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Vážení spoluobčané, 

 dovolte mi Vás pozdravit a popřát vám všem krásné jarní dny. 

Počasí už snad ubere na aprílových časech a budeme se moci                       

za slunných dnů vypravit za svými koníčky a zájmy. Snad nám sluníčko 

pomůže k nabrání pozitivní energie, která je v těchto chvílích potřeba.   

 Co se dozvíte v právě vydaném dubnovém zpravodaji? 

 Po vynucené dvouleté odmlce je opět možné užívat si společně 

kulturních a společenských akcí a pro zlepšení vybavenosti a rozšíření 

kulturního zázemí jsme se rozhodli i v letošním roce rekonstruovat další 

prostory kulturního domu a budovy bývalé školy v Jenišovicích.               

Po dokončení rekonstrukce je opět možné si obecní prostory pronajímat. 

 S plánovanými akcemi v našich obcích Vás ve svých článcích 

seznámí místní spolky a sdružení. Pevně věřím, že se na nich budeme 

moci společně setkat.  

 Do dubnového zpravodaje nám sepsala krásný článek paní Soňa 

Krátká z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, za což ji moc děkuji. 

Přiblíží nám dlouholetou tradici – vodění Jidáše v našich obcích               

a v blízkém okolí. Poděkovat musím také starostce Aleně Serbouskové, 

která sehnala povříslo na ušití nové masky jenišovického Jidáše a paní 

Veronice Šlégrové, která se ujala ušití nového kostýmu. Věřím,               

že se v Zelený čtvrtek sejde dostatek chlapců, kteří udrží tuto dlouholetou 

tradici při životě. 

 Poslední informací ode mě, je pozvání jménem obce Jenišovice, 

na vzpomínkové odpoledne u příležitosti 110. výročí narození našeho 

rodáka plk. Josefa Koukala D.F.C., které se uskuteční v květnu. 

 Přeji Vám příjemné čtení.    David Pitra 

místostarosta obce 

http://www.obecjenisovice.cz/
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ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU 

❖ Pomoc Ukrajině – začátkem března jsme pořádali s JSDH            

Jenišovice sbírku na pomoc Ukrajině. Věci, které se u nás vybraly 

jsme odvezli do humanitárního skladu v České Třebové,              

odkud putovaly přímo na Ukrajinu. Obec přispěla materiálním     

darem v celkové výši cca 11.000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Dne 23. 3. 2022 proběhla tematická kontrola požární ochrany a 

kontrola JSDH Jenišovice, kterou provedli pověření členové 

Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Kontrola 

proběhla v pořádku, bez zásadních nedostatků. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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❖ Už delší dobu je v našich obcích problém s obecním rozhlasem, 

zastupitelstvo obce na svém prvním zasedání letošního roku      

odsouhlasilo modernizaci obecního rozhlasu, která by měla    

proběhnout v dubnu 2022. 

❖ Začátkem dubna byla 

nainstalována nová 

kuchyň do budovy       

bývalé školy. Zatím 

není zcela dokončena, 

ale abyste se měli na 

co těšit, přidáváme pár 

fotografií – před a po. 

Stůl, který býval 

uprostřed a jistě Vám 

na fotografiích chybí, je nyní v rekonstrukci, dostane nový nátěr a 

novou pracovní desku. V létě 2022 budou vyměněna okna 

v přízemí budovy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘED 

PO 

http://www.obecjenisovice.cz/
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❖ Máme dokončené toalety v KD v Jenišovicích. V letošním roce 

ještě proběhne výměna elektroinstalace na chodbách, pokládka 

nových podlah a opravy stěn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Výběr z akcí, které jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2022: 

− Projektová dokumentace a inženýrská činnost –           

Jenišovice – splašková kanalizace a ČOV 

− Přeložka vodovodu v obci Zalažany 

− Chodník podél p.p.č. 88/6 v k.ú. Jenišovice 

− Okna v přízemí č.p. 63 Jenišovice 

− Modernizace rozhlasu 

− Další práce v KD 

− Rozšíření požární zbrojnice v Jenišovicích 

http://www.obecjenisovice.cz/
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

❖ Tříkrálová sbírka v našich obcích - Výnos 

sbírky je rozdělen podle předem daného       

klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací 

charitám, které je vykoledovaly, 15 % je    

určeno na velké diecézní projekty, 10 

%   putuje do krizového fondu, odkud jsou 

uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí,   

5 % využije na své projekty Charita Česká                                 

republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky. V Jenišovicích               

se vykoledovalo krásných 9.858,- Kč. Děkujeme koledníkům, 

doprovodu a všem kteří přispěli. 

❖ Místní knihovna v Jenišovicích - změna půjčovní doby:  

 - pondělí od 16:00 do 18:00 hodin. 

 Adresa: Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice - 1. patro 

 Knihovnice: paní Dáša Slavíková 

 Služby pro čtenáře a návštěvníky knihovny: 

  -  půjčování beletrie a naučné literatury pro dospělé a děti -  

 knihovní fond je pravidelně doplňován knižními novinkami           

 různých žánrů z výměnného fondu Městské knihovny Chrudim 

  -   půjčování časopisů - v MK v Jenišovicích je možné si vybrat 

 z několika periodik, která jsou pravidelně odebírána -             

 Historie, Enigma, Receptář, Sto plus jedna, Květy,            

 Praktická moderní žena, Burda atd.    

❖ U příležitosti 110. výročí narození našeho rodáka plk. Josefa 

Koukala D.F.C., uspořádá obec Jenišovice 7. května 2022  

Vzpomínkové odpoledne, které bude zahájeno slavnostním    

http://www.obecjenisovice.cz/
https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
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uctěním památky u pomníku plk. Josefa Koukala v Jenišovicích, 

a to ve 14:00 hodin. Program bude dále pokračovat na sále KD 

v Jenišovicích. Těšit se můžete na přednášku p. Štorka, tématické 

výstavy a promítání filmu – Jen slunce je věčné.  

Všichni jste srdečně zváni. 

❖ Tento čtvrtek se můžeme po dvouleté odmlce opět těšit na řehtání  

řehtaček. Chlapce, kteří se chtějí zapojit do tradiční obchůzky 

s Jidášem, prosíme, aby se dostavili v tzv. Zelený čtvrtek se 

svými řehtačkami ke křížku v Jenišovicích (u Kostela Nejsvětější 

Trojice), a to ve 13:00hod.! 

KLAPÁNÍ A OBCHŮZKA S MASKOU JIDÁŠE 

 K předvelikonoční době v dávné minulosti neodmyslitelně patřily 

obchůzky klapáčů zakončené koledním průvodem s maskou jidáše. Dnes 

už nelze přesně vystopovat dobu, kdy obchůzky mohly vzniknout. 

Nicméně podle způsobu provedení, doby konání a podoby masek           

odborníci soudí, že můžeme hledat počátky už v době předkřesťanské. 

Na jaře bylo potřeba po zimě rituálně očistit území, přivítat novou         

zdravou sílu jara. Hluk klapaček a trasa v rámci níž má start i cíl stejné 

místo, to vše symbolizuje prvek ochrany a vyhánění zimy. Maska             

je tradičně vyrobena z přírodních materiálů a po obchůzce musí být celá 

nebo alespoň část spálena – opět tu máme rituální projev očisty ohněm. 

S příchodem křesťanství pak hluk klapaček nahrazoval zvuk zvonů –     

ty na Zelený čtvrtek utichnou na znamení hlubokého smutku ze smrti 

Ježíše na kříži. Zvony plnily a dodnes plní několik funkcí, ohlašují smrt, 

bohoslužbu, hlásí čas. Jejich zvuk ale má také chránit před zlou silou,       

a tak místo zvonů několik dní v roce chodí vesnicemi klapáči. Dalším 

novodobějším prvkem je pojmenování masky jidáš a slovní obsah       

popěvku odkazující na zradu Jidáše Iškariotského.  

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Do dnešní doby se obchůzka včetně sobotní cesty s jidášem        

zachovala už jen v několika málo vsích kolem Vysokého Mýta,         

Pardubic a Hrochova Týnce. Dříve zcela obvyklý zvyk zmizel.        

Realizace je závislá na dostatečném počtu dětí (chlapců) coby hlavních 

aktérů. Tedy hrozí zánik vždy pokud dojde z místa k odlivu obyvatel. 

Naopak se někdy podaří zvyk znovuobnovit – podařilo se to třeba 

v Zámrsku. Aktéry jsou tam všechny děti bez rozdílu pohlaví.                  

Jak poznáte více z následujícího vyprávění – obchůzka se může měnit, 

vyvíjet. A to je zcela přirozené. Tedy i v Jenišovicích chodil,                          

chodí a doufejme, že i 

bude chodit průvod 

kluků s klapačkami a 

později i s jidášem. 

 Podobu zvyku 

sledoval více už v letech 

1994 a 1995 pracovník 

Regionálního (tou dobou 

ještě Okresního) muzea 

ve Vysokém Mýtě, můj 

kolega Roman Košek. 

Zaznamenal podobu 

notovou i slovní             

popěvku, popsal průběh 

zvyku a zajistil 

fotodokumentaci. Také 

on zjišťoval od             

pamětníků podobu 

v minulosti (rozuměj 50. 

léta 20. století) a 

zaznamenal odlišnosti. 

Jednou z nich bylo dělení 

Skupina klapáčů v centru Jenišovic, 1995 

(Košek, R. Tradiční vodění jidáše v okolí 

Vysokého Mýta, rukopis, sbírka RMVM) 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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koledy na půdě a spouštění v košíku. Další zajímavostí je pak zmínka, ve 

které se prý sobotní obchůzky účastnili s jidášem jen tzv. páni. Jidáš tou 

dobou měl na těle klasické provazce stejně jako například dodnes má ve 

Stradouni. Pro porovnání a doplnění souvislostí dokládám, že v rámci 

tohoto         výzkumu ještě jidáš chodil ve Štěnci (popis klapání a sobotní 

obchůzky  je součástí zprávy). Dnes v této lokalitě jidáš nechodí. Pokud 

čtenáře zajímá situace v polovině 90. let 20. století v obci Zalažany pak 

výzkum zmiňuje lokalitu mezi místy, kde obchůzka minimálně 15 let 

zpětně       nebyla realizována a zároveň nejsou žádné zprávy ani 

pamětníci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvyk zaznamenal přibližně takto: 

 Na dno dvoukolového vozíku byla uložena sláma a na ni usazen 

letošní představitel jidáše. Do připravených provazců ze slámy pak        

ostatní postupně celé jeho tělo obalili. Čepice z krátké slámy je volně 

posazena  

Klapáči vyráží na obchůzku, (Košek, R. Tradiční vodění 

jidáše v okolí Vysokého Mýta, rukopis, sbírka RMVM) 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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na hlavu a to tak, že obličej zůstává viditelný a omazaný černou barvou. 

S takto oblečeným a usazeným jidášem v čele vychází průvod z centra 

obce od pískovcového kříže cca kolem desáté hodiny dopoledne. Jidáš 

nemá trnový prut. Za jidášem je vezen vozík na koledu, průvod uzavírají 

hrkáči. Po konci obchůzky se celá maska včetně čepice spálí za zdí          

místního hřbitova. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bílá sobota dopoledne, detailní pohled na podobu jidáše 

(Košek, R. Tradiční vodění jidáše v okolí Vysokého Mýta, 

rukopis, sbírka RMVM) 

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Od roku 2016 probíhá dokumentace pro Regionální muzeum         

ve Vysokém Mýtě a také pro Národní muzeum v přírodě v Hlinsku       

snažím se pravidelně vracet do vsí, kde obchůzky probíhají. Samozřejmě 

je to trochu komplikace, když ve stejnou dobu probíhají jednou za rok 

obchůzky na několika místech. Proto jsem vždy ráda za pomocníky         

a případné zpravodaje z místa. Jak vždy říkám, když se v ten daný rok 

nemihnu ve vaší vsi, pak to znamená jen a pouze to, že jsem někde jinde. 

 Důležité je také zmínit, že se vždy musím vyptat i v místech,          

kde jidáš v minulosti chodil a přestal. Příkladem mohou být nedaleké 

Srbce, kde (podle zmínek v kronice obce) jidáš probíhal v roce 1942. 

 V rámci mapování zvyku jsem se roku 2017 dozvěděla,              

že jenišovický jidáš v minulosti byl maskou zhotovenou z žitné slámy 

a dnes je nahrazena úspornější verzí z obleku a dominantní koruny.  

 Tedy v roce 2017 byla sledovat podobu sobotní obchůzky            

kolegyně. Z její zprávy zmiňuji následující: V sobotu v devět ráno           

se sešli tři hoši před bydlištěm jednoho z nich, zde probíhalo oblékání. 

Trojice došla do centra obce „ke křížku“ kde přibyli ostatní. Celkem 11 

hochů. Součástí průvodu byla dvoukolová kára a v ní dva proutěné koše. 

Jeden na vajíčka a druhý na jinou koledu (sladkosti). Finanční odměnu 

vybírá pouze jidáš do sklenice zdobené alobalem. U každého domu          

se průvod zastaví a recituje popěvek:  

„Ó jidáši nevěrný, cos to učinil,  

že jsi svého pána židům prozradil, za to budeš pykati,  

čertům, pánům sloužiti.  

Páni a paní dejte něco za hrkání,  

páni a paní dejte něco nám“ 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Podoba notového a slovního záznamu popěvku v roce 1995 (Košek, R. Tradiční vodění jidáše v okolí 

Vysokého Mýta, rukopis, sbírka RMVM) 

 Po projití 

Jenišovic průvod 

dál pokračoval i 

přes Martinice           

a Zalažany. Po 

ukončení celé 

trasy za vsí na 

louce byl 

představitel 

jidáše 

vysvobozen 

z masky, všichni 

se vrhli na 

sladkosti. Další 

Jidáš a jeho podoba zaznamenaná 

v rámci výzkumu v roce 2016-19 

(archiv S. Krátká) 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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dva po úprku k řece rozdělili koledu. Celkově utržili sumu v řádu 

jednotek tisíc. Sumu bylo možno navýšit také obratovým prodejem 

vykoledovaných vajíček          (2 Kč za kus). Toť stav k roku 2017. 

 

Co napsat závěrem? 

 Nemá smysl zabývat se 

faktem, že podoba popěvku, 

masky a celého průběhu 

obchůzky se v průběhu desetiletí 

mění – je to zcela logický a 

přirozený děj. Nemá smysl 

kritizovat a přikazovat, pokud 

máme pocit, že „za našich 

mladých let“ byl text či maska 

více nebo méně jiná než nyní. Je 

to logické. Úkolem nás, 

pracovníků muzeí, je sledovat a 

dokumentovat vývoj tohoto 

unikátního jevu. Jev byl 

v minulosti právě pro svoji 

unikátnost a autenticitu zapsán 

na Seznam nemateriálních statků 

tradiční lidové kultury Pardubického kraje a později také obdobný 

prestižní seznam nejcennějších statků naší republiky. Zvyk, jehož 

realizace je vázána na ochotu dětí si prošel během desetiletí mnohými 

zatěžkávacími testy, poslední dobu pandemie máme naštěstí za sebou.  

 Výstava o výsledcích výzkumu měla proběhnout v Muzeu 

v přírodě na Veselém Kopci, ale na návštěvníky si rok počkala kvůli  

pandemii. Během letošních svátků jara se můžete přijít podívat na toho 

„svého“ jidáše na hrad Košumberk. 

Nádherná čepice jidáše (archiv S. Krátká) 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Přeju všem klukům 

dobrý pocit z obchůzky. Vždyť 

v tu chvíli navazují na naše 

předky a zároveň svůj um    

předávají dalším.  Pamětníkům 

pak přeji hezké čtení a         

vzpomínání, možná se na      

snímcích najdete. A zároveň 

prosba – pokud najdete doma 

jakékoli předměty historické 

hodnoty se vztahem k této  

obchůzce (klapačky, trakárky, 

staré masky), pak moc prosím 

kontaktujte mě. Předměty stojí 

za uchování ve fondu muzea. 

Soňa Krátká 

Regionální muzeum ve Vysokém 

Mýtě 

kratka@muzeum-myto.cz 

(Touto cestou zároveň hlásím, že letos nebudu moci sledovat a dokumentovat    

obchůzky, a to mě moc mrzí. Budu tedy moc ráda, když mi pošlete fotky a zprávu). 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OLŠINKA - JENIŠOVICE 

 Vážení spoluobčané, 

 vychází další číslo našeho Jenišovického zpravodaje a byl jsem 

požádán o pár slov do tohoto časopisu. 

 Výroční schůze proběhla 26.3.2022. Schůzi vedl předseda spolku 

pan Hendrych, který uvítal starostku paní Serbouskovou a pana Kováče, 

hosta ze sousedního spolku. Seznámil všechny s programem a přečetl 

http://www.obecjenisovice.cz/
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svoji zprávu, kde zhodnotil práci za rok 2021. Dále následovala zpráva 

finančního hospodáře a zpráva mysliveckého hospodáře. 

 Jelikož se zlepšila situace a mohou se konat hromadné akce,  

myslivecký spolek se rozhodl po dohodě s Obecním úřadem uspořádat 

akci „ukliďme Česko“. Tato akce se uskutečnila v sobotu, 9.4.2022. Rád 

bych poděkoval všem, kdo se této akce účastnil a přispěl k úklidu lesa 

„Lipiny“ 
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 Letos proběhne výstava trofejí, kde budou hodnoceny trofeje za  

2 roky. Je to veliká zajímavost pro celé rodiny. Této akce se účastní  

myslivci, ale i široká veřejnost. Jsou zde velice zajímavé trofeje. Letos 

bude mít zastoupení i náš spolek s trofejemi s vysokým bodovým         

ohodnocením. Přijďte se podívat, nebudete litovat. Akce se koná 

v restauraci U Nováků v Bítovanech. 

 - 6.5.2022 16 – 20 hodin, 

 - 7.5.2022   9 – 17 hodin, 

 - 8.5.2022   9 – 17 hodin. 

 V měsíci dubnu, květnu a červnu se rodí v naší přírodě veškerá 

zvěř, ale i ptactvo. Proto je potřeba se v těchto měsících chovat opatrně. 

Důležité je mít svoje čtyřnohé miláčky pod kontrolou a v žádném případě 

neodnášet nic z luk, lesů a polí. Rodiče mláďat vědí co dělají a proč si je 

zrovna na to místo odložili. Děkuji všem, kdo se chová ohleduplně. 

 Budu se těšit na setkání v naší krásné honitbě a přírodě. 

 Přírodě a myslivosti zdar! 

 

Za myslivecký spolek Olšinka - Jenišovice 

Jiří Dostál ml., Myslivecký hospodář   

SDH ŠTĚNEC - MRAVÍN 

Plánované akce na rok 2022 
 

Memoriál Bohuslava Myšky - po dohodě s našimi členy SDH se          

plánujeme zúčastnit hasičské soutěže “Memoriál Bohuslava Myšky”, 

který se bude konat 23.dubna 2022 na “Ostrůvku” v Jenišovicích. 

Pálení čarodějnic - na letošní rok opět plánujeme 30.dubna 2022 od 

18.hodin ve Štěnci pálení čarodějnic pro děti a dospělé s opékáním vuřtů 

a dalším občerstvením. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Okrsková soutěž - první kolo požárního sportu proběhne v květnu,    

termín a místo konání bude ještě upřesněno dle dohody jednotlivých  

sborů SDH okrsku Chroustovice. I zde plánujeme být zastoupeni         

družstvem mužů.  

O pohár starostky – Vinary - také plánujeme se zúčastnit dalších       

požárních soutěží jako např. „O pohár starostky“ ve Vinarech, který se 

koná pravidelně v červenci, termín konání bude ještě upřesněn.  

Rybářské závody - o letních prázdninách pro děti i dospělé chceme opět 

uspořádat dne 30.července 2022 od 12 hodin ve Štěnci na malém rybníku 

(hasičské nádrži)  soutěž v rybaření.  

Taneční večer s živou hudbou - jako každoročně na přelomu července  

a srpna plánujeme 30.července 2022 od 20.hodin ve spolupráci s ČČK 

Štěnec – Mravín posezení v obecní stodole s občerstvením a živou      

hudbou. Tato akce je oblíbená nejen u místních občanů a chalupářů,      

ale rádi se sem přijdou pobavit i občané z okolních vesnic. 

"Open" turnaj ve stolním tenise - na den 24.září 2022 od 12.hod.    

připravujeme velký „Open“  turnaj ve stolním tenise v obecní stodole ve 

Štěnci. Zúčastnit se mohou hráči i diváci z okolních vesnic i měst. 

O pohár starostky – Bělá - dle možností a dohody se ještě v září       

případně zúčastníme požární soutěže „O pohár starosty“ v Bělé nebo jiné 

požární soutěže v okolí. Termín konání bude ještě upřesněn.  

Memoriál Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“ - 5.listopadu 2022 se 

uskuteční v hasičské klubovně ve Štěnci další ročník memoriálu Jiřího 

Richtera v karetní hře „Prší“. Začátek soutěže v karetní hře bude ve 

13.hodin. 

Další informace o činnosti SDH Štěnec – Mravín  naleznete na 

http://www.obecjenisovice.cz/ v odkazu Spolky a obč. sdružení. 

                                                                                                                      
Za SDH Štěnec – Mravín, Josef Rozlivka                                                                                                                                          

http://www.obecjenisovice.cz/
http://www.obecjenisovice.cz/
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SDH JENIŠOVICE 

 Vážení spoluobčané, 

 tento článek píšu v době, kdy už všichni doufáme v brzký příchod 

jara a také se těšíme na novou sezónu, kdy snad už budeme moci         

uspořádat některé naše tradiční akce. 

 Nejprve mi však dovolte se ještě ohlédnout kousek zpět do 

loňského listopadu, kdy jsme převzali nový dopravní automobil pro 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o vozidlo značky Ford, 

které jsme pojmenovali symbolicky Bohouš. Vozidlo nám bylo 

slavnostně předáno za účasti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina 

Netolického, Ph.D. a zástupců HZS Pardubického kraje a pokřtil nám ho 

farář Mgr. Josef Hubálek z Luže. Tento automobil byl financován 

z dotací GŘ HZS a Pardubického kraje. Zbylou část uhradila obec 

Jenišovice z vlastních zdrojů.  
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 A teď se skokem přesuneme do budoucnosti. Dne 23. dubna 

uspořádáme Memoriál Bohuslava Myšky. Letos poprvé spojený 

s Hasičskou Pernštejn ligou. Díky tomu již máme přihlášeno přes           

30 týmů. Bude to pro nás zatěžkávací zkouška, ve které věříme že se jí 

zhostíme se ctí. Pečlivě plánujeme přípravu trati, na kterou jsme          

zakoupili tartanový koberec pro lepší start. Nenecháváme nic náhodě        

a pečlivě vše připravujeme, aby závodníkům ani hostům nic nechybělo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Další větší akcí, která se uskuteční 18. června jsou Bramborákové 

hody s degustací piv, kterou pořádáme společně s ČČK Jenišovice. Těšit 

se můžete na ochutnávku různých druhů piv a samozřejmě také               

na oblíbené bramboráky v různých variacích.  

 Letos jsme přislíbili obci vyčištění požární nádrž. 

 Jelikož nyní je vysloveně aprílové počasí, tak doufám, že se nebe 

umoudří a přinese alespoň trošku sluníčka. 

 Za SDH Jenišovice Vám přeji krásné prožití Velikonočních    

svátků a příjemné jarní dny        

Za SDH Jenišovice – Mirka Šmejdová ml. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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TJ SOKOL JENIŠOVICE 

 I fotbalisté přejí všem spoluobčanům krásné jarní dny a rádi by 

Vám přiblížili události a drobné změny v našem týmu. 

 Pomalu nám končí zimní část přípravy. Tu fyzickou jsme       

zakončili 4-denním soustředěním v penzionu Anežka v Ostružné –     

Jeseníky. Soustředění probíhalo 3 fázově, kdy v 7 hodin ráno byl 30ti 

minutový výběh po asfaltové cestě kolem chalupy, v 8 hodin snídaně a do 

10 hodin osobní volno (bazén, tenis, sauna,…) Od 10 do 11.30 probíhal 

trénink na multifunkčním hřišti a od 14 do 15.30 výběh v okolních lesích,         

poté volná zábava až do večeře. Společně jsme navštívili soukromý    

pivovar, zajeli jsme se také podívat na benefiční zápas krajské soutěže a 

společnými večery jsme tužili partu. 
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 Po návratu nás teď čeká práce na odzimování hřiště – kdy je     

potřeba prořezat celé hřiště, pohnojit a uválcovat. 

 Podařily se nám dva přestupy. V lednu s námi již začal trénovat 

Karel Dostál a v posledním možném přestupním termínu přišel Tomáš 

Hermann z Moravan. Oproti tomu nás opustil na vlastní žádost dlouho 

zraněný Filip Halsbach, který zamířil do Morašic. Pevně věřím, že jak 

Filipovi, tak i Tomášovi a Karlovi se bude dařit. 

 Ještě než nám začne ostrá část jarních utkání a odvet, čeká nás 

přípravné utkání na domácím hřišti, a to již tuto SOBOTU 16.4.2022, 

kdy přivítáme tým Miřetice B. Všichni jste samozřejmě srdečně zváni, 

těšit se můžete na grilované klobásy a točené pivo. 

 Týden na to hrajeme první mistrovské utkání, kdy doma změříme 

síly s týmem Orle. 

 Děkujeme všem za podporu a těšíme se na viděnou již tento   

víkend. 
Za TJ Sokol Jenišovice – Pitra David, předseda klubu 

ČČK JENIŠOVICE 

 Milí spoluobčané, 

 letos se nám konečně po dvou letech podařilo uspořádat             

45. Babský bál, tentokrát na téma Karel Gott. Každý, kdo se zúčastnil,    

se mnou určitě bude souhlasit, že ples byl skvělý -  sál  vyprodaný,          

předtančení dle ohlasů úžasné, dobrá nálada a úsměv na tvářích 

zúčastněných nás provázel celým večerem. Jsme moc rády, že se ples 

vydařil       a děkujeme všem, kteří nám byli nápomocni s přípravou a 

organizací. 

 Druhý den po plese nás tradičně čekal Dětský karneval, kterého 

se zúčastnilo hodně místních dětí, ale i dětí z okolí. Společně jsme si  

zasoutěžili, zatančili a užili krásné nedělní odpoledne. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Pomlázková zábava  

 Další akcí, která nás čeká 

a na kterou bychom Vás rády 

pozvaly, je Pomlázková zábava. 

Ta měla díky Covidu taktéž 

dvouletý výpadek      a my pevně 

věříme, že si to tuto sobotu 

společně vynahradíme. 

 Lístky se neprodávají 

v předprodeji, jako je tomu při 

Babském bále, ale budete si je 

moci zakoupit až na místě. Jako 

v předchozích letech, i tentokrát 

jsme si pro Vás připravily         

týmovou soutěž o tématické   

ceny. 

Pálení čarodějnic 

 V sobotu 30. dubna 

zveme všechny malé i velké 

čaroděje a čarodějky na 

Čarodějnický rej, který se 

uskuteční od 18:00 hodin na 

Ostrůvku v Jenišovicích. 

Společně si něco vyrobíme, 

zapálíme čarodějnici, opečeme 

si párky a pak si můžeme zatančit na dětské diskotéce. Akce se koná ve 

spolupráci s SDH Jenišovice, který zajistí občerstvení a párky na 

opékání. Vše si budete moci zakoupit na místě. 

 Těšíme se na společná setkání! 
Za ČČK Jenišovice - Petra Pitrová 

http://www.obecjenisovice.cz/
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JARNÍ KŘÍŽOVKA PRO DĚTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ 

 Děkujeme všem, kteří poslali příspěvky do dubnového čísla   

zpravodaje 1/2022. 

 Další číslo zpravodaje plánujeme na červenec/srpen 2022.      

Budeme rádi za každý Vámi zaslaný článek, a to na e-mail: 

Pitra.david@seznam.cz.  

Vydává Obec Jenišovice 

tel. a fax.: +420 469 671 553 

úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 11:00ꓼ 12:00 – 16:00 hod. 

Zpravodaj neprochází jazykovou korekturou!

http://www.obecjenisovice.cz/
mailto:Pitra.david@seznam.cz
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