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Obec Jenštejn 

nám. 9. května 60 
250 73 Jenštejn 

ZÁPIS  

Z 18. JEDNÁNÍ KOMUNITNÍHO VÝBORU 

KONANÉ DNE 5. 3. 2014 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ 

Den konání: 5. 3. 2014 

Místo konání: Volnočasová místnost MŠ, Zlatnická 343 

Čas zahájení: 19:40 

Čas ukončení: 21:10 

Doba přerušení:  

Jména přítomných členů: Oldřich Drcmánek (OD), Zdeňka Fryková (ZF), Jana 
Habartová (JHa), Jiří Hulík (JHu), Táňa Sýkorová (TS), 
Miloslav Šnídl (MŠn), Klára Zemanová (KZ)  

Jména nepřítomných 
(omluvených/neomluvených) členů: 

Petr Beneš (PB), Zuzana Bezvodová (ZB), Daniel Tůma 
(DT), Adéla Rodná (AR) 

Hosté: Jana Ivanišová (starostka), Marek Vacek (JSDH), Evžen 
Dub (Jenštejnský občasník) 

Zápisem pověřen: J. Hulík 

Pořad jednání (dle oznámení): 1. Úvod 

2. Akce 1. pol. 2014  

3. Různé 
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PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

 

Bod 1. - Úvod 

 
JHa uvedla jednání 
 
 
Bod 2. – Akce 1. pol. 2014  
 
Karneval 2014 
TS – Dětská část dopadla dobře. Večer byla velmi malá účast a je na zvážení, jestli večerní 
karneval příští rok pořádat. 
 
Vítání občánků 2014 
Gábina Válková nebude letos vítání organizovat. Akce se bude konat pouze na podzim. 
 
Čarodějnice 30.4.2014 
JSDH se postarají o oheň. Zajištění zázemí a občerstvení nabídl za SK Jenštejn MŠn, MŠn 
a hasiči zjistí možnost získání dalšího dřeva. 
 
Jenštejnská pětka 17.5.2014 
ZF – přípravy běží, řeší se trasa, pojištění, zázemí, atd. je schválené logo, a plakát. Info je 
v březnovém JO12. 
 
Výtvarná soutěž 2014 
KZ – S vydáním březnového občasníku (JO12, cca 15.3.2014) se zároveň rozešlou 
informace do škol a dalším organizacím. Plakáty na nástěnky? 
 
Dětský den 25.5.2014 
KZ – Školka zajistí divadélko a zpřístupnění školky. Zbytek zajistí Trpaslík (TS), KZ a 
sdružení rodičů ze školky. Se sdružením je třeba se ještě spojit (TS + KZ).  
 
Jenštejnské slavnosti 7.-8.6.2014 
S výrobou, tiskem a distribucí plakátů nabídl pomoc Evžen Dub a JHu. 
M. Vacek upozornil na požadavek na uzavření ulice Vinořská během slavností. 
KZ, ZF – Požadavek na uzavření souvisí s možností umístění stánků a/nebo parkování na 
Vinořské a s programem na návsi. K uzavření je však třeba souhlas více subjektů a může ho 
být obtížné získat. Je rovněž třeba řešit problém trasy autobusu a případného průjezdu 
vozidel IZS. 
Pouť bude na návsi a částečně i na louce. 
Program bude probíhat na hradě a na louce. 
Bude třeba vyřešit, kde bude parkování pro návštěvníky slavností. Je ke zvážení placené 
parkování. Hledá se vhodné místo. 
Bude se konat samostatná schůzka přípravné skupiny Jenštejnských slavností, s účastí 
Patrika Sedláčka. 
 
Memoriál V. Neumana 21.6.2014 
M.Vacek – pozvánky ostatním hasičským jednotkám jsou rozeslané 
MŠn nabídl za SK Jenštejn pomoc (občerstvení, zázemí hřiště). 
Jedna ze soutěží bude na hradě a bude třeba zajistit omezení provozu na hradě (ZF a M. 
Vacek) 
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Jedná se nultý (zkušební) ročník, oficiální plakát nebude. Bude krátké info v JO13, které 
vyjde počátkem června. 
 
Noc s Andersenem 4.4.2014 
TS – odpolední a večerní/noční program pro děti, zasazení stromu (řeší se druh a místo pro 
vysazení), zvažuje se i možnost pozdního odpoledního programu na hradě (úvodní víkend), 
info je v JO12 
 
 
Bod 3. - Různé 
 
TS, JHa, J. Ivanišová – probíhá příprava dotačních programů MAS Střední Polabí 
 
MŠn – druhé nohejbalové hřiště je třeba ošetřit proti plevelu, zájem o něj je ze strany občanů 
mizivý 
 
KZ požádala přítomné zastupitele o pomoc se zlepšením dopravní dostupnosti do ZŠ 
Satalice (minimálně návaznosti autobusů Jenštejn - Vinoř - Satalice) 
 
Jana Habartová oznámila, že 6.3.2014 rezignuje na funkci předsedy KomV. ZF nemá 
z časových důvodů o post předsedy zájem. O novém předsedovi musí rozhodnout 
zastupitelstvo. Předsedou výboru musí být dle zákona zastupitel. Pokud zastupitelstvo 
nezvolí předsedu komunitního výboru, může si dle informací ministerstva zvolit komunitní 
výbor osobu, která přebere práva a povinnosti předsedy do doby, než bude nový předseda 
zastupitelstvem zvolen.    
 
Předběžné datum konání dalšího jednání KomV je 23.4.2014. 
 
 
 

      V Jenštejně dne 5.3.2014 
 
 
                      …….…………………….………… 
        Mgr. Jana Habartová              
          předsedkyně výboru 


