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PUTOVÁNÍ ZA STRAŠIDLY 
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Vážení a milí spoluobčané, 

léto je už nenávratně pryč a pomalu se začíná ukazovat podzim  

ve své barevné kráse. Jen doufám, že chmurné počasí a první mrazíky    

si dají ještě chvíli na čas a vy se budete moci v klidu a teple začíst         

do druhého čísla zpravodaje, které vychází v tomto roce. 

Dovolte mi, abych se hned v úvodu zmínil o kulturně-společenské 

události, která proběhla v naší obci již minulý měsíc.  Jedná se o            

17. ročník Přehlídky dechových kapel, kterou jako každý rok pořádala 

obec spolu s ČČK Jenišovice a SDH Jenišovice. Oproti loňsku jsme se 

letos mohli těšit z krásného počasí, které přilákalo mnoho návštěvníků     

a akce se vydařila. 

 Nejen já, ale všichni občané Jenišovic ve svých schránkách     

nalezli volební lístky do Zastupitelstva Pardubického kraje. Účast 

v krajských volbách bývá většinou nízká, avšak mnozí z nás                    

si neuvědomují, že zastupitelstvo Pardubického kraje velmi ovlivňuje      

i náš život. Proto doufám, že se účast voličů oproti minulým volbám   

zvýší. 

V tomto vydání zpravodaje se dozvíte opět mnoho zajímavých  

informací, ať už z článků místních spolků či občanů.  

Rád bych Vám tedy popřál příjemné čtení a krásně barevný    

podzim. 

  Pitra David, místostarosta 
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

♣ Svoz nebezpečného a objemného odpadu v II. pololetí se koná 

již tuto sobotu - 8.10.2016.   

Při tomto svozu lze do sběrného vozidla odložit následující 

odpad: nábytek, podlahové krytiny, keramiku, pneumatiky, 

plast. předměty, akumulátory, olejové filtry, mastné hadry,   

léky, nádoby od barev, ředidel a čelní skla od aut, kyseliny. 

Do tohoto sběru nepatří: zemina, stavební suť,                   

kompostovatelný odpad, popel, škvára. 

Ledničky, mrazáky, sporáky, televizory, rádia, počítače           

a podobná zařízení, zářivky, výbojky – nepotřebný                 

elektroodpad -  ukládáme ve sběrných místech.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na těchto místech předejte svůj odpad přímo do sběrných vozů za pomoci 
pracovníků společnosti Technické služby s.r.o. Hlinsko. 
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♣ V pátek 7. října a v sobotu 8. října se uskuteční řádné volby do 

zastupitelstev krájů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. 

Volební místnost se pro občany Jenišovic otevře již tradičně na 

Obecním úřadě, a to v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 

8:00 do 14:00. 

Volit se bude ve volebním okrsku: 

-  č. 1 Jenišovice pro voliče Jenišovic, Zalažan a Martinic, 

-  č. 2 Štěnec pro voliče z Mravína a Štěnce. 

 

♣ Toto léto byla dokončena renovace parketu v areálu           

„Ostrůvek“, včetně nového osvětlení a stožáru na vlajky. Vše 

bylo provedeno firmou AV Invest. Renovace pódia 

je plánována na příští rok. V tomto období byly také            

dokončeny nové ochranné sítě na fotbalovém hřišti. Práce  

provedl p. Moučka a HUCK Horní Jelení. 

 

♣ Na posledním veřejném zastupitelstvu byly schváleny smlouvy 

o prodeji 3 parcel – v horní části nové zástavby. V pátek 23. 

září se konala schůzka se všemi zájemci o parcely, společně se 

zastupiteli. Zbylé 3 parcely stále čekají na nové majitele. 
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ŽENY Z ČČK JENIŠOVICE 

 Vážení spoluobčané, 

 v tomto roce jsme opět nezahálely a kromě tradičního Babského 

bálu, Dětského karnevalu či Pomlázkové zábavy, jsme uspořádaly další 

tématický dětský den. 

 Letošní dětský den se uskutečnil v neděli 19. 6. 2016 na téma 

,,Olympijské hry". Zahájil je průvod pořadatelů ve starořeckých oděvech, 

který na Ostrůvek přivedl sportovec s pochodní a dva koně. Zapálením 

olympijského ohně byly olympijské hry zahájeny. 

 Hned u prvního stanoviště si děti vyrobily věnec a dostaly na krk 

kartičku k zapisování jednotlivých disciplín. Těch bylo 5 : hod oštěpem, 

jízda se spřežením, hod diskem, běh těžkooděnců a skok do dálky se  

závažím. Na konci byly ještě disciplíny připravené místními myslivci: 

střelba ze vzduchovky a poznávání zvířat. V cíli děti vystoupily na stupeň 

vítězů - jak jinak, než na 1. místo. Kromě toho dostaly sladkou            

perníkovou medaili, kalendář a párek, který si mohly hned opéct              

a posilnit se tak po náročném výkonu. Před koncem her sice začalo pršet, 

ale i tak si je všechny děti užily. 

 Touto cestou chceme poděkovat všem, kdo nám pomohli dětský 

den připravit: ženám a jejich nejbližším, myslivcům, Milanu Pitrovi       

za zapálení olympijského ohně, Janě Kuklové a Elišce za doprovod na 

koních Terezy Letáčkové. 
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 Ženy z Jenišovic se letos už tradičně podílely na přípravě 

,,Přehlídky dechových kapel" a opět upekly výborné koláčky. 

 Na letošní podzim připravujeme ,,Putování za strašidly", které se 

uskuteční 29. října od 16hodin v bývalé škole. 

 Kromě těchto akcí nezapomínáme ani na významná jubilea našich 

členek a vždy je potěšíme květinou a nějakým dárkem. 

 

 (Za ČČK Jenišovice 
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se letos už tradičně podílely na přípravě 

opět upekly výborné koláčky.  

strašidly", které se 

apomínáme ani na významná jubilea našich 

(Za ČČK Jenišovice – V. Šlégrová.) 
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SDH JENIŠOVICE 

 Ohlédnutí za dosavadní činností SDH Jenišovice v tomto roce:

Memoriál Bohuslava Myšky: Dne 23.4.2016 proběhl 2. ročník Memoriálu 

Bohuslava Myšky za účasti 16 týmů. Vítězem a majitelem putovního 

poháru na tento rok se stalo družstvo z Hlinska. Všem zúčastněným 

týmům děkujeme a doufáme, že přijedou i v příštím roce. 

 

 

 

Pálení Čarodějnic: Spoluúčast na tradičním pálení čarodějnic pořádaném 

na „ostrůvku“. 

O pohár velitele okrsku Leština:Naše družstvo se 7. května zúčastnilo 

soutěže „O pohár velitele okrsku“ v Leštině kde se umístilo na 11. místě.
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Ohlédnutí za dosavadní činností SDH Jenišovice v tomto roce: 

proběhl 2. ročník Memoriálu 

Bohuslava Myšky za účasti 16 týmů. Vítězem a majitelem putovního 

Hlinska. Všem zúčastněným 

příštím roce.  

ičním pálení čarodějnic pořádaném 

Naše družstvo se 7. května zúčastnilo 

Leštině kde se umístilo na 11. místě. 
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Prapor SDH Jenišovice na Pražské hradě: U příležitosti oslav narození 

„Otce Vlasti“ Karla IV.byl náš sbor požádán o zapůjčení praporu SDH 

Jenišovice, na které je vyobrazena Svatováclavská koruna. 

 

 

 

 

 

Lávka: První prázdninový víkend tj. 2. července proběhlo akce zdolání 

protipožární nádrže po lávce. Tento rok s novou disciplínou „ souboj 

gladiátorů“. Odpoledne přerušila průtrž mračen, ale to gladiátorům 

nezabránilo dokončit klání. 

Malá kopaná: Již 4. ročník turnaje v malé kopané pořádané SDH Jeniš

vice proběhl 9. července místním hřišti. Tentokrát na žákovské branky.  

Turnaje se zúčastnilo 9 týmů, všechny si odnesli ocenění a na vítěze

čekalo živé sele. 

Benátská noc: V pátek 5. srpna proběhla tradiční Benátská noc. K

a zábavě zahrál DjMijo, večer ještě doprovázel ohňostroj a vodní fontána.

Historické vozidlo Škoda 125 se tradičně zúčastňovalo mnoha akcí např. 

Sodomkovo Vysoké Mýto, natáčení pro Regionální televizi, oslavy SDH 

Topol atd.   
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U příležitosti oslav narození 

„Otce Vlasti“ Karla IV.byl náš sbor požádán o zapůjčení praporu SDH 

Jenišovice, na které je vyobrazena Svatováclavská koruna.  

První prázdninový víkend tj. 2. července proběhlo akce zdolání 

novou disciplínou „ souboj 

gladiátorů“. Odpoledne přerušila průtrž mračen, ale to gladiátorům    

k turnaje v malé kopané pořádané SDH Jenišo-

vice proběhl 9. července místním hřišti. Tentokrát na žákovské branky.  

Turnaje se zúčastnilo 9 týmů, všechny si odnesli ocenění a na vítěze  

tská noc. K tanci   

a zábavě zahrál DjMijo, večer ještě doprovázel ohňostroj a vodní fontána. 

se tradičně zúčastňovalo mnoha akcí např. 

Sodomkovo Vysoké Mýto, natáčení pro Regionální televizi, oslavy SDH 
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Fotbalový zápas: Stará garda x hasiči: Vtipný fotbalový zápas byl opět 

k vidění mezi starou gardou a hasiči, a to 3. září na místním fotbalovém 

hrišti. Férovou hru si užili opět jak diváci, tak i sami fotbalisti na hřišti.

 

 

  

 

 

17.ročník přehlídky dechových kapel: Tak jako každý rok, i v

jsme se spolu s ČČK Jenišovice a obcí Jenišovice podíleli na pořádáníí této 

akce. 

Sezónu jsme společně ukončili 24. září na „Ostrůvku“ a to grilovanou kýtou 

a odpolednem plných her a zábavy. 

     (za SDH Jenišovice 

TVOŘENÍ S LUCKOU 

 Dne 6. května 2016 jsme se již podruhé v tomto roce sešli za 

Obecním úřadem ve Štěnci, tentokrát u příležitosti Mezinárodního dne 

dětí. Děti byly moc šikovné a vyrobily si pěkné tašky, a protože nám 

počasí opět přálo, tak nechyběly ani pohybové hry. Moc děkuji 

strávené odpoledne.  
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Vtipný fotbalový zápas byl opět 

září na místním fotbalovém 

hrišti. Férovou hru si užili opět jak diváci, tak i sami fotbalisti na hřišti. 

Tak jako každý rok, i v tom letošním 

ČČK Jenišovice a obcí Jenišovice podíleli na pořádáníí této 

Sezónu jsme společně ukončili 24. září na „Ostrůvku“ a to grilovanou kýtou 

(za SDH Jenišovice – P. Novotný) 

Dne 6. května 2016 jsme se již podruhé v tomto roce sešli za 

Obecním úřadem ve Štěnci, tentokrát u příležitosti Mezinárodního dne 

dětí. Děti byly moc šikovné a vyrobily si pěkné tašky, a protože nám 

yběly ani pohybové hry. Moc děkuji za krásně 
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GRILOVÁNÍ ANEB ROZLOČENÍS PRÁZDNINAMI! 

 Letos  již po třetí, jsme se s dětmi sešli ve Štěnci 

a to 27. srpna 2016.  

 Rozloučení s prázdninami proběhlo tak, jak se patří. Vytvoři

jsme si krásné barevné motýly jako dekoraci do květináčů a k tomu jsme 

si ugrilovali kuřátko a klobásy. Pro děti byly připravené pestré soutěže za 

sladké odměny. Opět moc děkuji za krásně strávené odpoledne.
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sešli ve Štěnci u stodoly,          

se patří. Vytvořili 

barevné motýly jako dekoraci do květináčů a k tomu jsme 

si ugrilovali kuřátko a klobásy. Pro děti byly připravené pestré soutěže za 

odpoledne. 

 

 

 

 

(L. Valterová) 
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SPOLEK MRAVÍNNÁM 

 Vážený pane Svatoši, vážení zastupitelé, 

 v prvé řadě Vám chceme poděkovat za rychlost a vstřícnost,         

s jakou jste přistoupili ve věci podané žádosti spolku Mravínnám ze dne 

6. 6. 2015, pod kterou se podepsalo 19 občanů z místní části Mravín. 

Cílem bylo splnit občanskou povinnost a upozornit Vás na skutečnost, 

že zásyp ze žulového kamene, který na sucho vyskládala SÚS          

Pardubického kraje do koryta silničního tělesa na křižovatce v Mravíně 

směrem na Popovec, může být nebezpečný. Při lokální záplavě existuje 

reálné riziko, že dojde k vyplavení kamene, který může poškodit obecní        

majetek, majetek občanů, ohrozit silniční provoz a způsobit újmu           

na zdraví. Chtěli jsme, abyste k této věci zaujali stanovisko a hájili zájmy 

občanů a zájmy majetku ve vlastnictví obce. A když jsme se      

písemné odpovědi nedočkali, podali jsme po roce, 14. 7. 2016,           

opakovanou žádost ve stejné záležitosti.…. čekáme doposud! 

 Je chvályhodné, že jste si obstarali stanovisko SÚS           

Pardubického kraje ze dne 4. 8., Cestmistrovství Luže, se kterým jste 

nás seznámil na veřejném zasedání dne 22. 9. 2016. Ovšem nepřečetl 

jste ho celé. Pouze to, co se Vám hodilo a uznal jste za vhodné.              

Ve stanovisku SÚSPK, které na jednání nezaznělo, je dále uvedeno: 

 

I. „Ze strany SÚSPk bylo uděláno maximum a ostře se ohrazuji 

proti tvrzení, že nikdo koryto příkopu neudržuje.“ 

 – S tímto tvrzením nesouhlasím, neboť je v rozporu se               

stanoviskem, které bylo zasláno nám i obci na vědomí dne 16. 6. 2015, 

kde se uvádí: 
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 „Pokud máte obavy, že dojde k ucpání kanalizace splaveným 

 lomovým  kamenem, možné řešení je osazení lomového 

 kamene do betonového  lože tak, aby bylo zabráněno 

 splavování kamenů do kanalizace. Na takovouto akci              

 požadujeme finanční spoluúčast majitelů okolních pozemků        

 a obce.“ 

II. „Domnívám se, že by bylo prospěšnější, kdyby pan Vintera 

místo šíření poplašné zprávy zajistil pravidelné čištění roštů,              

což je podle mého názoru povinností obce“ 

 – Souhlasím s panem Hendrychem (vedoucí cestmistrovství   

 Luže), že se  jedná o povinnost obce. Proto také byla podaná 

 žádost určena obci Jenišovice, nikoli SÚSPK. 

III. „Pokud budete i nadále trvat na odstranění kovových roštů, 
zajistím jejich odstranění“ 
 - O odstranění kovových roštů jsme nežádali  

IV. „Chápu, že kritizovat a svalovat vinu na druhé je jednoduché, 

ale co v tomto směru udělala obec, respektive výše uvedené sdružení.“ 

– Na nikoho vinu nesvalujeme, pouze upozorňujeme a hledáme možné 

řešení. A co jsme pro to udělali? V loňském i letošním roce čistili    

zanešené rošty členové spolku, respektive obyvatelé Mravína. Také 

byla mnou a manželkou podána žádost na obec o pronájem obecního 

pozemku za účelem realizace protierozní zeleně, aby se alespoň    

částečně snížilo množství splavenin z polí. Na posledním veřejném 

zasedání zastupitelé žádost neschválili. 

 
V. Co v tomto směru udělala obec? 
 - Na tuto otázku by si zasloužil znát odpověď nejen náš spolek,   
ale i pan Hendrych ze SÚSPK. 
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(za spolek MravínNám 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V OBCI 

 Letošní prázdniny jsou nenávratně pryč a je tu začátek školního 

roku 2016/2017. I v tomto období budou v budově bývalé školy probíhat 

volnočasové aktivity pro děti a dospělé. 
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(za spolek MravínNám – J.Vintera) 

 

Letošní prázdniny jsou nenávratně pryč a je tu začátek školního 

budově bývalé školy probíhat 



S t r á n k a  | 15 
 

www.obecjenisovice.cz                 obecniurad@obecjenisovice.cz 

• Karate – vždy v pondělí a ve středu od 17:30 do 19:00 hodin, pod 

vedením pana Jaroslava Kociána, kontakt:  603 206 485. 

Kurzy karate začaly již v září. Zájemci se mohou ještě hlásit  

přímo u trenéra pana Kociána.  

 

• Keramický kroužek -  středa od 16:00 do 20:00 (jedna lekce je 

dvouhodinová, tzn. 16:00 – 18:00 nebo 18:00 – 20:00). Kroužek 

vede paní Eva Hrníčková, kontakt: 737 441 364.  

Kroužek bude začínat začátkem října, je určen jak pro děti,        

tak i pro dospělé. Děti mohou samy navštěvovat kurz až od třetí 

třídy ZŠ, mladší v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby.  

Jeden kurz čítá pět dvouhodinových lekcí. Do konce roku 2016, 

se počítá s tím, že proběhnou dva kurzy a po novém roce do 

prázdnin proběhnou kurzy tři. Přihlašovat se můžete přímo u paní 

Hrníčkové nebo na Obecním úřadě v Jenišovicích. 

 

• Jóga – pondělí od 20:00 do 21:00, vede paní Vlasta Surová. 

Cvičení je určeno ženám všech věkových skupin. Přihlašovat se 

můžete na Obecním úřadě: tel. 469 671 553 nebo 737 30 92 40. 

Cvičit se začalo v pondělí 5. 9. 2016, ale kdo by měl ještě chuť, 

může přijít. 

 

• Ping pong – v tělocvičně jsou umístěny pingpongové stoly, které 

je možné po domluvě s Romanem Jonášem využívat. 

 



S t r á n k a  | 16 
 

www.obecjenisovice.cz                 obecniurad@obecjenisovice.cz 

• Knihovna v Jenišovicích – knihovna je ve školním roce otevřena 

každé pondělí od 18:00 do 20:00.  

Máte možnost si vypůjčit jak knihy ze stálého knihovního fondu, 

ale i knihy z výměnného fondu, který je pravidelně obměňován 

ve spolupráci s Městskou knihovnou v Chrudimi. Chrudimská 

knihovna poskytuje knihy různých žánrů a jedná se převážně       

o knižní novinky. 

Knihovna v Jenišovicích odebírá a půjčuje i několik tištěných 

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

Praktická moderní žena  atd. 

TJ SOKOL JENIŠOVICE 

 Letošní sezóna 2016/2017 pro náš klub TJ Sokol Jenišovice    

začala náročně. Realizační tým musel řešit otázku nového trenéra, jelikož 

po sezóně u nás skončil p. Krejza. Další, a to těžší prací bylo, zakoupení 

veškerých hráčů podle nových pravidel FAČRu (Fotbalová asociace   

české republiky. 

 První úkol se zdařil během jednoho týdne, kdy k nám přišel        

p. Klapal Lukáš a ujal se mužstva včasnou a kvalitní letní přípravou         

s přátelskými utkáními. 

 Druhý úkol, který byl a stále bude pro kluby naší úrovně,            

je sehnat finance na koupi hráčů. Dříve jsme hráče řešili hostováním, což 

teď už FAČR nepovoluje. TJ Sokol Jenišovice měl k dispozici pouze      

3 vlastní hráče, ale za přispění obce a drobných sponzorů – za což        
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děkujeme, se nám podařilo utvořit mužstvo čítající 19 vlastních hráčů, 

2 členy hlavního vedení a vytvořit statutární orgán týmu o 5 členech.

 

 

 

 

 

 

 Nový systém nám nakládá dost administrativy, ale zároveň 

zjednodušil zápisy, platby a veškerý chod klubu.  

 Další poděkování je obci Jenišovice, která v

kompletně zrekonstruovala záchytné sítě za brankami. 

 Věřím, že tým půjde spravnou cestou a fotbal v Jenišovicích bude 

minimálně bavit fanoušky, kteří nás stále těší svou podporou.

 

                                          (za TJ Sokol Jenišovice 

NAROZENÍ OBČÁNCI 

♥ Vyčítalová Klára, Štěnec 

♥ Šrůtová Emílie, Jenišovice 

♥ Wasserbauerová Anna, Jenišovice 

♥ Wasserbauerová Stella, Jenišovice 

Rodičům moc gratulujeme a novým občánkům přejeme hodně
štěstí a spokojený život! 
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nám nakládá dost administrativy, ale zároveň    

lší poděkování je obci Jenišovice, která v letní přestávce    

Jenišovicích bude 

minimálně bavit fanoušky, kteří nás stále těší svou podporou. 

(za TJ Sokol Jenišovice – D. Pitra) 

Rodičům moc gratulujeme a novým občánkům přejeme hodně zdraví, 
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ROZLOUČILI JSME SE… 

� s panem Ladislavem Daleckým z Jenišovic, 

� s paní Ludmilou Svatošovou ze Zalažan, 

� s paní Ludmilou Pitrovou z Jenišovic. 

     Vzpomínáme … 

JAK PŘEDCHÁZET POŽÁRŮM 

 Nejčastěji k požáru dochází v domácnostech a v přírodě 

(především v letním období). Jedná se o požáry vzniklé zejména lidskou 

nedbalostí, porušováním požárně bezpečnostních předpisů, nesprávnou 

manipulací s otevřeným ohněm, ale také požáry způsobené dětmi.  

 Jak předcházet požárům v domácnosti  

- zdroje otevřeného ohně (svíčky) nenechte hořet bez dozoru. Ještě ve 

vzdálenosti 8-10 cm od plamene svíčky teplota dosahuje 200°C, což stačí 

k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů v blízkosti hořící 

svíčky.  

- domácnost vybavte hasicími přístroji a instalujte si hlásiče požáru,  

 Nejčastější příčiny vzniku požáru v přírodě:  

- vypalování trávy a suchého klestí,  

- rozdělávání otevřeného ohně na nesprávných místech (pod větvemi 

stromů, mimo vyhrazené ohniště apod.),  

- odhození nedopalku v přírodě (suchá tráva, lesní porost)  

- úder blesku  
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- nechte si pravidelně kontrolovat a čistit komíny,  

- nedopalky cigaret řádně uhaste,  

- zamezte dětem v přístupu ke zdrojům otevřeného ohně,  

- udržujte dobrý technický stav elektrických spotřebičů, elektroinstalace, 

plynu, topidel a kouřovodů, elektrických rozvodů,  

- dodržujte návody na používání elektrospotřebičů, zábavní pyrotechniky 

apod., nakupujte je výhradně u autorizovaných prodejců,  

- hořlavé, výbušné a toxické látky skladujte pouze v určitém množství a v 

prostorech mimo společné prostory obytných domů,  

- neukládejte hořlavé předměty (utěrky, papírové ručníky, …) v těsné 

blízkosti sporáku, při vaření na sobě nenoste volné oblečení (široké 

rukávy apod.), nenechávejte zapnutý sporák bez dozoru.  

 Jak se správně zachovat při požáru v domácnosti?  

- chraňte si dýchací cesty pokud možno navlhčeným kusem látky 

(kapesník, tričko),  

- pohybujte se při zemi (čistější vzduch),  

- nerozsvěcujte světla (zvláště, je-li cítit plyn),  

- pokud jsou dveře horké, neotevírejte je (ve druhé místnosti může hořet), 

ucpěte průduchy pod dveřmi kusem látky (látku v ideálním případě 

navlhčete), volejte tísňovou linku 150, vyčkejte příjezdu záchranářů,  

- jestliže dveře nejsou horké (pravděpodobnost, že ve druhé místnosti 

nehoří), jděte pro ostatní členy rodiny a společně opusťte domácnost,  
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- znemožní-li Vám cestu ven oheň, zůstaňte v bezpečné místnosti, opět 

ucpěte průduchy látkou, pootevřete okno, vyvěste z něj kus látky, aby 

záchranáři věděli, kde Vás mají hledat, volejte tísňovou linku 150,  

- jste-li v přízemí a brání-li Vám požár v bezpečném odchodu ven, 

můžete vyskočit oknem (dbejte však na svoji bezpečnost).  

 Když začne hořet jídlo na sporáku  

Pokud se Vám na pánvi vznítí potraviny, zakryjte pánev pokličkou          

a oheň uduste, posloužit k tomu může mokrý hadr nebo hasicí rouška. 

Výborným pomocníkem je při těchto bytových požárech univerzální 

hasicí přístroj ve spreji, kterým požár uhasíte v zárodku, než se stačí 

rozšířit a napáchat velké škody.  

 Jak předcházet požárům v přírodě  

- rozdělávejte oheň jen na vyhrazených místech (ohniště), nerozdělávejte 

oheň za silného větru nebo extrémního sucha, nenechávejte oheň bez 

dozoru, místo opusťte, až po úplném uhašení  

- nikdy nevypalujte trávu, je to zakázáno,  

 nekuřte v přírodě, dodržujte zákaz kouření v lese a na dalších místech 

(benzinová stanice apod.), neodhazujte hořící nedopalky.  

 Základy první pomoci - popáleniny 

Popálenina je zranění způsobené teplem. Jako jiné rány narušuje kůži a 

umožňuje vstup chorobo-plodným zárodkům způsobujícím infekci. 

Kromě toho dochází k výronu tekutin do místa zranění a ven z 
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organismu. Tato ztráta tekutin snižuje objem tekuté části krve (plazmy)      

a pokud je popálena větší část těla, vzniká nebezpečí rozvoje šoku.  

 Důležité:  

! nikdy neodstraňuj nic, co pevně lpí na popálenině  

! nikdy nedávej na popáleninu tuk či masti  

! nikdy nedávej na popáleninu vatu  

! nikdy neužívej náplasti  

! je-li popálena větší část těla, nedávej postiženému jíst ani pít, protože 

později může být nutné provést výkon v celkové anestezii  

 

 Postup při ošetření:  

• vyprosti zraněného z nebezpečí, aniž bys ohrozil sebe sama  

• podrž popálené místo pod studenou tekoucí vodou na 10-20 

minut (není-li tekoucí voda k dispozici, vlož zraněné místo do 

umyvadla či kbelíku s čistou studenou vodou)  

• rychle ale šetrně odstraň prsteny, hodinky, náušnice nebo těsný 

oděv ze zraněné oblasti (dříve než začne otékat)  

• zakryj zranění sterilním obvazem, dostatečně velkým, aby zakryl 

celé postižené místo  

• nemáš-li sterilní obvaz, zakryj ránu čistou látkou bez chlupů 

(vyžehlený kapesník, prostěradlo či utěrka)  

• nemáš-li k dispozici čistou vodu, použij místo ní jinou neškodnou 

tekutinu jako mléko  
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 Stupně popálení:  

I. stupeň - zarudnutí kůže, kdy se ještě netvoří puchýře  

II. stupeň - zarudnutí s tvorbou puchýřů a silnou palčivou bolestivostí 

postižených míst  

III. stupeň - odumřelé tkáně, projevující se bělošedou barvou, s 

olupujícími se příškvarky a špinavě šedozelenými krátery, jen malá 

bolestivost (zničená nervová zakončení), např. popálení elektrickým 

proudem  

(J. Rozlívka) 

JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ 

 Věříme, že ve zpravodaji najdete vše potřebné a bude pro Vás 

užitečný.  

 V případě, že Vám ve zpravodaji chybí některé informace            

a chcete se spolupodílet na přípravě, rádi Vaše příspěvky uveřejníme 

nebo si necháme poradit náměty k psaní. Vaše články nebo dotazy stačí 

napsat na e-mail obecniurad@obecjenisovice.cz, pitra.david@seznam.cz            

a nebo je donést přímo na obec. 

Vydává Obec Jenišovice 

tel. a fax.: +420 469 671 553 

úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 – 16:00 hod. 

Zpravodaj neprochází jazykovou korekturou! 
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ELEKTROWIN 

Do čeho se sbírají staré spotřebiče 

Množství spotřebičů, které každoročně vysbírá největší český   

kolektivní systém ELEKTROWIN, se pohybuje v desítkách tisíc tun. 

Proto byly postupně vyvinuty sběrné prostředky různých typů a s různým 

účelem. Některé můžete vidět ve sběrných dvorech, kde usnadňují práci 

jejich obsluze, jiné potkáte přímo v ulicích. 

Na sběrném dvoře nejde přehlédnout velkoobjemový           

WINTEJNER. Vyrábí se ve dvou provedeních. Jedno slouží výhradně na 

chlazení, ve druhém – rozděleném uvnitř přepážkou –WINTEJNER 

shromažďuje odděleně velké a malé spotřebiče. 

Nedávno byl ukončen pilotní projekt MINIWIN. Testovaly        

se v něm různé konstrukce menších plnostěnných kontejnerů s děleným 

vhazovacím otvorem umístěným vpředu.  

Model, který se v praxi nejlépe osvědčil, se také dostal do výroby. 

Celkem jich ELEKTROWIN rozmístil 1500.  MINIWINy jsou nabízeny 

jak sběrným dvorům, tak vybraným prodejcům. 

U prodejců můžete také stále častěji vidět speciální kontejnery na 

drobné spotřebiče. V prodejnách velkých řetězců mají dokonce speciální 

design vyrobený pro ně přímo na míru.  

Sběrné prostředky u prodejců ale ELEKTROWIN rozmisťuje už 

několik let. Původně to byly koše s vyměnitelnými bagy o objemu 0,25 
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ccm, do kterých se vejdevejde kolem 30 fénů, kávovarů nebo žehliček, 

případně 6-8 vysavačů či mikrovlnek. 

S těmito koši se můžete setkat i na akcích, jako je například      

stálepopulárnější Jízda do stanice Recyklace s možností odevzdat staré 

elektro na vlakových nádražích a ve vybraných spojích Českých drah. 

Nejviditelnější jsou ale venkovní, tzv. Malé kontejnery      

ELEKTROWINU umisťované ve spolupráci s městy a obcemi na      

veřejných prostranstvích. Po celé republice jich můžete potkat na 500. 

Pozornost upoutávají svou výraznou červenou barvou. Umožňují chovat 

se ekologicky i obyvatelům malých obcí, které nemají sběrný dvůr.Staré 

elektro do směsného odpadu prostě nepatří. 

Kromě snazší manipulace s odevzdanými spotřebiči mají tyto 

sběrné prostředky jedno společné: jsou uzamykatelné a chrání tak elektro 

určené k recyklaci před nenechavýma rukama zlodějů.  
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