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KONCERT V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
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Vážení spoluobčané, 

 rok se s rokem sešel a máme tu Vánoce. Přeji Vám všem,         

ať jsou to svátky klidu a míru v pravém slova smyslu . 

 Přestože je dnešní doba uspěchaná, zastavme se na chvilku            

a udělejme si čas na své blízké i na ty, na které nám během roku čas 

nezbývá. 

 Přeji Vám jménem svým i jménem zastupitelstva obce                 

Jenišovice klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví           

a úspěchů v roce 2023. 

      Alena Serbousková DiS. 

starostka obce 
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ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU 

✓ Volby do obecního zastupitelstva 2022 

 Vážení spoluobčané, 

 jak jistě víte, po volbách konaných v září                   

letošního roku došlo ke zvolení nového zastupitelstvo 

obce Jenišovice. Do zastupitelstva pro období                

2022 – 2026 byli zvoleni: 

 - Michal Bureš, člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru 

 - Pavel Novotný DiS., člen zastupitelstva, člen finančního výboru 

 - David Pitra, člen zastupitelstva, místostarosta obce 

 - Josef Rozlivka, člen zastupitelstva, člen kontrolního výboru 

 - Alena Serbousková DiS., členka zastupitelstva, starostka obce 

 - MUDr. Stanislav Slavík, člen zastupitelstva, předseda                  

 finančního výboru 

 - Zlata Slavíková, členka zastupitelstva 

 - Miroslava Šmejdová, členka zastupitelstva, členka kontrolního 

 výboru 

 - Bc. Robert Vítek, člen zastupitelstva. 

 Děkuji zastupitelům za jejich důvěru, se kterou mne zvolili         

starostkou naší obce na další období. 

Alena Serbousková DiS. 

Starostka obce Jenišovice 
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✓ Kulturní dům Jenišovice 

 V letošním roce proběhly další opravy v kulturním domě                     

v Jenišovicích, konkrétně kompletní výměna elektroinstalace                          

ve společných prostorách (chodby, šatna atd.), výměna venkovního          

rozvaděče osazení světel, únikových světel a zásuvek. 

 Cena elektroinstalace včetně zapojení nového rozvaděče, revize 

283.863,- vč. 21% DPH. 

 Zednické, malířské a obkladačské práce ve společných                  

prostorách, broušení a lakování parket v šatně KD celkem 578.061.38,-        

vč. 21% DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Oprava střechy - sociální zařízení na „Ostrůvku“ 

 Dne 20. června se naší obcí prohnal silný vítr, to mělo za následek 

polámání několika stromů a silných větví, například i kaštan v aleji podél 

hlavní silnice, spadlý strom na sociální zařízení na „Ostrůvku“ a další větve. 

 Na opravu střechy sociálek na „Ostrůvku“ jsme obdrželi pojistné 

plnění, které pokryje opravu střechy 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Cena opravy byla 37.732,- vč. DPH. Hrazeno z pojistky 36.731,- 

vč.DPH. 

✓ Modernizace obecního rozhlasu 

 V létě letošního roku proběhla modernizace obecního rozhlasu 

celková cena byla 106.105,- vč. DPH. 

✓ Výměna oken na budově bývalé školy v Jenišovicích 

 V létě proběhla výměna oken v přízemí budovy bývalé školy, 

celková cena díla byla 365 077,57,- vč. DPH.V roce 2023 chceme         

pokračovat výměnou oken v 1.patře budovy. 

✓ Doplnění herních prvků na Jedlou zahradu 

 Na Jedlou zahradu jsme doplnili „obnovili“ herní prvky, domeček 

s 2 kreslícími tabulemi, vahadlovou houpačku. Celková cena vč. montáže 

byla 101.216,- vč. DPH. Na doplnění herních prvků jsme obdrželi         

příspěvek od Svazku obcí Košumberska ve výši 50.000,-Kč. 
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✓ Rozdělovník na Řepnickém potoce 

 Začaly práce na rozdělovacím objektu na Řepnickém potoce,             

dílo by mělo být dokončeno do 30.6.2023. Foto z kontrolního dne 

12.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Dotace 2022 

• Program obnovy venkova Pardubický kraj: 

 100 000,- účel: výměna oken v přízemí bývalé školy 

• Na dechovky – Pardubický kraj: 

10 000,- 

• Pardubický kraj: 

 250 000,- na projekt kanalizace ke stavebnímu povolení 

• Kompenzační bonus – příspěvek ze státního rozpočtu: 

 25 643,92,- 

• Na lesy – Ministerstvo zemědělství: 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 342 197,- účel: zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

 300 740,- účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 

 let věku 

 126 397,- účel: ekologické a k přírodě šetrné technologie               

 při hospodaření v lesích 

 19 863,- účel: vyhotovení lesních hospodářských plánů 

 51 410,- účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 

 let věku 

• Státní fond životního prostředí ČR 

 248 670,- - výsadba stromů v obci Jenišovice 

✓ Úklid spadaného listí 

 12. listopadu 2022 se uskutečnil úklid spadaného listí 

v Jenišovicích a místních částech. Děkujeme za pomoc všem,            

kteří se této dobrovolné akce zúčastnili. 
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

❖ Cena vody od 1. ledna 2023 

 Usnesení č. 5/7/2022 

 ZO Jenišovice schvaluje cenu vody 35,- vč. DPH za m³ s platností 

od 1.1.2023 

❖ Obecně závaznou vyhlášku obce Jenišovice o místním           

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 Usnesení č. 6/7/2022 

 ZO Jenišovice schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku obce           

Jenišovice o místním poplatku za obecní systém odpadového              

hospodářství“ a sazbu poplatku na ve výši 800,- na poplatníka a objekt       

k individuální rekreaci. Platnost vyhlášky od 1. 1. 2023.  

 Touto vyhláškou se ruší OZV 2/2021. 

❖ Odečty vodoměrů v prosinci 2022 

 Žádáme, občany a chalupáře (Jenišovic, Martinic, Zalažan                

a Štěnce) aby opsali stav svého vodoměru a zaslali jej formou SMS,            

nebo emailem na starostku obce, nebo na paní Kučerovou. Stavy            

vodoměrů je třeba opsat a zaslat v týdnu od 26.12.2022 - 1.1.2023. 

Kontakty: Starostka Alena Serbousková DiS: 

  tel.: 602 492 549, email: starosta@obecjenisovice.cz, 

  Účetní Pavla Kučerová: 

  tel.: 737 309 240, email: ucetni@obecjenisovice.cz 

 Další odečet vodoměrů bude v pololetí 2023. Děkujeme             

za spolupráci. 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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❖ Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství a psy 

na rok 2023 

 Poplatek za odpady a psy můžete platit: V kanceláři obecního 

úřadu u paní Kučerové v úředních hodinách nebo na účet obce Jenišovice 

(preferovaný způsob) 

 číslo účtu: 114 160 9359/0800  

 variabilní symbol pro platbu je číselné označení obce: 

 1 - pro Jenišovice  

 2 - pro Martinice  

 3 - pro Zalažany  

 4 - pro Štěnec  

 5 - pro Mravín  

 spolu s číslem popisným  

 Příklad: objekt s čp. 42 Jenišovice - variabilní symbol 142.  

Poplatek za odpady na rok 2023 je 800,-  

Poplatek za psa: jeden pes 100,-, každý další 150,- 

!!! Poplatek je splatný do 31. 3. 2023 !!! 

 Fakturu za vodu můžete platit: V kanceláři obecního úřadu u paní 

Kučerové v úředních hodinách nebo na účet obce Jenišovice (preferovaný 

způsob) 

 číslo účtu: 114 160 9359/0800  

 variabilní symbol pro platbu je číslo faktury. 

❖ Komplexní pozemkové úpravy 

 Dne 11. 11. 2016 bylo Státním pozemkovým úřadem, KPÚ pro 

Pardubický kraj, Pobočkou Chrudim zahájeno řízení o komplexních    

pozemkových úpravách v katastrálním území Mravín a Štěnec. Toto  

http://www.obecjenisovice.cz/
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řízení bylo zahájeno dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.,                

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a ozměně zákona           

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému                   

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

  V souladu s § 7 zákona pozemkový úřad svolá úvodní jednání, 

které se uskuteční ve středu, dne 1. 2. 2023 v sále Kulturního domu,  

Jenišovice č. p. 55 od 16.30 hodin. Za přítomnosti vedoucí Pobočky 

Chrudim a zhotovitele díla budou na schůzce všichni přítomní seznámeni 

s účelem, formou a průběhem celého řízení. 

  Účastníci v předpokládaném obvodu pozemkových úprav budou 

písemně  a v dostatečném časovém předstihu  na schůzku pozváni. 

❖ Nabídka pracovního místa 

 Obec Jenišovice hledá pracovníka/pracovnici údržby. 

     Popis činnosti:  

 • Pracovní doba je 40 hodin týdně – plný úvazek (zpravidla pon

 dělí – pátek, výjimečně víkend, dle potřeby zaměstnavatele) 

 • Běžné opravy a údržba budov a veřejných prostranství v obci 

 • Základní zednické, malířské, montážní a zámečnické činnosti 

 • Letní údržba zeleně, zimní úklid chodníků, obsluha techniky         

 (sekačky, traktůrek, křovinořez, běžné ruční a elektrické nářadí 

 ap.)  

 • Ostatní údržbářské a úklidové práce  

      Požadavky:  

 • Řidičský průkaz skupiny B – nutností  

 • Trestní bezúhonost  

http://www.obecjenisovice.cz/
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 • Min. Ukončené střední odborné učiliště  

 • Manuální zručnost, samostatnost  

      Nabízíme:  

 • Nástup možný od 1.3.2023 nebo dohodou  

 • 5 týdnů dovolené  

 • Stravenky  

 • Mzda dle tabulky oceňování zaměstnanců ve veřejných             

 službách  

 • Osobní ohodnocení  

 Žádosti s přiloženým životopisem zasílejte prosím do 28.2.2023 

na: obecniurad@obecjenisovice.cz nebo Obecní úřad, Jenišovice 42, 

Jenišovice PSČ 538 64. 

❖ Žádost TS Hlinsko a.s. 

 Na základě podnětu od Technických služeb Hlinsko a.s.,           

které nám zajišťují svoz komunálního a tříděného odpadu, žádáme            

občany a chalupáře, aby během období vegetačního klidu (1.11. – 31.3.) 

upravili stromy a keře, které přesahují ploty, popř. hranici pozemků          

ve vašem vlastnictví a zasahují tak do komunikací a cest po kterých          

projíždějí svozové vozy TS Hlinsko a.s. 

 Toto opatření je třeba udělat u všech vegetací přesahující plot         

a pozemek do výšky 5 m ve všech našich místních částech.  

 Děkuji za pochopení a spolupráci. 

❖ Provozní doba na konci roku 2022 

 Obecní úřad Jenišovice bude v týdnu od 26.12.2022 - 30.12.2022 

uzavřen. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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❖ Prodej pozemků 

 Vážení vlastníci pozemků, pokud již přemýšlíte nad prodejem 

nebo v budoucnu budete chtít prodávat pozemky v katastru našich obcí 

nebo pozemky přiléhající k pozemkům ve vlastnictví obce Jenišovice 

(lesní, zemědělské, i další…), neváhejte je nabídnout i obci Jenišovice. 

Cena a podmínky koupě konkrétních pozemků by byly řešeny                

individuálně. Souhlas s nákupem nemovitostí je v pravomoci                

zastupitelstva obce Jenišovice. 

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

 Volba prezidenta České republiky se bude konat ve dnech 13.        

a 14. ledna 2023, případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.     

Volební místnosti u nás budou jako tradičně: 

 pro voliče z Jenišovic, Martinic a Zalažan (okrsek č. 1)             

 v zasedací místnost budovy čp. 63 Jenišovice (bývalá škola) 

 a  

 pro voliče ze Štěnce a Mravína (okrsek č. 2) v Obecním            

 domku ve Štěnci čp. 30. 

INFORMACE K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ 

 Také u prezidentské volby je zaveden institut voličského průkazu, 

pomocí něhož bude moci volič hlasovat z důvodu své nepřítomnosti 

v místě svého trvalého pobytu v jakémkoliv volebním okrsku na území 

České republiky, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v 

zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu (např. při zahraniční dovo-

lené, při zahraničním studijním či pracovním pobytu). 

 O vydání voličského průkazu mohl a může volič požádat ode dne 

vyhlášení volby (tedy od 1. července 2022), a to následujícími způsoby: 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 PÍSEMNĚ - písemná ŽÁDOST o vydání voličského průkazu se 

 podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu 

 voliče: 

 - pro I. kolo nejpozději do pátku 6. ledna 2023 do 16:00 hodin (do 

 této doby musí být žádost obecnímu úřadu doručena) 

 - pro případné II. kolo nejpozději do pátku 20. ledna 2023 do 

 16:00  hodin  

 písemná ŽÁDOST musí být opatřena úředně ověřeným podpisem 

voliče, pokud volič zašle žádost poštou. ŽÁDOST lze zaslat (podat) též v 

elektronické podobě, avšak pouze prostřednictvím datové schránky (musí 

se jednat o osobní datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové 

schránky jiné osoby je nepřípustné). 

 Pokud volič v písemné ŽÁDOSTI neuvede, pro které kolo volby 

žádá o vydání voličského průkazu, budou mu obecním úřadem vydány 

AUTOMATICKY a NAJEDNOU voličské průkazy pro obě kola volby. 

 OSOBNĚ - v tomto případě není písemná ŽÁDOST vyžadována 

(Obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po          

prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam) osobně lze o vydání         

voličského průkazu požádat nejpozději do středy 11. ledna 2023 do 16:00 

hodin pro případné II. kolo nejpozději do středy 25. ledna 2023 do 16:00 

hodin 

 Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT (fyzicky) nejdříve ve 

čtvrtek 29. prosince 2022 (= 15. den přede dnem voleb), a to:  

• osobně voliči 

• osobě s písemnou plnou mocí voliče (s ověřeným podpisem          

voliče) k převzetí voličského průkazu  

• voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle 

DO VLASTNÍCH RUKOU na jím uvedenou adresu na území 

http://www.obecjenisovice.cz/
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ČR, nebo na uvedenou adresu do zahraničí, popř. se NA            

POŽÁDÁNÍ voliče zašle na adresu příslušného zastupitelského 

úřadu (cestou Ministerstva zahraničních věcí 

 Jelikož bude mezi svátky na Obecním úřadě zavřeno, tak mně 

v případě potřeby vyřízení voličského průkazu kontaktujte                         

na tel: 737 30 92 40 a domluvíme se. 

         Pavla Kučerová, OÚ Jenišovice.  

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ M-EKIS SKCH A MAS SKCH, Z.S. 

 Chcete poradit s úspornými opatřeními? Začali jste s dotací,             

ale nevíte, jak navázat? Zajímá vás podání žádosti? S tím vším Vám mů-

že poradit kancelář MAS SKCH a M-EKIS SKCH. 

 M-EKIS je mobilní energetické a informační středisko, které 

MAS SKCH připravila v reakci na současné energeticky náročné období. 

Toto BEZPLATNÉ poradenství je vhodné pro každého obyvatele,             

podnikatele či organizaci z území MAS (24 obcí), je tedy dostupné 

VŠEM.  Jedná se o službu, která současně šetří vaše peníze i doporučí 

vhodná řešení na míru vašim potřebám. 

 Všechny konzultace hradí MAS ze schválené dotace a využít 

můžete např. osobní konzultace, on-line konzultace, dotační asistenci. 

Více naleznete informací na webu MAS SKCH: 

www.masskch.cz/projekty-mas/energetika-a-zivotni-prostredi/m-ekis/ 

 V případě zájmu neváhejte kontaktovat Ing. Pohorského.                 

Doporučí Vám vhodné opatření i dotační zdroje (Nová zelená úsporám 

a Novou zelenou úsporám Light). 

 Kontakt: Ing. Václav Pohorský, tel.: 776850534,                         

pohorsky@plp-projekstav.cz 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
http://www.masskch.cz/projekty-mas/energetika-a-zivotni-prostredi/m-ekis/
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Více k Nové zelené úsporám Light na webu MAS SKCH: 

www.masskch.cz/aktualne/enviro/informace-k-nova-zelena-usporam-

light-1232cs.html 

Sledujte s námi veškeré novinky na našem webu  

https://www.masskch.cz/ a Facebooku 

https://www.facebook.com/masskch. 

ČČK ŠTĚNEC - MRAVÍN 

 Vážení spoluobčané, 

 o letních prázdninách jsme pořádali akci pro děti, Pohádkový 

Štenec. Děti putovaly za pohádkovými postavami, kde plnily úkoly         

a dostávaly indicie k nalezení pohádkového pokladu. Účast byla hojná           

a děti si to náležitě užily. 

 S paní Vlastou Valterovou, jsme v tomto roce započali vyrábění 

pletených dekorací, speciální vlnou. Teprve jsme na začátku a stále              

se tuto techniku učíme, ale již jsme vyrobili, pár moc pěkných dekorací. 
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 Tímto bych ráda poděkovala Obecnímu úřadu Jenišovice za            

pomoc a finanční podporu našemu spolku. Dále bych chtěla poděkovat 

děvčatům Valterovým a i všem, kteří nám pomohli s akcí pro děti. 

 Všem našim spoluobčanům bychom chtěli popřát krásné a klidné 

vánoční svátky. A v příští roce na viděnou při dalších akcích ČČK Štěnec 

– Mravín. 
     Za ČČK Štěnec-Mravín – Ilona Kobusová 

SDH JENIŠOVICE 

 Vážení spoluobčané, 

 v závěru tohoto roku mi dovolte pouze krátké ohlédnutí za rokem 

2022, který se již nezadržitelně blíží ke svému konci.  

 V tomto roce jsme uspořádali např. Memoriál Bohuslava Myšky, 

který byl spojený s Hasičskou Pernštejn ligou a jelikož jsme se tohoto 

úkolu čestně zhostili, rozhodli jsme se příští rok Memoriál pořádat ve 

stejné podobě. V červnu jsme vyčistili požární nádrž a společně s ČČK 

Jenišovice uspořádali 

Bramborákové hody s 

degustací piv. Mladí 

hasiči se opět zúčast-

nili několika závodů. 

Pomohli jsme při od-

straňování následků 

vichřice, která se v 

červnu přehnala i přes 

naše obce. Na závěr 

sezóny jsme demon-

tovali lavičky na os-

trůvku. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Odměnou za naší aktivitu byl výlet do Kostelce nad Černými 

lesy. V sobotu 22.10. dopoledne jsme autobusem jeli nejprve                     

do Poděbrad, kde jsme si dali nějaký oběd a prošli po kolonádě. Následně 

jsme se autobusem přesunuli do Kostelce, kde jsme měli zamluvenou 

prohlídku Pivovarského muzea. Celá prohlídka trvala asi 90 minut,            

během které jsme se dozvěděli něco o historii pivovarnictví. Areál               

pivovaru prochází rekonstrukcí, při níž se majitelé snaží o návrat                  

k původním tradicím. V místní restauraci jsme měli zajištěno občerstvení 

a nocleh. Domů jsme se tedy vraceli druhý den. Myslím si, že jsme se 

všichni společně dobře pobavili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jménem celého SDH Jenišovice vám přeji krásný a klidný               

adventní čas, spoustu pohody a rodinných radostí o vánočních svátcích               

a co nejlepší vstup do nového roku 

Za SDH Jenišovice - M. Šmejdová ml. 

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

 Putování za strašidly 

 V sobotu, 15.10.2022, jsme pro malé i velké děti a samozřejmě            

i rodiče, připravili tradiční Putování za strašidly, tentokrát na téma             

ARABELA. Počasí nám bohužel v letošním roce nepřálo, a proto jsme 

byly mile překvapeny, když i přes mraky a déšť naši trasu navštívilo 204 

dětí. Pevně věřím, že se Vám líbila naše strašidla z pohádkové říše                

a i úkoly, které si pro Vás připravila. V současné době už chystáme             

Putování za strašidly na příští rok, jejímž tématem bude kouzelná říše 

Harryho Pottera.  

 Musíme opět poděkovat 

všem, kteří se zúčastnili našeho 

Putování za strašidly, hlavně 

našim skvělým „pohádkovým 

postavám, které to zvládly         

i v dešti. Děkujeme také               

chlapcům z TJ Sokol Jenišovice 

za zajištění občerstvení na          

ostrůvku i v KD Jenišovice. 

V letošním roce se ujali             

postavení lávky přes naši řeku 

Novohradku myslivci z MS         

Olšinka, a to opět ze                 

zapůjčených palet a podlážek 

z místního Agra, takže jim také 

velké díky. Za zapůjčení          

Ostrůvku a sálu v KD děkujeme 

Obci Jenišovice. Jsem moc ráda, že i v dnešní době jsme schopni si           

neustále pomáhat a spolupracovat. 

http://www.obecjenisovice.cz/
https://www.facebook.com/TJ-Sokol-Jeni%C5%A1ovice-1709401862634472/?__cft__%5b0%5d=AZW8uwFQmtTa0Oyu9Jh3mT0EVN8xLjWBKCXy__iTTfUEwyrZkNd-oqEXfNbK2uQEMgC36ls3RGK7ICIJavr8NNu-flmUrVHO_Gty8-K0KTvExOlLk2U97zcfyB62h4DBi87gFM0qI45exIXVRaawL3CQjHbVtrdVHv2qo0l9_YR0XbBE7-6gpCum7Wuin1kW6KnXksPbJx9zw4uM1y3kxLxe&__tn__=kK-R
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 Vánoční výstava ručních prací a výrobků 

 Vánoční výstava ručních prací a výrobků, se uskutečnila tradičně 

první adventní víkend, a to 25. – 26. listopadu v budově bývalé školy, 

tentokrát bez jakýkoliv protiepidemiologických opatření. Vybrat jste si 

mohli z velkého množství výrobků. I v letošním roce byla Vánoční         

výstava spojena se zpíváním u stromku s Barevnou muzikou pod           

vedením p. Machače, které pořádala obec Jenišovice. Vánoční atmosféru 

podpořil náš skvělý punč, cukroví a koláče. 

Čertovská diskotéka pro děti 

 Spolu s TJ Sokol Jenišovice jsme 3. prosince uspořádali            

Čertovskou diskotéku pro děti, ale tentokrát tu nebyl prostor pro             

Mikuláše ani Andílky. V pekle, které jsme vytvořili na sále, se to hemžilo 

jen samými čertíky a na čertovském trůnu na to celé dohlížel Lucifer. 

Každý malý čertík od nás dostal jako dáreček perníkového čertíka                   

a společně jsme si užili tance, soutěže i zábavu. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Za ČČK Jenišovice bych Vám ráda popřála krásné, veselé            

a hlavně klidné vánoční svátky. Těšíme se na viděnou v novém roce. 

za ČČK Jenišovice – Petra Pitrová 

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

 Zdravíme všechny naše příznivce "kulatého nesmyslu", 

 pomalu se nám blíží konec roku a fotbalový podzim nám skončil 

již v listopadu. V posledním zápase jsme předehrávali 3. kolo jarní            

odvety na půdě Svratouchu B a domů jsme si přivezli 3 cenné body 

s výsledkem zápasu 2:3. 

 Celá podzimní část se našemu týmu nepovedla, zápasy            

prohráváme o jediný gól, ale i tak se snažíme trénovat a  hrát hezký fotbal 

pro naše věrné diváky. Nicméně dvě výhry, a to  na Vraclavi 6:0 a ve 

Svratouch B 3:2 je dost málo na to, abychom mohli pomýšlet na slušné 

postavení v tabulce. Prostě se nedařilo......po posledním vyhraném           

zápase jsme se sešli na společné rozlučce u kabin, abychom společně 

tužili kolektiv a partu.  

 Po konci podzimní části 

soutěže, kdy se předehrávala 3 

jarní kola, nám zůstalo nelicho-

tivé poslední místo v tabulce, 

což se nám poslední léta vyhý-

balo. V závěru soutěže se poda-

řilo sestavit nový trenérský tým, 

který začne pracovat s muž-

stvem už v zimní přípravě a pevně věřím, že se bude v jarních odvetách 

na co dívat a my budeme zase vyhrávat i na domácím hřišti. Areál hřiště 

jsme ještě v listopadu zazimovali a další práce na kiosku s občerstvením 

a na trávníku nás čekají po zimě. 

 Společně s ČČK Jenišovice jsme uspořádali 3. prosince               

Čertovskou diskotéku pro děti a večer Čertovské pecky a fláky pro          

dospělé. Obě dvě akce se velmi vydařila, proto máme v plánu tuto akci 

zorganizovat i příští rok. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Naposledy 

v tomto roce se         

potkáme při           

SILVESTROSKÉM 

fotbálku. Pokud máte 

chuť si s námi zahrát 

fotbal nebo s námi 

strávit dopoledne, 

budeme rádi, když 

dorazíte 31. prosince 

v 10.00 ke kabinám 

(hráči sraz v 9.30h.) 

 Rád bych Vás také pozval 

na náš již III. Sportovní ples,  

který se uskuteční 21. ledna 2023 

v KD Jenišovice. Těšit se opět 

můžete na skvělé taneční             

předtančení, které bude opět 

v naší režii. 😊  

 Chtěl bych také             

poděkovat za celý fotbalový        

oddíl, všem, kteří nás podporují         

a pomáhají nám v našem snažení, 

ať už na trávníku i při                 

zvelebováni v areálu samotném. 

 Přeji Vám krásné svátky, 

klidný závěr tohoto roku a do 

nového roku hlavně pevné zdraví! 

Za TJ Sokol Jenišovice - Pitra David - předseda klubu     

http://www.obecjenisovice.cz/
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 SILVESTROVSKÝ POCHOD 

 Dovolujeme si Vás 

pozvat na Silvestrovský pochod, 

který se uskuteční 31. 12. 2022. 

 Máme v plánu se sejít 

v Jenišovicích u KD a společně 

vyrazit ve 13. hodin směr           

Mravín.  

 Doporučujeme do        

batůžku něco na zahřátí a buřt 

na opečení. (ohniště a dřevo 

bude zajištěno v cíli) 

 S sebou dobrou náladu! 

          😊     

Za organizátory pochodu  

Míša Svatoňová 

JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ 

 Děkujeme všem, kteří poslali příspěvky do prosincového čísla   

zpravodaje 3/2022. 

 Další číslo zpravodaje plánujeme na začátek března 2023.      

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 – 16:00 hod. 

Zpravodaj neprochází jazykovou korekturou! 

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


S t r á n k a  | 24 

 

www.obecjenisovice.cz  obecniurad@obecjenisovice.cz 

TERMÍNY SVOZU POPELNIC V ROCE 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!! Poplatek je splatný do 31. 3. 2023 !!!

http://www.obecjenisovice.cz/


 

 


