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vydává Obec Jenišovice tel. a fax : 469 671 553
úřední hodiny: pondělí a středa 08.00 – 16.00

Big Band Chrudim – Jenišovice (2.9. 2012)
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Obecní úřad informuje:
-

tisk stolních kalendářů na rok 2013 s fotografiemi
z našich místních částí. Kalendáře budou v prodeji od
15.10.2012 za cenu 100 Kč/ks.

-

proběhla rekonstrukce budovy OU č.p. 42 – výměna
oken, rozvody topení v přízemí.

-

proběhla oprava požární nádrže ve Štěnci, následně bude
provedena oprava náhonu podél nádrže

-

nabízí občanům a chalupářům možnost odvozu
vyřazených elektrospotřebičů do sběrných míst. Po
telefonické domluvě: tel. 469 671 553, 602 492 549 se
dohodne termín odvozu.

-

Od 1.1.2013 se připravuje změna v dodavkách pitné vody
konečným odběratelům ve Štěnci, Martinicích, Jenišovicích
a Zalažanech. Dosavadní dodavatel Agro Jenišovice a.s.
bude vodu dodávat pouze obci Jenišovice (přes právě
stavěné vodoměrné šachty) a obec Jenišovice bude smluvně
vodu dodávat Vám občanům.

-

Ve dnech 12. a 13. října 2012 se konají volby do
Zastupitelstva Pardubického kraje a volby do Senátu
České Republiky. Volit se bude ve volebním okrsku č. 1
Jenišovice pro voliče Jenišovic, Zalažan a Martinic.
Volební okrsek č. 2 Štěnec pro voliče z Mravína a Štěnce.

-

Od září 2012 zajíždí ranní školní autobus do Luže i do
místní části Štěnec.

www.obecjenisovice.cz
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Kulturní dům v Jenišovicích
Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření
názoru, zda zastupitelstvo obce má jednat s majiteli kulturního
domu o podmínkách odkoupení budovy KD v Jenišovicích, který
je v současnosti dán realitní kanceláři k prodeji.
-

KD Jenišovice byl postaven v Akci „Z“ MNV Jenišovice
ve spolupráci s Jednotou Hlinsko v letech 1970-74.
Majetkově byl do roku 1992 veden na Jednotu Hlinsko.
V roce 1992 byl od Jednoty Hlinsko převeden zpět do
soukromého vlastnictví.
V roce 1995 bylo majiteli nabídnuto obci odkoupení KD za
4 mil. Kč, to tehdy obec odmítla.
Od roku 2007 do ledna 2012 soud řešil určení vlastnictví ke
KD. Od letošního roku jsou majiteli KD dvě fyzické
osoby.

Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 3.listopadu 2012 proběhne svoz nebezpečného a
objemného odpadu.
Svoz se uskuteční na následujících místech:
Mravín
u rybníčka
od 8:00
Štěnec
u stodoly OU
od 8:20
Jenišovice
u Jonášových
od 8:50
č.p. 32
u Bednářových
od 9:15
č.p. 8
Martinice
u bytovek
od 9:45
Zalažany
u Černíkových
od10:10

www.obecjenisovice.cz

do 8:15
do 8:40
do 9:15
do 9:40
do 10:00
do 10:20
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Výpis z usnesení
zasedání zastupitelstva obce Jenišovice,
ze dne 6.6. 2012 a 22.8.2012
Schvaluje:
12/101/12 návrh sdružování finančních prostředků, pod správou
Městské knihovny Chrudim, na nákup výměnného fondu v
chrudimském regionu pro doplňování výměnných souborů za
účelem rozšíření možnosti výběru knih pro knihovnu v
Jenišovicích.
12/102/12 přijmutí pracovníka R.J., na VPP (veřejně prospěšné
práce) na období od 1.4. 2012 do 30.9. 2012 a pracovníka M. L.
na období od 1.6. do 30.11. 2012 na základě dohod s úřadem
práce.
12/103/12 závěrečný účet celoročního hospodaření obce Jenišovice
v roce 2011 bez výhrad.
12/104/12 smlouvu o poskytnutí dotace z Pardubického kraje, z
Programu obnovy venkova, na podporu provozu obchodů a
pojízdných prodejen.
12/105/12 smlouvu o poskytnutí dotace, pod záštitou náměstka
hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, k pietní
vzpomínce 100.výročí narození plk. Josefa Koukala,DFC.
12/106/12. smlouvu o poskytnutí dotace z Pardubického kraje,
Grantový program – Podpora pořízení územních plánů v roce
2012.
12/107/12 smlouvu o poskytnutí dotace z Pardubického kraje, z
Programu obnovy venkova, na rekonstrukci budovy OÚ čp.42 v
Jenišovicích.
www.obecjenisovice.cz
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13/107/12 smlouvu o poskytnutí dotace z Pardubického kraje a
záštitu hejtmana Mgr. Radko Martínka, k slavnostnímu otevření
Jedlé zahrady pro děti a dospělé.
13/108/12 vyhlášku č.1/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromaždování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadu a stanovení poplatku na rok 2012
v nezměněné výši 480 ,- Kč.

Turnaj v nohejbalu
V sobotu
11.8.2012 se
konal na
antukovém
hřišti v
Jenišovicích
turnaj v
nohejbalu.
Turnaje se
zúčastnilo 8
týmů. Jedním
z hráčů byla i
legenda
Jenišovického nohejbalu pan Jiří Honzák, který kvalitou své
hry předčil i mnohé z mladých hráčů. Jako první se umístil
tým Jana Vajmara, gratulujeme! Za hladký průběh a dobrou
organizaci celé akce děkujeme hlavnímu pořadateli Romanu
Jonášovi a za chutné steaky pak Jiřímu Slavíkovi ml.
Sponzoři:
OÚ Jenišovice
Arkov
Bárta a Novotný
www.obecjenisovice.cz

Zbyněk Dostál
Libor Moučka
Miloš Valter
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Jedlá zahrada
pro děti a dospělé
V neděli 2. září 2012 se slavnostně otevřela Jedlá zahrada a
dětské hřiště v Jenišovicích. Celá akce se konala pod záštitou
hejtmana Pardubickékého kraje Mgr. Radko Martínka, radního
Pardubického kraje Ing. Václava Kroutila a Regionální agrární
komory.
Pro děti a nejen pro ně byl připraven pestrý program. Lidový
loutkář Jiří Polehňa zahrál pohádky Prasátka se nekradou a Pec
nám spadla a všechny přítomné pobavil Bleším cirkusem.
Shlédli jsme hudební vystoupení v podání divadelního spolku Julie
a spol. a ukázky leteckých modelů, které předvedli modeláři ze
spolku RC modely Chrast-Skuteč.
V rámci slavnostního otevření Jedlé zahrady probíhaly soutěže
pro děti a degustace marmelád spojená se soutěží „ O nejlepší
domácí marmeládu“. První místo vyhrála paní Mirka Sochorová s
marmeládou ze směsi ovoce, druhé místo vyhrála paní Marie
Šmejdová s rajčatovou marmeládou a třetí paní Hana Jonášová a
její jahodová marmeláda. Gratulujeme!
Od 12.30 hodin odstartovala pro děti pohádkovou stezku
kouzelná slepička, stezku plnou úkolů, odměn a překvapení. Děti
cestou poznávaly rostliny a na jednotlivých stanovištích na ně
čekali motýl Emanuel a Maková panenka, u kterých se házelo
kroužky na cíl, Manka s Runcajsem a medvědem, kterého děti
strefovaly šiškami, čarodějnice v perníkové chaloupce. Dále si děti
zaskákaly panáka s Ferdou a Beruškou a rybičky chytaly u vodníka
a víly Amálky. Na konci cesty dostaly děti jako odměnu medaily a
mohly se vydovádět v nafukovacím hradu, který zajistila firma
MαM Reality.
Nedělní program se plynule přenesl z Jedlé zahrady na Ostůvek,
kde pokračoval. Počasí nám přálo a tak mohl být ve 13.30 hodin
www.obecjenisovice.cz
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zahájen již 13. ročník přehlídky dechových kapel. Jako první
zahrála ZUŠ J.N. Filcíka z Chrasti, dále Choceňačka a mažoretky z
Chrudimi. Hudební tečkou, která uzavřela nedělní program bylo
vystoupení Big Bandu Chrudim pod vedením dirigenta Matina
Profouse.
Během celého dne jste si mohli pochutnat na vyhlášených
koláčcích, které upekly ženy z Jenišovic.
Za dobrou organizaci a pomoc při přípravách děkujeme ženám
z Jenišovic a okolí, hasičům z Jenišovic a všem ostatním, kteří
přispěli pomocnou rukou.
OÚ Jenišovice

Ženy z Jenišovic informují
V prosinci letošního roku chystají ženy z Jenišovic
opět výstavu ručních prací a výrobků, z nichž některé si
budete moci zakoupit jako vánoční dárek pro své blízké.
Svými výrobky mohou přispět děti, mládež, babičky i
dědové.
Výstava bude probíhat v budově školy, termín konání
bude upřesněn.

www.obecjenisovice.cz
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Praktické shrnutí legislativy kácení dřevin
rostoucích mimo les.
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Praktické shrnutí legislativy
kácení dřevin rostoucích
mimo les.
Dřevina rostoucí mimo les je podle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny strom či keř rostoucí jednotlivě i
ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích
mimo lesní půdní fond.
Poškození dřevin či jejich pokácení bez povolení je
přestupkem či správním deliktem, za které lze fyzické osobě uložit
pokutu až do výše 100.000,- Kč, fyzické osobě podnikající či
právnické osobě pokutu do výše 1.000.000,- Kč.
Kácení dřevin je možné povolit pouze ze závažných důvodů po
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin!!!


Důvodem ke kácení dřevin není opad listí a plodů, ucpávání
okapů, zpěv ptactva, bzučení hmyzu, alergie, ani běžné zastínění
objektů.

1. Kdy není třeba povolení?
a. při kácení z pěstebních důvodů (při obnově porostů například
ovocné sady, při výchovné probírce), při údržbě břehových porostů
(při správě vodních toků), k odstraňování dřevin v ochranném
pásmu elektrizační a plynárenské soustavy (při provozování těchto
soustav)
–
nutno
oznámit
15
dní
předem
b. při „havarijním“ kácení (při bezprostředním ohrožení života,
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (cca nad 500.000,Kč).),
– nutno oznámit 15 dnů po pokácení (oznamuje ten, kdo kácení
provedl)
www.obecjenisovice.cz
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c. pokud má strom obvod kmene ve výčetní výšce (tj. ve výšce 130
cm nad zemí) menší než 80 cm nebo pokud plocha keřových
porostů nepřesahuje 40 m2,
Vždy je třeba povolení resp. oznámení (tj. i pro stromy o obvodu
kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo
souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2) ke kácení
dřevin, které jsou významným krajinným prvkem.
pozn.:
– oznámení musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost
2. Jak a kde žádat o povolení?
Formulář k žádosti ke kácení získáte:
na Obecním úřadě v Jenišovicích nebo je ke stažení na webových
stránkách obce
O kácení stromu může dle zákona požádat pouze vlastník pozemku
či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka
pozemku, na kterém dřevina roste.
3. Co musí žádost obsahovat?
Žádost může být samozřejmě uplatněna písemně i bez použití
formuláře (viz bod č. 2.),
musí však obsahovat:
jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, vč.
PSČ, podpis (v případě podání e-mailem nebo do datové schránky
musí být dokument opatřen elektronickým podpisem),
a dále:
 číslo parcely a katastrální území,
 počet a druh dřevin ke kácení,
 obvod kmene dřevin měřený ve

výšce 130 cm nad zemí (popř.

2

velikost plochy keřů v m ),
žádosti,

 zdůvodnění

www.obecjenisovice.cz
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 doložení vlastnického práva, nelze-li aktuálně ověřit v katastru
nemovitostí, popř. nájemního či uživatelského vztahu,
 situační nákres v příloze.
4. Kolik zaplatíte?
Nic, vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
nepodléhá správnímu poplatku. Zpoplatněno může být pouze
místní šetření, pokud bude svoláno v souladu se správním řádem.
5. Za jakých podmínek a kdy můžete kácet?
Kácení dřevin, vyjma havarijních stavů, se provádí zejména v
období vegetačního klidu (cca od 1. listopadu do 31. března), pro
lepší možnost posouzení zdravotního stavu dřevin je však vhodné
žádost uplatnit již v době vegetace.
Obecní úřad může ve svém rozhodnutí o povolení kácení
dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke
kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně
může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu,
nejvýše však na dobu pěti let.

www.obecjenisovice.cz
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Černé skládky
Vážení občané, chtěli
bychom Vám několika
cesta Mravín – Štěnec
fotografiemi přiblížit to,
jak se chovají někteří
naši spoluobčané k
životnímu
prostředí,
tedy jaký mají vztah k
naší obci. Líbí se Vám
takovéto
obrázky?
Určitě ne. Ani nám se
nelíbí. Odpad byl, a
bohužel i místy stále je,
ukládán do přírody a
vznikají takzvané černé
skládky. Ty se objevují
nejčastěji podél silnic,
polních cest, - všude
tam, kam je možné
pohodlně zajet autem a
opět rychle odjet aniž by byl člověk někým zpozorován.
Upozorňujeme „nezodpovědné původce skládek", že je jejich
počínání nejen protizákonné, ale i finančně postižitelné.
Při likvidaci černých skládek nesou finanční následky potom
všichni občané, jelikož náklady čerpané z rozpočtu obce na jejich
odstranění by se daly využít mnohem efektivněji.

www.obecjenisovice.cz
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Co nám černé
skládky přináší?
- degradují krajinu,
cesta na Popovec
ohrožují a utlačují
rostliny a živočichy
- mohou zničit porost
v blízkém okolí,
snižují biodiverzitu a
potlačují obnovení
vegetačního krytu
- úniky z černých
skládek mohou
kontaminovat půdu,
vodní zdroje (spodní
vody, řeky, zásoby
pitné vody)
- vyhozené předměty
na určitých místech
mohou zapříčinit
náchylnost krajiny k
erozi nebo
zaplavování (zejména pokud je odpad překážkou k přirozenému
toku vody)
- snížení estetické hodnoty krajiny
- předměty na skládce tvoří riziko pro lidské zdraví (ostré hrany
předmětů, prach, chemické výpary, možnost infekce)
- černé skládky přitahují některé živočišné druhy jako červy a
hmyz (například pokud se v pneumatikách drží voda – komáři se
líhnou až 100x rychleji v teplé stojaté vodě, organické zbytky pak
jsou ideální živnou půdou pro různé červy a larvy hmyzu)
Při procházkách naší obcí je bohužel stále častěji vidět, kolik
nepořádku jsou někteří občané schopni vyvézt do přírody, jen aby
se „to” poklidilo doma a vyvezlo někam ven. Zamysleme se nad
těmito ,,dary“ do přírody”. Jsou nutné?
www.obecjenisovice.cz
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Péče o stromy v naší obci
V měsíci červnu
proběhlo
na
objednávku obce
ošetření pěti lip v
Zalažanech, třech
lip v Martinicích,
jedné
lípy
v
Jenišovicích, čtyř
lip
a
jednoho
jasanu ve Štěnci a
jasanu v Mravíně.
Kromě
Mravína,
kde byl zdravotní řez stromu proveden stromolezeckou
technikou z důvodu nepřístupnosti terénu, byly v ostatních
místních částech provedeny práce z plošiny. Odborná firma
nejprve zkontrolovala a posoudila stav dřevin. Takovéto
posouzení je zcela na místě, protože ne každá suchá větev
volá po zásahu, ne každá dutina je nebezpečná. Například
plodnice hub na kmenech dřevin nemusí vždy znamenat, že
dřevina strádá. Mezi houbou a stromem může být i
symbiotický vztah. Tyto a mnoho dalších aspektů mohou
arboristé na základě zkušeností z praxe vyhodnotit a
navrhnout následná opatření.
Proč zdravotní řez stromu?
Jedná se o komplexní udržovací řez u vzrostlých jedinců,
kteří překlenuli období intenzivního růstu. Cílem je
především zabezpečení dlouhodobé funkčnosti stromu z
hlediska vitality, zdravotního stavu a provozní bezpečnosti.
Tento řez opakujeme v několikaletých intervalech, alespoň
www.obecjenisovice.cz
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však jednou za 8-10 let, s ohledem na aktuální stav stromu.
Tímto řezem odstraňujeme či zkracujeme větve suché,
mechanicky poškozené, zlomené, jinak provozně nebezpečné,
napadené škůdci nebo houbami, větve, které se kříží, větve
zahušťující korunu, nevhodně směřující větve. Ošetřujeme
kodominantní a tlaková větvení, zarovnáváme pahýly po
nekvalitních řezech atd.
Termín provedení zdravotního řezu?
a)Vhodný – první polovina vegetace (od března do června) V této
době je strom v období nejvyšší aktivity, a může nejlépe reagovat
na vzniklá poranění. V tomto období je nejefektivnější jak
dynamika obranné reakce proti infekci a vstupu dřevokazných
spór, tak i tvorba kalusu a ránového dřeva.
b) Nevhodný – během zimních měsíců (období vegetačního klidu),
protože:
- až do doby probuzení kambia v pozdním jaru dochází k
vysychání ran, k odumírání buněk a k druhotnému zvětšování ran,
- zatímco spory dřevokazných hub nalétávají a klíčí při
minimálních vzestupech teploty vzduchu, strom k probuzení
hojivých pletiv a plné aktivaci obranného mechanismu potřebuje
nepoměrně
delší
období
teplých
dnů,
- v zimním období je prakticky nemožné rozlišit větve se sníženou
vitalitou od zbylé části koruny.
Každý strom reaguje na řez (poranění) jinak. Rozdíly jsou nejen
mezi taxony, ale i mezi jedinci uvnitř druhu. Mnoho závisí na
vitalitě jedince, na množství zásob, na stupni jeho stresování
jinými negativními vlivy (zhutnění půdy, nedostatek vody, jiná
poranění ap.). V zásadě je proto snaha řezat spíše slabé větve, nežli
odstraňovat větve silné. Je třeba si uvědomit, že řez je stromy
vnímán vždy jako poranění a jedná se o nevratný zásah do života
stromu. Řez stromů i ostatních dřevin se z tohoto důvodu provádí
pouze v co nejmenší míře a pokud je to možné, tak raději vůbec.
www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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Zbytečný řez stromu beze smyslu je hrubou technologickou
chybou, kterou nelze již nikdy vrátit zpět, proto řežeme tak málo
jak jen možno, a pouze tolik, co nezbytně nutno!

HC SOKOL JENIŠOVICE
s
ezóna 2012 – 2013

Sezónu jsme zahájili na soustředění 14. až 16. září ve Žďáru nad
Sázavou. Kde jsme byli třikrát na ledě. Od 23. září jsme vstoupili
do Městské hokejové ligy Choceň, kterou budeme hrát pravidelně
v týdnu úterý nebo čtvrtek. A v sobotu nebo v neděli Ligy
neregistrovaných ve Skutči.
Podrobné informace a komentáře z utkání najdete na:
http://www.hcjenisovice.estranky.cz

Jubilea v našich obcích
září – listopad
záři
Zikušková Jaroslava

86 let Zalažany

prosinec
Černíková Venuše
60 let Zalažany
Blahopřejeme!

Další číslo zpravodaje vyjde v prosinci.
www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz

