělečné 

- návrh dělat slavnosti každé tři roky / dva roky - ve větším měřítku a s více penězi 
- v listopadu je potřeba domluvit, jestli budou slavnosti a kdo je bude organizovat a je 

třeba požádat o rozpočet na další rok (i kdyby jen jako rezerva na JS za dva/tři roky) 
 
 
Předpokládané akce na 2. pol. 2012 
 
O pohár starosty – SK Jenštejn, p. Šnídl, 23tis 
 
Loučení s prázdninami  

- v rozpočtu 35tis na akce, z toho již 3,6tis utraceno (čarodějnice, karneval), zbývá 
31 400Kč. Možná zbude ještě něco z Jenštejnských slavností (cca10tis), možno také 
použít na kulturní akce, nemusí se dělat rozpočtová změna 

- datum – po diskuzi doporučeno 1. září (Až na konci prázdnin, aby už děti byly doma; 
neděle ne – to už všichni přemýšlí nad školou a zařizují. Další víkend 8. září také ne, 
v neděli je v Jenštejně dle tradice posvícení.) 

- zkusit domluvit pana Sedláčka coby Shreka 
- M. Šnídl – zajistí skákací hrad, zeptá se na koně 
- V. Neuman – zajistí od hasičů střílení vodu na terč a na plechovky + hasiči udělají na 

konci technickou pěnu 
- p. Suchan / Šnídl junior – donese samopal 
- starosta – objedná plošinu 
- domluvit Kláru Z. jako organizátorku soutěží 
- součástí by měla být nějaká hlavní sportovní soutěž pro děti + další soutěže i pro 

menší děti 
- stánek s prodejem ve prospěch MŠ Jenštejn (A. Rodná) 
 
 

Lampiónový průvod – G. Válková 
 
Rozsvícení vánočního stromku – J. Habartová, setkání + koledy 
 
 
Bod 3.  
 
Požadované projednáno. 


