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Obec Jenštejn 

nám. 9. května 60 
250 73 Jenštejn 

ZÁPIS  

Z 12. JEDNÁNÍ KOMUNITNÍHO VÝBORU 

KONANÉ DNE 8. 4. 2013 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ 

Den konání: 8. 4. 2013 

Místo konání: Zasedací místnost OÚ Jenštejn 

Čas zahájení: 19:30 

Čas ukončení: 21:30 

Doba přerušení:  

Jména přítomných členů: Jana Habartová, Adéla Rodná, Vladimír Neuman, 
Miloslav Šnídl, Daniel Tůma, Jiří Hulík 

Jména nepřítomných 
(omluvených/neomluvených) členů: 

Zuzana Bezvodová 

Hosté: Zdeňka Fryková, Táňa Sýkorová, Klára Zemanová 

Zápisem pověřen: Daniel Tůma 

Pořad jednání (dle oznámení): 1. Úvod 
2. Projekty komunitního výboru na rok 2013 

(manažeři jednotlivých projektů, finanční 
náročnost, termíny). 

3. Různé 
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PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

Bod 1. - Úvod 

 
V úvodu předsedající všechny přivítala a dále informovala, že na zastupitelstvu byl přijat 
návrh na nového člena Jiřího Hulíka, který nahradil Martina Šidláka, jež z časových důvodů 
z komunitního výboru odstoupil. 
Členové komunitního výboru se dále dohodli, že dají do zastupitelstva návrh na rozšíření 
členů komunitního výboru o Táňu Sýkorovou (zastupující RCJT) a o Kláru Zemanovou 
(aktivní dobrovolnici) 
Je třeba zaslat panu Šídlovi směrnici, která upravuje postup při žádostech o dotaci od obce 
Jenštejn a byla schválena loni na podzim (bude přílohou k tomuto zápisu). 
 
Bod 2. Projekty komunitního výboru na rok 2013  
 
Kulturní akce, které jsou pořádány ve spolupráci s obcí Jenštejn v roce 2013: 
 
Karneval: 
Proběhl 23. 3. Celková částka nákladů 14 500Kč. 
 
Jenštejnské slavnosti: 

- plánovaný termín – sobota 15. 6. 2013 odpoledne 
- kulturní část zajišťuje Klára Zemanová, technickou část zajišťuje Patrik Sedláček 
- z diskuze ohledně kulturního programu představeného Klárou Zemanovou následně 

vyplynulo: 
o návrh, aby byl program kratší a soustředil se na odpolední blok (dopolední by 

mohl odčerpat návštěvníky, kteří pak odpoledne třeba již nedorazí) 
o zaměřit celou akci více na dospělé  
o zařadit více hudebních bloků (dechovka, country, revival, …) 
o pan Šnídl se zeptá na Beerbangrock (20 tis.), Tesař/Prachař 
o pani Fryková se zeptá na imitátora K. Gotta a ověří, zda-li dorazí pan 

Schwarzenberg, zajistí, aby byl hrad otevřen celou sobotu a zdarma 
 

Čarodějnice: 
V plánu je uveden pan Neumann, který ale vždy jen zajistí nahrnutí dřeva na hromadu. 
Ostatní věci pak zajišťuje pan Šnídl a sportovci (catering, zapálení velkého ohně, malý oheň 
pro opékání buřtů,… apod.). Vzhledem k tomu, že v letošním roce nebyl o spolupráci 
informován, už si sportovci domluvili účast jinde. Ještě se však zkusí zeptat. 
Pokud spolupráce nevyjde, buď se „jen“ zapálí oheň nebo se zkusí ještě zajistit nějaký 
catering. 
 
 
Další projekty: 
 
Kniha o Jenštejnu: 

- má na starosti E. Dub, píše pan Kovanda 
- vzhledem k tomu, že pan Dub nemohl dorazit, byla panem Kovandou přečtena 

emailová korespondence s dotazy (E. Dub) a odpověďmi (p. Kovanda) 
 
1. Základní dotaz: jaká je vaše vlastní představa o knížce? 
Knížku bych chtěl věnovat historii  hradu i obce (to je spolu svázané) od doby mně 
dostupných faktů. 
 
2. Jaký bude mít knížka obsah? Existuje takový obsah? Bude mít kapitoly? A jaké? 
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viz výše. 
 
3. Jak předpokládáte, že bude rozsáhlá? My jsme předpokládali cca 180 stran textu s 
vloženými fotografiemi. Je to reálné? 
Rozsah ještě nemohu určit. Kapitoly bych chtěl řadit po staletích. Zatím to takto píšu. 
 
4. Budou ty fotografie vložené přímo do textu, nebo budou ve skupinkách mezi jednotlivými 
kapitolami knihy? 
Výběr a rozmístění fotografií určím s grafikem. 
 
5. Máte už knihu rozepsanou? Kolik a co? 
Knihu mám rozepsanou zatím jenom ručně, proto nemohu určit stránky. Pracuji na ní od 
doby, kdy jsem vám ji slíbil. Ovšem rodinné okolnosti (zdravotní) mě dosti zdržují. 
 
6. Kdy předpokládáte, že bude celá kniha napsaná, a kdy budou vybrané fotografie a jaký 
bude mít termín předání textu a fotografií grafikovi? 
Historikům nebo spisovatelům faktu trvá napsání knihy (i jenom brožury) více než jenom 1 
rok. Další nemohu určit. 
 
7. Kdo bude dělat grafiku? 
Naše dcera je grafikem a s touto prací má už zkušenost. Ona je i jenštejnským patriotem. 
Docela ráda by se této práce zúčastnila. Také nám již navrhla korepetitorku, která má s 
podobným tématem zkušenosti. 
 
8. Kde se bude kniha tisknout? 
9. Jaký bude mít kniha náklad? 
O tisku knihy jste hovořili vy na schůzi kom. výboru, když jste zjišťovali možnou cenu za 
předpokládaný rozsah. Náklad jste navrhovali také vy. 
 
10. A jaká je Vaše vlastní představa o autorském honoráři za napsání knihy? 
S honorářem nemám žádnou zkušenost. 
 
11. Bude potřeba smlouva o dílo mezi vámi a obcí. Jaká je vaše představa o smlouvě o dílo? 
Smlouvy by měly být samozřejmě s korepetitorkou, grafičkou i se mnou. Jenom korepetitorka 
a grafička mají nějakou představu o obvyklé smlouvě za svoji činnost. 
 
12. A jaká je vaše představa o tom, kdo bude spolu s vámi rozhodovat o tom co v knížce 
bude či nebude a jak bude celá knížka vypadat? Zastupitelstvo? Pověřená osoba 
zastupitelstvem? Komunitní výbor? Já bych navrhoval, aby to byla pověřená osoba 
zastupitelstvem obce. Je to reálné? 
Nevím, kdo má jaké znalosti a dokumenty o historii obce. Vy o někom takovém víte? 
 
Web 
D. Tůma informoval o pracích na budoucím novém webu obce. Na základě svých zkušeností 
sepsal poptávku, která bude následně projednána ještě na úřadě a pak vyvěšena na webu 
obce. Na základě nabídek by měl být vybrán dodavatel nového webu. 
 
 
Bod 3. Různé 
 
Rodinné centrum Jenštejnský Trpaslík 
 
T. Sýkorová informovala ohledně problémů s pronájmem prostoru pro RCJT. Předsedající 
přečetla záměr obce ohledně pronájmu zasedací místnosti OU pro RCJT. V tuto chvíli by 
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RCJT ještě potřeboval místnost na keramiku – zkouší pronájmy někde v obci. Dle info jsou 
již budovy archivu plné. 

Dále T. Sýkorová navrhla k diskuzi, zda-li je nutné, aby v podmínkách čerpání dotace bylo 
doložení okopírování prvotních dokladů. Z. Fryková nabídla T. Sýkorové možnost kopírování 
na úřadě. 

Web 

Aktuální zprávy by měly být vždy na úvodní stránce, v současné době zapadnou mezi další 
novinky na úvodní stránce.  


