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Vážení spoluobčané,
právě otevíráte nový zpravodaj a tak mi dovolte pár úvodních
vět.
Jistě se mnou budete souhlasit, že i tento rok byl pro nás velice
hektický, ale už nás netrápilo tak veliké sucho jako v minulosti. Avšak
stejně jako v roce minulém, i v těch předchozích jsme se mohli
potkávat při spoustě akcí pořádaných nejen obcí, ale i místními
spolky, které spolu velmi dobře spolupracují. Já jsme za to velmi ráda.
A všem, kteří se podílejí na společenském životě naší obce patří velký
dík. Ten ovšem patřím všem našim občanům za to, jak oni sami
ukázali pospolitost se svou obcí, když jsme se letos účastnili soutěže
Vesnice roku. Ikdyž jsme se neumístili, musím říct, jsem hrdá na to,
že právě tady žiju a mám svůj domov.
A tak mi dovolte, v době, kdy na dveře už pomalu klepou
svátky vánoční, abych vám jménem všech zastupitelů popřála jejich
krásné prožití a do roku 2020 hodně zdraví, úspěchů a mnoho radosti.

Miroslava Šmejdová, zastupitelka obce

www.obecjenisovice.cz
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
 Vesnice roku
V letošním roce se naše obec zúčastnila soutěže Vesnice roku
2019. Prezentace obce před krajskou komisí proběhla ve čtvrtek
30.5.2019. Zúčastnila se jí většina zastupitelů, zaměstnanci obce
a zástupci spolků. Všem bych ještě jednou ráda poděkovala za pomoc
při přípravách a při prezentaci samotné.
Na oficiálním vyhlášení konaném dne 11.8.2019 v Lozicích jsme
obdrželi DIPLOM za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena)
a dar od Pardubického kraje ve výši 10.000 korun, které budou použity
na další údržbu a výsadbu zeleně v našich obcích.
Zlatou stuhu a titul Vesnice roku Pardubického kraje získaly
sousední Lozice. Gratulujeme.

 Prodej dřeva
Obec stále prodává dřevo vytěžené v našich lesích. Zájemci mají
možnost si dřevo objednat na tel.: 602 49 25 49 (starostka obce) nebo
emailem na obecniurad@obecjenisovice.cz.
Cena je 605,- vč. DPH/m3 + doprava 121,- /m3 = 726,- za m3
vč. dopravy a nakládky.
Stejně jako v letech minulých je možná i samotěžba dřeva
po
dohodě
s naším
novým
lesníkem
panem
Krčilem.
Telefon: 603 499 076.

 Zaměstnanec obce
Od měsíce srpna zajišťuje údržbu v našich obcích pouze jeden
stálý zaměstnanec a to paní Veronika Šlégrová. Připomínky, podněty,
ale také pochvaly týkající se údržby v obcích, nám můžete zasílat
na email obecniurad@obecjenisovice.cz.
www.obecjenisovice.cz
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 Zástavba Jenišovice
Začátkem podzimu jsme dokončili další etapu zástavby
v Jenišovicích (4 parcely). Na několik let zde bude provizorní
komunikace bez chodníků a stání ze zatravňovacích dlaždic – je to
opatření proti poničení nových chodníků a komunikace při výstavbě
rodinných domů.
Proběhla již kolaudace vodovodu a kanalizace. Máme podanou
žádost na kolaudaci plynovodu a souhlas s užíváním stavby. Nyní
se zpracovává geometrický plán pro rozparcelování pozemků. Jakmile
ho obdržíme, budeme moct vložit nové parcely do katastru nemovitostí
a následně začít prodávat.
Cena díla bez DPH je 5.172.253,-. Na zástavbu jsme obdrželi
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 320.000 korun.
Podmínky prodeje nových parcel schválené zastupitelstvem obce:
-

cena 305,- /m2 vč. DPH,
kupující zahájí stavbu do 2 let od zapsání pozemku do katastru
nemovitostí a do 5 let stavbu dokončí,
při splnění podmínky 2 a 5 let bude kupujícímu vráceno 50.000,-,
právo zpětné koupě pro obec Jenišovice,
pozemek je určen k trvalému bydlení.
konkrétní podmínky budou ještě součástí každé schvalované
a uzavírané smlouvy.

 Chodník Štěnec
Je dokončen nový chodník ve Štěnci, chodník máme
již geometricky zaměřený a stejně jako u zástavby budeme žádat
o kolaudaci. Cena díla vč. DPH je 453.617,-. Na výstavbu chodníku jsme
obdrželi dotaci 110.000,- od Pardubického kraje z POV.
www.obecjenisovice.cz
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 Přehlídka dechových kapel 20. ročník
V neděli 1.9.2019 proběhla na „Ostrůvku“ již 20. přehlídka
dechových kapel. Za příznivého počasí akci navštívilo cca 150 účastníků.
Na tuto akci jsme obdrželi dotaci od Pardubického kraje ve výši 10.000
korun.

 Náves Štěnec
Ohledně opravy návsi ve Štěnci jsme obdrželi stížnost
na odtokové poměry vody při dešti. Při bližším zkoumání projektu
a po konzultaci se stavebním úřadem v Chrudimi jsem zjistila, že byť je
náves vedena jako místní komunikace, a o opravách rozhoduje tedy
místně příslušný orgán (v tomto případě obec Jenišovice), na opravu
tohoto rozsahu mělo být vydáno stavební povolení od stavebního úřadu
v Chrudimi.
Na místě proběhlo šetření za přítomnosti pana Jaroslava Štarmana
ze stavebního odboru Chrudim, zástupců obce a dalších zúčastněných.
Obec bude vyzvána k odstranění stavby s možností dodatečného
povolení, o které bude samozřejmě požádáno.

 Požární nádrž Zalažany
Na podzim byla dokončena oprava požární nádrže v Zalažanech
vč. nového oplocení a nátěru. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci
od „Svazku obcí Košumberska“ ve výši 56.250,- korun. Celková cena
díla vč. DPH je 322.527,32,- .
Při této akci bylo oploceno i dětské hřiště v Zalažanech.

 Kontrola rozhlasového zařízení
Na konci října proběhla rozsáhlá kontrola rozhlasu, některé hlásiče
byly opraveny a vyměněny (např. v Mravíně). Další opravy budou ještě
průběžně probíhat. Děkujeme za trpělivost.
www.obecjenisovice.cz
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 Dotace na zásahové obleky pro JSDH Jenišovice
V říjnu nám byla potvrzena dotace na pořízení zásahových obleků
pro JSDH Jenišovice ve výši 27.000 korun.

 Chodník k zastávce Zalažany
V letošním roce byla rozpočtována výstavba nového chodníku
k autobusové zastávce v Zalažanech. Při zpracovávání výběrového řízení
bylo zjištěno, že na tuto stavbu nemáme vydané stavební povolení
od příslušného úřadu. O toto povolení jsme následně požádali.
V současné době je již stavba chodníku povolena. Realizace bude tedy
přesunuta do roku 2020.

 Cesta Štěnec – Mravín
Cestu spojující dolní Mravín a Štěnec by bylo možné realizovat,
pouze pokud by byly všechny pozemky pod cestou obecní. V tomto roce
jsme proto jednali s vlastníky pozemků, přes které cesta (i kouskem)
vede, o možnosti odkupu části těchto pozemků. Realizace odkupů byla
ale podmíněna tím, že všichni vlastníci částí pozemků na prodej
přistoupí. Bohužel se nám nepodařilo se všemi vlastníky domluvit. Proto
realizace opravy cesty neproběhla. Pokud se situace nezmění, budeme
nuceni počkat na „Komplexní pozemkové úpravy“, které by situaci
ohledně vlastnictví mohly vyřešit.

 Kulturní dům Jenišovice
Na začátku tohoto roku, jsme byli připraveni požádat o dotaci
na rekonstrukci kulturního domu. Dotace však byla natolik svazující
a neumožňovala rekonstrukci prostor určených k podnikání (hospoda,
prodejna) a zároveň rekonstrukci prostor k bydlení (byt nad hospodou,
popř. další byty dle projektu). Zastupitelstvo rozhodlo od žádosti o dotaci
upustit. V současné době zvažujeme další možnosti rekonstrukce.

www.obecjenisovice.cz
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 Svoz komunálního odpadu 2020

Poplatek na svoz komunálního odpadu na rok 2020 je stanoven
na 500,- za trvale přihlášeného obyvatele nebo za objekt k individuální
rekreaci.

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz

S t r á n k a |9

 Komplexní pozemkové úpravy ve Štěnci a Mravíně
Informace od Ing. Bosákové ze Státního pozemkového úřadu
ke „Komplexním pozemkovým úpravám“ ve Štěnci a Mravíně:
Státní pozemkový úřad, Pobočka Chrudim zahájila v listopadu
2016 na žádost Obce Jenišovice a s ohledem na předchozí erozní
události veřejnou vyhláškou komplexní pozemkové úpravy v obou
katastrálních
územích.
V důsledku
velké
rozpracovanosti
a neplánovaného snížení pracovních míst v roce 2017 a dlouhodobé
téměř roční nemoci kolegy v roce 2018 se další pozemkové úpravy
nezahajovali tak, aby mohli dostát závazkům, vyplývajícím z uzavřených
smluv o dílo. V letošním roce vzhledem k pokročilému stavu přípravy
D 35 bylo potřeba zahájit pozemkové úpravy kolem připravované
dálnice, které ŘSD zároveň hradí.
V obou územích ( k.ú.Mravín a k.ú.Štěnec ) je opravdu velmi
málo státní půdy a ani obec nemá půdy přebytek a bude zde kromě
zpřístupnění pozemků potřeba řešit i protierozní opatření. Státní
pozemkový úřad může sice vykupovat pro potřeby pozemkových úprav
nezbytnou chybějící výměru, ale za úřední cenu, která je násobně nižší
než cena obvyklá, takže výkup půdy není reálně v současné době fakticky
možný. Aktuálně je ve sněmovně projednávána novela,
která problematiku výkupu řeší a mohla by umožnit výkupy za cenu obvyklou. Pokud by návrh sněmovnou prošel, mohlo by to usnadnit řešení.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Štěnec a Mravín jsou zahájené, a SPÚ počítá s jejich zpracováním.

 Povinné očkování psů proti vzteklině od 1.1.2020
O informace jsme požádali MVDr. Jiřího Andrýse z Chrasti
a Veterinární kliniku ŠtrosVet Holice
Od 1.1.2020 mají chovatelé psů novou povinnost - mít svého psa načipovaného. Budu-li přesně citovat zákon, tak " očkování psa proti vzteklině podle

www.obecjenisovice.cz
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odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v
zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s vyjímkou psa,
který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011 " Toliko
citace z novely veterinárního zákona. V zákoně nejsou uvedeny žádné další vyjímky
- ohledně věku, zdravotního stavu atd.
Pes má být očipován odborně způsobilou osobou, číslo čipu - kód, má být
uveden v očkovacím průkazu psa. Majiteli ani veterináři nevzniká povinnost toto
čipované zvíře někam registrovat, protože neexistuje centrální registr čipů. Je tedy
na každém chovateli, zda si svého psa v nějakém registru zaeviduje či nikoliv.
Registrace se provádí většinou on-line přes internet do tzv. chovatelských registrů.
Toto registrování je většinou za poplatek, ale určitě se dá doporučit. Tam se zapisují
informace o majiteli psa a bydlišti psa, které se využívají nejvíce při zaběhnutí, nebo
nalezení psa.
Lidé se mě často ptají, jaké informace jsou v čipu uloženy, jak jsou chráněné, zda to pejskovi nevadí, a pod. Čip je elektromagnetický výrobek velikosti
rýžového zrnka, který obsahuje číselnou kombinaci. Pokud čtečka čipů vyšle signál,
tak čip odpoví číselným kódem. Nic víc. Žádné další informace tam zapsány nejsou.
Čip je vyroben z chirurgicky inertního materiálu, zavádí se speciálním aplikátorem
do podkoží psa, tam se po krátkém čase mírně opouzdří vazivovou tkání a tzv. "
usadí", necestuje po těle, ani k srdci, nebrání v jakémkoli pohybu psa. Čipy se používají k označování zvířat minimálně 15 let bez nějakých negativních reakcí.
Vyjímečně se může stát, že čip přestane odpovídat, ale to je technická závada
a v tom případě se aplikuje čip jiný.
Vím, že je to zase jedna starost navíc, ale berme to tak, že je to krok proti
nezodpovědným chovatelům, kteří nedávají své psy očkovat proti vzteklině a tím
ohrožují zdraví ostatních zvířat, ale hlavně i nás lidí, protože vzteklina je smrtelná
nemoc. A je to i krok proti tzv. " množírnám", kde jsou zvířata často držena ve velmi
špatných podmínkách.
Přeji všem krásný podzimní čas strávený se svými čtyřnohými přáteli
MVDr. J. Andrýs

Kontakt a ordinační hodiny v Chrasti a ve Skutči
www.veterinaandrys.cz.
www.obecjenisovice.cz
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Dovoluji si vybrat pouze základní fakta :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čipování je povinné od 1.1.2020.
Týká se všech psů bez výjimky věku / štěňata se čipují při vakcinaci proti
vzteklině od 3 – až 6 měsíce.
Nemusí být čipováni psi s čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011.
Registrace čipu není povinná, ale je doporučitelná, číslo čipu musí být
vyznačeno v očkovacím průkazu psa.
Na nečipovaného psa je pohlíženo jako na psa, který nemá platné očkování
proti vzteklině.
Další problémy mohou nastat v případě poranění člověka neočipovaným
psem, při kontrole policií městsku i státní, při útěku a jeho následném nalezení nebo tehdy je-li neočipovaný pes účastníkem dopravní nehody nebo
jiného správního deliktu.

Pokud se týká našich služeb při hromadném čipování psů na žádost obcí
pro jejich občany v místě bydliště:
Máme čipy od firmy DataMars.V ceně 450 – 470 korun je námi provedená
registrace do oficiálního registru Komory veterinárních lékařů – Registr pasů a zvířat. Do Národního registru se tyto čipy registrují za poplatek registru 150 Kč, toto
je,ale nadbytečné. Od firmy Datamars máme i čipy s cenou 650 Kč, kde je kód země
CZE a má význam pouze při současném vystavování pasu zvířete a ten se dá přímo
registrovat do Národního registru bez poplatku. Současné vydání pasu s tímto jiným
druhem čipu můžeme také zprostředkovat na místě cena je potom 650 Kč + 150 Kč
pas.
Po dohodě toto můžeme i u Vás zajistit pro občany, kteří nedojedou se
psem na Veterinární kliniku.
Některé obce si vytvářejí svoje databáze čipovaných zvířat např. při placení
poplatku za držení psa,což usnadňuje jejich nalezení.

Ještě odkaz na paragrafové znění zákona:
"9) § 13a zákona č. 246/1992 Sb.".
9. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:
"(4) Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud
pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst.

www.obecjenisovice.cz
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1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit,
aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který
umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.
S pozdravem Veterinární klinika
ŠtrosVet Holice

Z výše uvedených důvodů, prosíme majitele psů v našich
obcích o nahlášení čísla čipu na Obecním úřadě v roce 2020 při
placení poplatku za psa.

 Možnost pronájmu obecních prostor
Obecní úřad nabízí možnost pronájmu obecních prostor
na oslavy, svatby, schůze, přednášky, výstavy aj.:
-

budova bývalé školy v Jenišovicích vč. vybavení,

-

nově opravený sál v KD v Jenišovicích.

 Úřední hodiny v době vánočních svátků
Upozorňujeme občany, že obecní úřad bude zcela uzavřen v době
vánočních svátků, a to od 23. prosince 2019 do 5. ledna 2020.
Prvním úředním dnem v roce 2020 bude pondělí 6. ledna 2020,
a to do 8.00 do 16.00. V nutných případech samozřejmě volejte
na tel.: 602 492 549 – starostka nebo 737 261 273 – místostarosta.
Děkujeme za pochopení.

www.obecjenisovice.cz
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 Zpívání u vánočního stromku a Vánoční koncert
v kostele Nejsvětější Trojice
Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční Zpívání u vánočního
stromku s Barevnou muzikou, pod vedením kapelníka F. Machače,
které proběhne 30. listopadu 2019 od 17. hodin. Každoročně je zpívání
spojeno s Vánoční výstavou ručních prací a výrobků, které pořádá ČČK
Jenišovice.
Dále Vás srdečně zveme na Vánoční koncert v kostele Nejsvětější
Trojice, který se uskuteční 29. prosince od 18. hodin. Pro letošní rok jsme
opět oslovili kapelu Parkoviště pro velbloudy, která zde sklidila velký
ohlas.
Těšíme se na viděnou.
Alena Serbousková DiS.
starostka obce

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz

S t r á n k a | 14

ČČK ŠTĚNEC - MRAVÍN
Místní skupina ČČK Štěnec – Mravín Vám všem chce popřát
hezký podzim i nadcházející zimu.
Naše skupina se, jako každý rok, nejvíce věnuje dětem
a setkávání občanů. V letošním roce jsme jako každoročně pořádali
na začátku léta vítání prázdnin, kde si děti zasoutěžily, něco vyrobily
a hlavně jsme se všichni moc dobře pobavili. Stejným způsobem jsme
se i rozloučili s prázdninami.
Dále již několik let spolupracujeme s Luckou Valterovou,
která tvoří s dětmi úžasné věci s tématikou, např. velikonoční, podzimní,
atd. V tomto roce jsme již tvořili 7x a 15. prosince se můžeme opět vidět
na Předvánočním tvoření, které se uskuteční ve Štěnecké klubovně.

Naše skupina ČČK Štěnec-Mravín chce i v dalších letech tvořit
s dětmi a pokračovat v setkání našich občanů. Snad se nám to bude
nadále dařit jako doposud, protože to abychom se všichni společně
scházeli, cele rodiny, je v dnešní hektické době důležité.
za ČČK Štěnec – Mravín, Kobusová I.

www.obecjenisovice.cz
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SDH ŠTĚNEC - MRAVÍN
Uskutečněné akce za rok 2019
Ořez tújí u silnice –Štěnec - dne 9. března jsme se pustili,
s pomocí techniky Obce Jenišovice, z důvodu bezpečnosti silničního
provozu a možnosti bezpečné chůze po chodníku ve Štěnci ke konci
vesnice směr Luže, do ořezu tújí na obecním pozemku. Túje byly hodně
přerostlé,
jejich
větve sahaly až do
vozovky. Chůze po
chodníku
byla
značně omezena a
při vyjíždění od
jednotlivých domů
a od obecní
stodoly byl snížen
výhled na vozovku
a vyjíždění na
silnici
nebylo
bezpečné.
Pálení čarodějnic - dne 30. dubna jsme jako každý rok
zorganizovali pálení čarodějnic u požární nádrže ve Štěnci pro děti
i dospělé s opékáním vuřtů a dalším občerstvením. Pobavily se nejen děti,
ale i dospělí.
Memoriál Bohuslava Myšky - dne 27. dubna jsme se zúčastnili
5. ročníku Memoriálu Bohuslava Myšky v Jenišovicích. V kategorii muži
soutěžilo 12 týmů.Vítěz převzal putovní pohár z rukou paní Myškové.
Tým SDH Štěnec – Mravín se umístil na 10. místě v kategorii muži.
Okrsková soutěž - První kolo požárního sportu proběhlo v sobotu
11.května. v Holešovicích. Zde jsme byli zastoupeni mladším i starším
www.obecjenisovice.cz
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družstvem mužů. Naše družstvo mužů se umístilo na 8.místě. Družstvo
starších mužů se umístilo na 2. místě.

Turnaj ve stolním tenise - Červen. dne 15. června jsme uspořádali
od 13. hodin malý turnaj ve stolním tenise pro místní občany a chalupáře
v obecní stodole ve Štěnci. Turnaje se zúčastnilo 11 hráčů. Nejlépe
se umístili: 1. místo Pavel Vostřel, 2. místo Petr Herynek, 3. místo
Rudolf Vostřel. Při turnaji bylo zajištěno občerstvení. Hráči i diváci zažili
napínavé okamžiky v průběhu turnaje, po skončení turnaje si všichni užili
posezení a zábavu.
O pohár starostky – Vinary - dne 20. července jsme se opět
zúčastnili další hasičské soutěže „O pohár starostky“ ve Vinarech. Zde
jsme byli opět zastoupeni mladším i starším družstvem mužů. V kategorii
mužů jsme se umístili na10 místě.V kategorii starších mužů jsme
se umístili na 3.místě.

www.obecjenisovice.cz
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Rybářské závody - pro děti i dospělé jsme opět dopoledne
uspořádali 27. července ve Štěnci na malém rybníku (hasičské nádrži)
soutěž v rybaření, kde především děti zažily okamžiky napětí i radosti
z úlovků a z ocenění po ukončení soutěže. Na těchto rybářských
závodech byla hojná účast soutěžících a diváků. Z dětí se nejlépe
umístili: 1. místo Martin Fikejs, 2.místo Kája Burešová, 3. místo Tobík
Dostál. 4. místo Sebík Langer, 5.místo Honzík Bureš. Z dospělých
se nejlépe umístili: 1. místo Jan Bureš, 2.místo Petr Herynek, 3. místo
Oldřich Žák. 4. místo Karel Dostál.
Taneční večer s živou hudbou - dne 27. července se nám opět
podařilo uskutečnit v obecní stodole taneční večer s živou hudbou
a občerstvením. Zpestřením tanečního večera byly i lákavé ceny
v tombole. Taneční večer se opět velmi vydařil, pobavilo se velké
množství dospělých, mládeže a starších dětí nejen místních,
ale i z okolních vesnic.
Turnaj ve stolním tenise - Srpen. Dne 24. srpna od 13. hodin
jsme uspořádali velký „Open“ turnaj ve stolním tenise v obecní stodole
ve Štěnci. Zúčastnit se mohli hráči i diváci z okolních vesnic i měst.
Nejlépe se umístili: 1. místo Robert Vítek , 2. místo Petr Jíra, 3. místo
Pavel Vostřel. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů. Při turnaji bylo opět
zajištěno občerstvení a věcné ceny pro vítěze.
O pohár starosty – Bělá - dne 31. srpna jsme se zúčastnili další
hasičské soutěže „O pohár starosty“ v Bělé. Zde jsme byli zastoupeni
družstvem mužů a umístili jsme se na 7. místě.
Turnaj v „Malé kopané“ - Již tradiční fotbalový turnaj jsme
pořádali ve Štěnci 28. září od 9.hodin. Diváci i hráči měli možnost kromě
piva a nealko nápojů si také pochutnat na grilovaném vepřovém mase
a opékaných klobásách.Výsledky turnaje: 1.místo-Veteráni Štěnec,
2.místo –Jako loni, 3.místo – Marná snaha, 4.místo - Vabank. Děkujeme
všem za pomoc při pořádání a sponzorům této akce.
www.obecjenisovice.cz
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Memoriál Bohuslava Kyšperky – Hrochův Týnec -Dne 12. října
jsme se zúčastnili další hasičské soutěže „Memoriál Bohuslava
Kyšperky“ v Hrochově Týnci. Zde jsme byli zastoupeni družstvem mužů.
4.ročník memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“ Dne 2. listopadu se uskutečnil v hasičské klubovně ve Štěnci 4.ročník
memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Nejlépe se umístili:
1.místo Roman Wagmann, 2. místo Ladislav Fikejs, 3. místo Josef Rejfa.
Účastníci se u této karetní hry nejen dobře pobavili, ale také
zavzpomínali na bývalého člena a velelitele SDH Štěnec – Mravín Jiřího
Richtera.

Plánované akce na rok 2020
Výroční členská schůze SDH Štěnec – Mravín se uskuteční
v lednu 2020, termín konání bude včas upřesněn.
Další plánované akce a informace o činnosti SDH Štěnec –
Mravín na rok 2020 naleznete v příštím vydání Jenišovického
zpravodaje a také na http://www.obecjenisovice.cz/ v odkazu Spolky
a obč.sdružení.
Za SDH Štěnec – Mravín, J.Rozlivka
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TJ SOKOL JENIŠOVICE
Skončila nám podzimní část sezóny 2019/2020 a mě nezbývá nic
jiného, než shrnout celou polovinu soutěže. Z 11 zápasů jsme dokázali
6x zvítězit, 2x remizovat a 3x prohrát. S těmito výsledky jsme
se v tabulce dokázali dostat na krásné 3. místo s 20ti body a ztrátou
1 bodu za druhý celek ze Stolan. Na bilancování sezóny je ještě brzy,
neboť nás čeká těžká jarní část, kdy se chceme udržet v první čtyřce
tabulky pro závěrečné „playoff“ a možný postup.
O prázdninách se nám podařilo zorganizovat čtyřdenní letní kino
bratří Čadíků v Jenišovicích na „Ostrůvku“, a to vůbec poprvé v historii
obce. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří nám pomohli jak s celou
přípravou, tak i finanční podporou.
V zimní
přestávce
náš čeká pořádání Čertovké
zábavy – Staré pecky a fláky
– která se uskuteční v pátek
6. prosince od 20.00hod.
a druhý den 7. prosince
Mikulášskou diskotéku pro
děti, a to ve spolupráci
s ČČK Jenišovice. Týden na
to se nerozloučíme tradičním
„vánočním
večírkem“,
ale starou dobrou zabíjačkou

Opravdová
zimní
sezóna nám začíná 17. ledna,
střídavě v tělocvičně v Luži
www.obecjenisovice.cz
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s venkovními tréninky. Také odstartujeme i plesovou sezónu
v Jenišovicích. Tímto bych Vás rád pozval na II. Fotbalový ples,
který se uskuteční 18. ledna 2020 v KD v Jenišovicích. K tanci
a poslechu zahraje opět Hudba pro Vás a můžete se těšit na velmi
bohatou tombolu.

Za sebe i za celý klub bych Vám všem chtěl ještě jednou
poděkovat za přízeň našemu fotbalovému snažení a zároveň popřát klidné
vánoční svátky a do Nového roku 2020 nejen štěstí a úspěch, ale hlavně
zdraví.
za TJ Sokol Jenišovice, Pitra David

ČČK JENIŠOVICE
Ač se to nezdá, následují víkend nás čeká první adventní neděle
a s ní i naše tradiční Vánoční výstava ručních prací a výrobků,
která se uskuteční v pátek 29.11. a v sobotu 30.11., kdy v sobotu
je obohacena o zpívání u vánočního stromku s Barevnou muzikou.
www.obecjenisovice.cz
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Každý rok se snažíme zajistit co nejvíce vystavovatelů
a prodejců, a to místních nebo z blízkého okolí a ani letos tomu nebude
jinak. Těšit se můžete na háčkované čepice a nákrčníky, náramky
z minerálů, drobné předměty z chráněné dílny HK, bylinkové sirupy
a tinktury, adventní věnce, svícny a mnoho dalších výrobků a novinek.
Přijďte na naši výstavu načerpat vánoční atmosféru a chvíli
posedět u domácího cukroví a našeho speciálního punče.
O týden později Vás zveme na Mikulášskou diskotéku, kterou
pořádáme spolu s fotbalisty, a to v sobotu 7. prosince 2019 od 15.00hod.
Ráda bych se ještě vrátila k naší poslední akci, kterou jsme
uspořádali 26. října 2019, a to Putování za strašidly. V letošním roce se
za krásného počasí našeho putování zúčastnilo neskutečných 150 dětí.
Ráda bych poděkovala všem „strašidlům“, která nám pomáhala
na stanovištích, hasičům za obsluhu na sále, fotbalistům za přípravu
lávky a Dj Davidovi za skvělou diskotéku. Věřím, že příští rok se
můžeme těšit na stejnou návštěvnost.

za ČČK Jenišovice, Petra Pitrová
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JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Děkujeme všem, kteří poslali příspěvky do listopadového čísla
zpravodaje 2/2019.
Další číslo zpravodaje vyjde v únoru 2020. Budeme rádi za každý
Vámi zaslaný článek, a to na e-mail: Pitra.david@seznam.cz.
Uzávěrka pro následující zpravodaj bude 16. února 2020.
Vydává Obec Jenišovice
tel. a fax.: +420 469 671 553
úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 16:00 hod.
Zpravodaj neprochází jazykovou korekturou!
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POZVÁNKA – PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ S LUCKOU
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