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PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH KAPEL 
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Vážení spoluobčané,  

 prázdniny končí, krásné letošní léto se chýlí ke konci                    

a já doufám, že jste si tento čas dovolených a výletů všichni užili        

podle svých představ, se svými rodinami a přáteli a načerpali jste tak 

dostatek energie a síly. Všichni jsme si vědomi toho, že po konci  

pandemie prožíváme další složité a nejisté období našich životů           

- konec války na Ukrajině je v nedohlednu, vysoké ceny energií          

a potravin už jsou tady -  a tak vzpomínky na prosluněné pohodové 

letní dny a načerpanou energii a sílu budeme zajisté všichni 

v nadcházejícím období potřebovat. 

 V ruce držíte letošní druhé vydání Jenišovického zpravodaje, 

ve kterém Vám, jako obvykle, přinášíme informace z Obecního úřadu, 

informace o činnosti našich spolků a další zajímavosti ze života 

v našich obcích. 

 Jak jistě všichni víte, již v září nás čekají komunální volby, 

uvnitř zpravodaje najdete informace k těmto volbám.  

 Dále bych chtěla z obsahu zpravodaje upozornit na článek 

„Protipovodňové opatření Štěnec – Rozdělovník na Řepnickém          

potoce“ bude se jednat o větší stavební akci a z tohoto důvodu bych 

byla ráda, pokud byste se zúčastnili avizované schůzky dne 13. 9. 

2022. 

 Vážení spoluobčané, přeji Vám poklidné babí léto,              

dětem hodně úspěchů v novém školním roce a těším se, první neděli 

v září 4. 9. 2022, na setkání s Vámi na tradiční Přehlídce dechových 

kapel na Ostrůvku v Jenišovicích. Jenišovické koláčky nebudou      

chybět ☺. 

     Alena Serbousková, DiS. 

Starostka obce 

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

❖ Dne 7. května se uskutečnilo u pomníku rodáka plk. Josefa           

Koukala D.F.C.v Jenišovicích a na sále KD v Jenišovicích  

vzpomínkové odpoledne u příležitosti 110. výročí jeho narození.  

Při této příležitosti nás navštívil, mimo jiných, i hejtman         

Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D..  

 

 

 

 

 

 

❖ V úterý 10. května 2022 se konala na sále Kulturního domu 

v Jenišovicích veřejná schůzka týkající se vybudování kanalizace 

v Jenišovicích, Martinicích a v Zalažanech. Schůzka se konala za 

přítomnosti vedoucího vodohospodářského odboru při MU      

Chrudim ing. Korečka a projektantů z firmy REC projekt s.r.o., 

která bude projekt na kanalizaci připravovat. V dalších dnech 

provedli projektanti obchůzku po jednotlivých nemovitostech,                       

kde s majiteli domlouvali umístění čerpací šachty. Nyní                 

projektanti pracují na návrhu hlavních a vedlejších tras             

kanalizace. Projektová dokumentace bude stát 846 tis. Bez DPH.                            

Na projektovou dokumentaci jsme obdrželi dotaci ve výši 

250.000 Kč od Pardubického kraje. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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❖ 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 polámané větve.                

Pád stromu u řeky způsobil výpadek elektřiny v domácnostech na 

více než 24 hodin. JSDH Jenišovice zasahovala a odklízela            

stromy a větve až do pozdních večerních hodin.  

Všem členům JSDH, ale i všem občanům, kteří se úklidu                

a odstraňování následků silného větru účastnili, moc děkuji. 

Zvládli jsme to i bez pomoci „profesionálních“ hasičů. 

Pozn. kaštan v aleji jsme nechali skácet. Na opravu střechy              

sociálek na „Ostrůvku“ jsme už obdrželi pojistné plnění,           

které pokryje opravu střechy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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❖ V polovině srpna byla dokončena modernizace obecního          

rozhlasu. Nyní je rozhlas ve všech místních částech plně funkční.  

❖ Je dokončena výměna oken v přízemí budovy č.p. 63 – budova 

bývalé školy. V příštím roce bychom chtěli vyměnit okna             

v 1. patře budovy. Na výměnu oken jsme dostali dotaci                       

od Pardubického kraje ve výši 100.000,- Kč - celková cena díla je 

365 078,- vč. DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Od poloviny srpna 2022 pokračují práce v kulturním domě 

v Jenišovicích: 

• výměna elektroinstalace na chodbách a v šatně, 

• pokládka podlah na chodbách a oprava parket v šatně, 

• kompletní oprava a nové štuky stěn v šatně a na chodbách, 

• výmalba. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Tím bude pro letošní rok I. etapa opravy kulturního domu                    

ukončena, pokračovat se bude zase v dalším roce. 

❖ Čekáme na vyhlášení dotací na požární zbrojnice z Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP), výše dotace by měla 

být ve výši až 90% uznatelných nákladů. Vyhlášení této dotace         

se předpokládá na podzim letošního roku. Na přístavbu požární 

zbrojnice v Jenišovicích máme již vydané stavební povolení,             

to znamená, že bude možné přístavbu realizovat začátkem                   

příštího roku. 

❖ V současné době se zabýváme možnostmi jak snížit výdaje         

za energie. Velkou položkou je veřejné osvětlení. Čekáme                   

na kalkulaci, na které pracuje odborná firma. Kalkulace by nám 

měla ukázat, jaké bude snížení nákladů a návratnost finančních 

prostředků při případné výměně stávajících svítidel za LED             

světla. 

❖ Stejně jako v minulých letech i letos probíhá spolupráce mezi   

obcí a spolky. Mysliveckému spolku jsme pomohli a zaplatili          

likvidaci odpadu z akce „Ukliďme Česko“. ČČK Jenišovice           

a SDH Jenišovice nám pomáhají zajišťovat občerstvení                        

na obecních akcích. Dlouhodobě také funguje spolupráce s SDH 

Štěnec-Mravín a ČČK Štěnec-Mravín.  

❖ Chtěli bychom informovat občany s dětmi, kteří mají nárok               

na jednorázový příspěvek 5000,- Kč na dítě, že o tento příspěvek 

je možné zažádat i na Obecním úřadě v Jenišovicích, přes službu 

Czech Point. V případě zájmu o tuto službu volejte paní Pavlu 

Kučerovou na tel: 737309240.  

 

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

❖ Protipovodňové opatření Štěnec – Rozdělovník na           

Řepnickém potoce 

 V září 2022 začnou práce na „Rozdělovníku na Řepnickém         

potoce“ ve Štěnci. Jedná se o protipovodňové opatření Štěnce. Podařilo 

se nám převzít projekt od Lesů ČR s.p., projekt měly připravený,                    

ale nechtěly ho realizovat. Dlouhodobě spolupracujeme s firmou            

Envicons s.r.o. a s Pardubickým krajem. Podařilo se nám s nimi domluvit 

realizaci projektu přes IEVA  (Pardubickým krajem založen Institut           

environmentálních výzkumů a aplikací, zapsaný ústav, zkráceně IEVA 

www.ieva.cz) při realizaci projektu ReSAO (Regionální strategie  

adaptačních opatření). Obec Jenišovice musí od Lesů ČR s.p. vykoupit 

pozemky, ale dále je realizace projektu 100% financována z „norských 

fondů“. Obec Jenišovice poté převezme na základě memoranda,                  

které je uzavřeno s institutem, stavbu do svého vlastnictví.  

 Role jednotlivých účastníků (z podepsaného Memoranda o 

spolupráci mezi Institutem environmentálních výzkumů a aplikací, 

z.ú. a obcí Jenišovice při realizaci projektu ReSAO): 

IEVA  

1. Ujme se role celkového koordinátora Projektu, 

2. stane se nositelem akce PPO Štěnec, tj. akci zajistí                        

administrativně a stavebně  

3. kompenzuje obci Jenišovice případné vícenáklady spojené             

se získáním potřebných pozemků pro stavbu PPO Štěnec, 

4. bude projektu zajišťovat publicitu. 

Obec Jenišovice 

1. Zajistí operativní součinnost při stavební realizaci akce PPO           

Štěnec, 

2. po dokončení stavební realizace si převezme do svého vlastnictví 

a do své správy hotové dílo PPO Štěnec, 

http://www.obecjenisovice.cz/
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3. bude projektu zajišťovat publicitu. 

Dne 13. 9. 2022 bude na veřejném zasedání zastupitelstva obce               

přítomen i zástupce Pardubického kraje a zástupce firmy                         

Envicons s.r.o. aby Vám projekt blíže představili. 

❖ Komplexní pozemkové úpravy Štěnec, Mravín 

 Po několika letech našeho „nátlaku“ a slibů „Státního                    

pozemkového úřadu“ se vše konečně pohnulo. Na „Komplexní              

pozemkové úpravy“ (dále jen KPÚ) ve Štěnci a Mravíně už je                   

„vysoutěžený“ dodavatel projektové dokumentace. To vše realizuje           

Státní pozemkový úřad. Předmětem KPÚ je, mimo jiné, realizace            

protipovodňových opatření v Mravíně (poldry) a ve Štěnci                    

např. revitalizace Řepnického potoka, realizace komunikace mezi dolním 

Mravínem a Štěncem a mnoho dalšího. Úpravy jsou hrazeny ze státního 

rozpočtu. Obec poskytne své pozemky na směny potřebných pozemků          

a na výstavby „společných zařízení“ což jsou právě cesty atd.  Projektová 

dokumentace má předpokládaný termín dokončení 31. 10. 2026. Takže je 

to ještě běh na dlouhou trať. Až poté začne samotná realizace v terénu. 

 Ráda bych Vás ovšem ujistila, že se nebude dít nic „o nás bez 

nás“. S majiteli dotčených pozemků bude průběžně komunikováno,         

budou informování a případné návrhy a změny s nimi budou                

projednávány. 

 Níže pro připomenutí přikládám článek o tom, co to vlastně 

Komplexní pozemkové úpravy jsou a proč se dělají. 

Alena Serbousková Dis. 

Starostka obce                

Pozemkové úpravy a tvorba krajiny 

 Česká krajina je jednou z nejmalebnějších ve střední Evropě. 

Proto je velmi důležité zajistit pro ni vyvážený vztah mezi               

zachováním přírodních zdrojů a dlouhodobě udržitelným rozvojem 

http://www.obecjenisovice.cz/
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zemědělství. Tato krajina historicky prošla, zejména působením     

člověka, složitým vývojem, na kterém se dlouhodobě podepisovaly 

střídající se politické a hospodářské vlivy. Nyní je opět načase,             

aby krajina ve svém celku byla schopná poskytovat všechny funkce, 

které jsme dříve pokládali za samozřejmé a neuvědomovali                     

si značnou křehkost tohoto stavu. Jednou z významných cest 

k zajištění vyváženého stavu těchto funkcí krajiny jsou pozemkové 

úpravy. 

 Vlastní proces pozemkových úprav je upraven zákonem                    

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále 

jen „zákon“). Pozemkovými úpravami se prostorově a funkčně                      

uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich             

přístupnost. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň 

se vytvářejí pozemky nové, ke kterým se uspořádávají vlastnická práva            

a související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro 

zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní 

hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti snižování                         

nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů 

v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových 

úprav současně slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako                 

neopomenutelný podklad pro územní plánování. 

 Náklady na pozemkové úpravy hradí stát. Vlastní finanční proces 

pozemkových úprav je ekonomicky velmi náročný a prostředky                     

uvolňované každoročně ze státního rozpočtu pokryjí jen určitou část    

potřeb a požadavků. Proto je postup v pozemkových úpravách významně 

dotován také z prostředků Evropské unie (aktuálně je to Program rozvoje 

venkova 2013-2020, v malém objemu rovněž Operační program Životní 

prostředí). Dalšími finančními zdroji jsou zejména vlastní rozpočet           

Státního pozemkového úřadu a Ředitelství silnic a dálnic, které z pozice 

stavebníka zčásti financuje pozemkové úpravy tam, kde jsou vyvolány 

stavební činností této organizace. Zatímco státní prostředky jsou určeny 

http://www.obecjenisovice.cz/
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především k pořizování návrhů pozemkových úprav, z evropských              

prostředků se, na základě schválených návrhů pozemkových úprav,            

provádějí zejména realizace společných zařízení. 

 Na základě odborných podkladů a podrobné znalosti území             

se v rámci pozemkových úprav navrhují, kromě opatření ke zpřístupnění 

pozemků, také vodohospodářská, protipovodňová, zúrodňovací,                

protierozní a ekologická opatření, která naplňují účel a cíle pozemkových 

úprav. V této souvislosti je třeba připomenout, že celý proces                     

pozemkových úprav i následná realizace v terénu jsou prováděny                  

ve veřejném zájmu. Jde především o „společná zařízení“, která tvoří  

základní kostru (páteř) při utváření krajiny, při čemž umístění                   

jednotlivých opatření v krajině do budoucna předurčí způsob hospodaření 

v daném území. Důležité je rozdělení příliš velkých pozemků,                      

ať již výstavbou polních cest (které většinou zajišťují nejen zpřístupnění 

pozemků, ale plní v krajině často i funkci vodohospodářskou                             

a protierozní), výsadbou liniové či plošné zeleně, nebo budováním             

nových vodních ploch, to vše při plném respektování vlastnických                 

vztahů.   

 Toto přetváření obrazu krajiny vyžaduje úzkou spolupráci                       

a zapojení obcí a dalších místních iniciativ. Podle zákona je plán                    

společných zařízení schvalován obecním zastupitelstvem a pozemky  

určené pro umístění společných zařízení jsou zpravidla převáděny právě 

do vlastnictví obcí. Po ukončení realizace jsou rovněž vybudovaná              

opatření převedena na obec, což ve výsledku znamená, že finanční             

prostředky vložené do realizací opatření v pozemkových úpravách,                   

se ve své finální hodnotě stávají majetkem obce. 

 Zásadní koncepční východiska procesu pozemkových úprav              

zůstávají dlouhodobě zhruba stejná, nově se však více orientují                          

na možnosti adaptace krajiny v souvislosti s měnícími se klimatickými 

podmínkami.  Proto byly v lednu 2019 představeny nové principy            

http://www.obecjenisovice.cz/
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pozemkových úprav, které jsou zaměřeny zejména na dlouhodobé                

zadržení (akumulaci) vody v krajině: 

• Veškerá opatření v rámci pozemkových úprav budou                   

dimenzována na klimatické podmínky po roce 2050. 

• Oproti stávající prioritě retence vody v krajině (krátkodobé             

zadržení vody) budou posílena opatření týkající se akumulace 

vody v krajině (dlouhodobé zadržení vody). 

• Další součástí pozemkových úprav bude vytváření a respektování 

vazeb mezi několika na sebe navazujícími katastrálními územími. 

Pozemkové úpravy pak bude možné realizovat najednou                        

ve více sousedících katastrálních územích. 

• Opatření v rámci budování společných zařízení budou                

polyfunkční, například poldry budou sloužit k retenci i akumulaci 

vody. 

• Při zahajování pozemkových úprav budou mít prioritu katastrální 

území, nejvíce ohrožená suchem. 

Zdroj: https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy-a-tvorba-krajiny 

❖ VOLBY do ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022 

Volby se uskuteční: 

 v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 

 a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 

 Volby do zastupitelstev obcí jsou upraveny zejména zákonem           

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou                          

č. 59/2002 Sb.  

http://www.obecjenisovice.cz/
https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy-a-tvorba-krajiny
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 Voličem je státní občan ČR a státní občan jiného členského státu 

EU, který alespoň v první den voleb má trvalý pobyt v obci (státní občan 

jiného členského státu EU i registrovaný přechodný pobyt v obci),               

dále který alespoň druhého dne voleb dosáhne věku 18 let. 

  Překážkami výkonu volebního práva, pro něž volič nebude moci 

fakticky hlasovat, jsou:  

• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu 

trestu odnětí svobody 

 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva 

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany 

zdraví lidu 

 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby 

vojáka v záloze v zahraničí 

 • u komunálních voleb se nepoužívají voličské průkazy,                      

volič tak může hlasovat pouze ve svém domovském volebním 

okrsku (příslušném dle místa jeho trvalého pobytu).  

Přehled volebních okrsků v obci JENIŠOVICE:  

 volební okrsek č. 1:  

 Zasedací místnost v budově bývalé školy v Jenišovicích čp. 63 – 

 pro voliče z Jenišovic, Martinic a Zalažan, 

 volební okrsek č. 2: 

 Obecní domek ve Štěnci  čp. 30 – pro voliče ze Štěnce a Mravína. 

 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji                

totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství 

státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky,        

občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 

http://www.obecjenisovice.cz/


S t r á n k a  | 14 

 

www.obecjenisovice.cz  obecniurad@obecjenisovice.cz 

 Jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením 

o přechodném pobytu.  

 Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem  

voleb hlasovací lístky.  

 V případě, že byste neobdrželi hlasovací lístky, obracejte se         

prosím na starostku obce Alenu Serbouskovou, na tel: 602 49 25 49. 

V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

 Ve dny voleb je možné zajistit osobám se zdravotním omezením 

návštěvu volební komise u Vás doma - své požadavky můžete                        

telefonicky hlásit na Obecním úřadě na tel.: 737309240, případně           

se  dohodnout ve dnech voleb přímo ve volební místnosti,                             

do které spádově příslušíte.  

 Jak probíhá úprava volebního lístku v komunálních volbách: 

• na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do 

obálky,   

• místo kroužkování zde navíc probíhá KŘÍŽKOVÁNÍ, 

• volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů                   

zastupitelstva má být zvoleno – konkrétně pro obec               

JENIŠOVICE tzn. 9 kandidátů 

 Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním                        

z následujících způsobů: 

• Označit křížkem jednu volební stranu – takto hlasujete               

pro kandidáty dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni                       

na hlasovacím lístku. 

• Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany – 

maximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů                      

http://www.obecjenisovice.cz/
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zastupitelstva – v našem případě 9. Máte možnost kombinovat 

kandidáty z libovolných stran. 

• Propojit oba výše uvedené způsoby  - označit křížkem jednu         

volební stranu a zároveň označit křížkem libovolné kandidáty 

z ostatních volebních stran. Hlas takto získají jednotlivě označení 

kandidáti a zbývající hlasy do voleného počtu členů zastupitelstva 

– v našem případě 9 -  se přiřadí kandidátům strany, kterou jste 

zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku. 

 Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její 

kandidáty, platí hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých kandidátů               

se v takovém případě nebere v úvahu.  

 Hlasovací lístek neplatí, jestliže: 

• neoznačíte žádnou stranu ani žádného kandidáta, 

• označíte více než jednu volební stranu, označíte více kandidátů, 

než kolik se volí členů do zastupitelstva, 

• nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky, 

• vložíte do obálky více lístků s kandidáty do stejného                      

zastupitelstva, 

• je hlasovací lístek přetržený. 

SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL ŠTĚNCE A MRAVÍNA 

 Setkání rodáků a přátel Štěnce a Mravína proběhlo 30.7.2022          

po dvou covidových letech. K setkání byla využita místní Stodola,            

kde se pořádají zdejší kulturní, společenské a sportovní akce. 

Sešlo se nás kolem 30 a bylo to opět milé a krásné setkání.  

 Zavzpomínali jsme na dětství a mládí, které jsem zde prožili,           

a také jsme probrali, jak se nám daří, co děláme, kolik máme vnoučat          
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a pravnoučat a co plánujeme. Pořídili jsme společné foto, které všem 

zúčastněným rozešleme. 

 Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem za vynikající domácí 

pochoutky ke kávě, čaji, vínu a pivu. Chceme též poděkovat za finanční 

příspěvek na pohoštění Obecnímu úřadu v Jenišovicích a paní starostce 

za vytištění pozvánek. Další poděkování patří místnímu hasičskému          

sboru za pomoc s umístěním stolů, lavic a židlí. 

 Všichni jsme se shodli, že toto setkání bylo příjemné                         

a že ho budeme každoročně opakovat vždy v červnu. 

 A tak doufáme, že se opět sejdeme v červnu 2023, pozvánky opět 

dostanete předem s datem setkání. 

 Ještě jednou všechny zdravíme a děkujeme Vlasta Vokáčová        

a Laďka Karbanová (prostě holky Váňovy). 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

 V neděli 24. dubna 2022 se uskutečnilo první vítání občánků 

v tomto roce, které proběhlo již tradičně v budově bývalé školy 

v Jenišovicích. 

 Naši malí 

občánci byli         

postupně představeni 

paní starostce Aleně 

Serbouskové, která           

je oficiálně uvítala 

v obci. Svým              

krásným zpěvem a 

recitací básniček je 

také přivítali jejich 

budoucí kamarádi.  

 Po projevu paní starostky a vystoupení místních dětí, se rodiče 

podepsali do pamětní knihy, převzali květinu a dárek na památku.  

 Starostka obce, paní Alena Serbousková, slavnostně přivítala 

těchto šest „malých“ občánků:   

 Danečka Baťu,  

 Michaelka Peřinu,  

 Kryštůfka Zacha, 

 Verunku Hrubešovou,  

 Štěpánka Kuříka  

 Sofinku Perlikovou. 

 Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a dětem přejeme ještě 

jednou pevné zdraví a šťastný a spokojený život. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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SDH ŠTĚNEC - MRAVÍN 

Uskutečněné akce za rok 2022 

 Letošní plánované akce SDH Štěnec – Mravín nebyly z důvodu 

pandemie Covid-19 od dubna už nějak výrazně omezeny, takže se nám 

podařilo uskutečnit oproti minulým dvěma letem poměrně hodně             

plánovaných akcí.  

 Pálení čarodějnic - dne 30. dubna jsme 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 – v sobotu 23. dubna jsme se           

zúčastnili dalšího ročníku Memoriálu Bohuslava Myšky v Jenišovicích. 

V kategorii muži soutěžilo 19 týmů. Vítěz převzal putovní pohár z rukou 

paní Myškové. Tým SDH Štěnec – Mravín se umístil na 13. místě 

v kategorii muži. 

 Okrsková soutěž - první kolo požárního sportu proběhlo 

v sobotu 14. května v Chroustovicích. Zde jsme byli zastoupeni starším 

družstvem mužů. Naše družstvo se umístilo na 3. místě z celkových pěti 

družstev starších mužů.  
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 O pohár starostky – Vinary - dne 23. července jsme se                    

zúčastnili další hasičské soutěže „O pohár starostky“ ve Vinarech. Zde 

jsme byli opět zastoupeni starším družstvem mužů. V kategorii starších 

mužů jsme se umístili na 2.místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rybářské závody - pro děti i dospělé jsme uspořádali v sobotu 

30. 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 

celkem hojná účast soutěžících i diváků.  

 Sraz rodáků Štěnec – v sobotu 30. července paní Vlasta              

Vokáčová, společně se svou sestrou, od 15. hodin uspořádala ve           

spolupráci SDH Štěnec – Mravín a ČČK Štěnec – Mravín v obecní           

stodole sraz rodáků Štěnec. Tento sraz rodáků byl zpestřen „Výstavou 

dobových fotografií“, kterou uspořádalo Agro Jenišovice od 17. do 20. 
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hodin v prostorách „Síně tradic“ ve Štěnci č.p. 16. Pro velký zájem se 

tato „Výstava dobových fotografií“ uskutečnila znovu v neděli 28.8.2022 

od 15.do 18.hodin. 

 Taneční večer s živou hudbou - v sobotu dne 30. července se 

nám opět podařilo uskutečnit v obecní stodole již tradiční taneční večer 

s živou hudbou a občerstvením. Taneční večer se opět velmi vydařil, 

pobavilo se více než sto dospělých a mládeže, nejen místních,                    

ale i z okolních vesnic. 

Zbývající plánované akce na rok 2022 

 O pohár starostky Chroustovice - dne 10. září ještě plánujeme  

se zúčastnit další požární soutěže „O pohár starostky Chroustovice“,   

který se bude konat na hřišti u školy v Chroustovicích. 

 Malý turnaj ve stolním tenise - Září. Plánujeme také opět        

uspořádání malého turnaje ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci 

24.9.2022 od 13.hod. Tento turnaj je jen pro místní obyvatele.  

 Po skončení turnaje ve stolním tenise jste tento den od 19.hod. 

zváni na posvícenské posezení do obecní stodoly ve Štěnci. 

 Memoriál Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“ - Říjen. Dne        

5. listopadu 2022 se uskuteční v hasičské klubovně ve Štěnci další ročník 

memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Začátek bude ve 13.hodin. 

Startovné na tento turnaj je 100 Kč. 

Vichřice a bouřka 20.6.2022. 

 V pondělí dne 20.6. se přes naše obce prohnala vichřice 

s bouřkou, která způsobila v našich obcích nemalé škody, hlavně 

v Jenišovicích, kde stromy a větve nevydržely nápor větru a popadaly na 

silnice a elektrické vedení. Spolu s výjezdovou jednotkou                       

SDH Jenišovice členové jednotky SDH Štěnec – Mravín pomáhali        

odstraňovat následky této větrné kalamity. Děkujeme všem hasičům            
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i ostatním občanům, kteří při této kalamitě pomáhali odklízet popadané 

stromy a větve. 

Smuteční rozloučení 

 Dne 13. července jsme se naposledy rozloučili ve smuteční síni 

ve Vysokém Mýtě s našim dlouholetým členem a pokladníkem SDH 

Štěnec – Mravín panem Miroslavem Havlem. Děkujeme mu za vše, co 

pro SDH Štěnec – Mravín a naše občany vykonal. Čest jeho památce! 

 Další informace o činnosti SDH Štěnec – Mravín naleznete 

v příštích vydání Jenišovického zpravodaje a také na 

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

                                                                                                                      
Za SDH Štěnec – Mravín, Josef Rozlivka                                                                                                                                          

SDH JENIŠOVICE 

  Krásný den čtenářům tohoto zpravodaje, 

 léto nám pomalu končí, a tak mi dovolte malé ohlédnutí                    

za posledními měsíci.  

 Memoriál Bohuslava Myšky 

 Z letošního ročníku 

jsme měli trochu obavy,        

protože byl poprvé spojený 

s prvním kolem Hasičské 

Pernštejn Ligy (HPL). Jako 

pořadatelé jsme museli             

zajistit nejen připravenost 

dráhy,  ale celého                   

areálu, technické zajištění        

a v neposlední řadě také 

občerstvení pro všechny zúčastněné.  
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 Celkem závodilo 29 týmu v kategorii muži a ženy. V mužské 

kategorii zvítězili muži z SDH Morašice s časem 14:82. Kategorie žen 

rozhodně nezaostala za mužskými výsledky. Vítězkami se staly extrali-

gové ženy z SDH Krasice a to s časem 17:98. A jak bylo zmíněno 

v Chrudimském deníku, potvrdily se předpoklady, že je u nás velmi rych-

lá dráha.            Objevily se sice i malé nedostatky, které se doladily 

v průběhu soutěže, ale celkově, dle názoru jiných týmů, jsme měli vše 

dobře připravené.    

 Bramborákové hody 

 V sobotu 18. června jsme spolu s ČČK Jenišovice uspořádali 

bramborákové hody. Proběhla tradiční ochutnávkou piv, samozřejmostí 

byly bramboráky na mnoho způsobů. Letošní ročník jsme obohatili         

večerní zábavou s kapelou Duo Empiria. Návštěvnost nebyla tak velká, 

jakou jsme očekávali, ale po několikaleté pauze se akce velmi vydařila.  

 Hasičská Pernštejn Liga 

 Jak jsem psala v prvním odstavci, letošní Memoriál byl spojený 

s prvním kolem HPL. Je to proto, že naši závodníci soutěží v této lize. 

Závody v Jenišovicích byly první a zdaleka ne poslední. Letošní ročník 

naše kluky provázela smůla v podobě několika neplatných pokusů. Dne 

27.8. se zúčastnili dalšího kola HPL ve Stradouni s pěkným časem pod 

19 vteřin. Shodou okolností byli při odjezdu kontaktováni týmem 

z Lozic, který nám nejednou vypomohl nejen svými závodníky, ale také 

například pomocí při přípravě bramborákových hodů, a to zapůjčením 

stanů i jejich stavbou, aby za nimi přijeli do Bělé, kde se konala soutěž o 

pohár starostky obce. Přijeli sice na poslední chvíli, ale i tak soutěž       

vyhráli a přivezli si domů putovní pohár. Osobně jsem ráda, že se tato 

spolupráce dobře rozvíjí a dokonce na noční soutěži v Kladně 20.8.          

soutěžil tým pojmenovaný JenLoz All Star spojený z kluků z obou týmů.  
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 Vše není pouze o zábavě, ale také těžké práci a obětavosti.                

Letošní červen byl plný živelných událostí, které se nevyhnuly ani našim 

obcím. 20.6. se odpoledne přehnala silná bouřka doprovázena velkým 

větrem. Způsobila pád mnoha stromů. Nejprve jsme odstraňovali spadlý 

kaštan na komunikaci u pomníku v Jenišovicích. Dále bylo nutné také 

pořezat spadlé stromy na Ostrůvku a samozřejmostí bylo odklidit        

napadané větve.  

 Těšíme se na vás v neděli 4.9. na Ostrůvku, kdy jako tradičně 

zajišťujeme občerstvení při koncertu dechových kapel, pořádaného obcí 

Jenišovice.  

Za SDH Jenišovice – Mirka Šmejdová ml. 

TJ SOKOL JENIŠOVICE 

 Vážení spoluobčané a fanoušci našeho fotbalu, 

 v dalším čísle zpravodaje se pokusíme dát trošku do mlýna              

i za náš fotbalový tým. Léto se nám přehouplo do začátku podzimní         

fotbalové části, a i my jsme za léto stihli pár akcí.  

 Z kraje prázdnin jsme 

pořádali turnaj v malé kopané          

s účastí         9-ti týmu, kdy jako 

každý rok bylo hlavní cenou pro 

vítěze živé sele.                               

Letošní turnaj vyhrálo mužstvo 

ŽIHADLA DVOŘISKO.   

 Po asi tři týdenní pauze od 

fotbalu začala letní příprava, kdy se scházíme každý pátek a mezi tím o 

víkendech pracujeme na dokončení občerstvení v areálu ostrůvek. 

http://www.obecjenisovice.cz/


S t r á n k a  | 24 

 

www.obecjenisovice.cz  obecniurad@obecjenisovice.cz 

 Přípravné zápasy nám začaly v polovině prázdnin. Tradičně         

se naše mužstvo přihlásilo do okresního poháru a v prvním kole k nám 

přijel tým SK Dřenice, hrající vyšší soutěž a nadělil nám porážku 11:4. 

Další přípravou bylo utkání v sousedních Bítovanech, kdy odjíždíme 

domu s prohrou 3:2, ale zápas jsme odehráli velice dobře, jen to              

fotbalové štěstí se v závěru přiklonilo k domácím.  

 Také se podařilo přivést dvě posily do týmu pro novou sezónu. 

Prvním je Tomáš Beránek, který k nám přichází na roční hostování z SK 

Chroustovice na post krajní záložník a druhým je Michal                 

Schmuttermeier, na post gólmana. Věřím, že mezi nás chlapci zapadnou a 

bude se jim u nás líbit.  

 Nová sezóna začala minulou neděli, když jsme doma přivítali        

nováčka soutěže, a to tým SK Svratka, který v loňské sezóně hrál 1.B 

třídu (krajská soutěž) na Kutnohorsku. Zápas prohráváme rozdílem třídy 

0:5, ale co se týče hry a šancí jsme rozhodně horším týmem nebyli. Musí 

nás mrzet neproměňování šancí, ale i tak byl náš výkon bojovný                 

a podpořený dobrý výkonem nového gólmana.  

 Sezóna je na samotném začátku. Pevně věříme, že se s vámi         

budeme setkávat i nadále v našem fotbalovém „stánku.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Za TJ Sokol Jenišovice – Pitra David, předseda klubu 
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ČČK JENIŠOVICE 

 Vážení a milí spoluobčané 😊 

 prázdniny nám utekly jako voda a my se můžeme začít pomalu 

připravovat na přicházející podzim. Než Vás pozvu na události, které nás 

v tomto roce ještě čekají, ráda bych připomněla akce, u kterých jsme se 

měli možnost v uplynulých měsících setkat.   

 Pálení čarodějnic 

 Tradiční pálení 

čarodějnic proběhlo 30. 

dubna 2022 na ostrův-

ku v Jenišovicích. Děti 

nám udělaly velikou 

radost, když přišly opět          

tématicky oblečeny. 

Malých čarodějů a  

čarodějek se sešlo více 

než dvě desítky a            

tentokrát jsme si společně vyrobili netopýra, kočičku a samozřejmě         

nechyběl ani čarodějný lektvar. 

 Bramborákové hody s degustací piva 

 Po dvouleté pauze jsme konečně mohly uspořádat 18. června 

bramborákové hody, spojené s degustací piva.  

 Akci jsme opět pořádaly spolu s SDH Jenišovice, který si vzali na 

starost točení piva – kdo se zúčastnil, mohl ochutnat Baron 15⁰, Svijany 

450 11⁰, Hubertus 11⁰, Chotěboř NA.EX 11⁰, Démon 13⁰ polotmavé, 

Tambor 12⁰. My jsme se pustily do smažení bramboráků 😊 Vybírat jste 

mohli ze zelných, vločkových, škvarkových, s uzeným masem, 

http://www.obecjenisovice.cz/
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s houbami, a nebo klasický bramborák. Celé odpoledne nám zpříjemnilo 

Duo Empíria, které se postaralo o hudební doprovod. 

 Pro děti jsme měly připravený program na téma pravěk –           

vyškrabaly si obrázky, navlékly náhrdelník, vyrobily sekeru, naučily se 

poznávat stopy, skládaly puzzle a čekala je i překážková dráha. 

 Plánované akce 

 V sobotu se opět sejdeme při tradičním pečení posvícenských 

koláčů, které si budete moci zakoupit při Přehlídce dechových kapel.  

 Další akcí, která nás v letošním roce ještě čeká je Putování za 

strašidly. Tentokrát se uvidíme trochu dříve, než jste byli zvyklí,                   

a to již 15. října 2022! Děti a rodiče se mohou těšit na další pohádkové 

téma. Na trase se setkáte s pohádkovými postavami z krásné české        

pohádky ARABELA. 

 Těšíme se na viděnou! 

Za ČČK Jenišovice - Petra Pitrová 

 

AKTUÁLNĚ Z MAS SKKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO                                        

A CHRASTECKO, Z.S. 

Co se vyjednává, hledáme odborníky, Leaderfest 2022 

 Příprava podmínek pro realizaci   

nové strategie MAS Chráníme svůj životní 

prostor II  je v plném proudu, po žádosti         

na programový rámec OP Zaměstnanost          

+ finišujeme i programový rámec IROP,  účastnili jsme se seminářů 

k podmínkám IROP  pro MAS a také diskuze o nastavení                         

a specifických kritériích přijatelnosti pro jednotlivé aktivity v prioritě 5, 

což je Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a v jazyce                     

http://www.obecjenisovice.cz/
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operačního programu  Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného             

a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního                   

místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného                         

cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech. 

 Kancelář dle plánu podala žádost na činnost mobilního              

energetického střediska do výzvy MPO (Ministerstvo průmyslu                 

a obchodu) a pokračovaly i schůzky členů krajského sdružení MAS 

k vyjednávání o podmínkách podpory Pardubického kraje pro MAS       

na rok 2023. Společným cílem bylo najít způsob pokračování oblíbené 

výzvy Malý leader pro členy MAS. Věnovali jsme se také informacím     

o nově připravované provozní dotaci pro MAS z programu technické 

pomoci, která se opírá o počet obyvatel, počet obcí, rozlohu území,           

realizované operační programy a předpokládanou podporu území. 

 Počasí nám trvale dává na vědomí svoji převahu a nezbytnost 

změny našeho chování, a tak intenzivně pokračujeme v aktivitách,            

které posilují spolupráci sektorů v energetice, ochraně klimatu, v lokální 

produkci a slaďujeme společné cíle a priority ve strategických              

dokumentech, abychom mohli pružně připravovat společná řešení.    

Z toho důvodu hledáme místní odborníky v těchto oblastech                  

adaptačních opatření:               

 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VODA, PŮDA, CESTOVNÍ 

 RUCH, ZDRAVÍ, BIOLOGICKÁ ROZMANITOST,          

 ODPADY, VZDUCH,  DOPRAVA, KULTURA. 

 Máte-li chuť se zapojit do diskuzí a plánování v rámci našich 

komisí a kulatých stolů, nebo máte v uvedených oblastech zajímavý          

nápad, napište nám na info@masskch.cz,  ozveme se vám                            

a vše si upřesníme. 

http://www.obecjenisovice.cz/
https://www.masskch.cz/pece-o-klima/
https://www.masskch.cz/#tab_396_1
https://www.masskch.cz/#tab_396_2
https://www.masskch.cz/#tab_396_3
https://www.masskch.cz/#tab_396_4
https://www.masskch.cz/#tab_396_4
https://www.masskch.cz/#tab_396_5
https://www.masskch.cz/#tab_396_6
https://www.masskch.cz/#tab_396_7
https://www.masskch.cz/#tab_396_9
https://www.masskch.cz/#tab_396_10
https://www.masskch.cz/#tab_396_11
mailto:info@masskch.cz
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 Sbírat inspiraci a zkušenosti budeme opět na oblíbeném festivalu 

všech místních akčních skupin - LEADERFEST 2022, který tentokrát 

probíhá v Jihomoravském kraji v obci Čejkovice. Vítáni jsou všichni 

přátelé venkova. Hl. tématy budou bezpečný venkov a řešení krizových 

situací, případně katastrof, podnikavý venkov – rozvoj řemesel                

a venkovského podnikání, zelený venkov, tedy péče o krajinu,                 

o nakládání s vodou a další přírodní zdroje a také soběstačný venkov            

na téma využívání obnovitelných zdrojů a cesty k energetické                   

soběstačnosti. 

 

 Sledujte s námi veškeré novinky na našich webech  

https://www.masskch.cz/, https://www.map2030.cz/ a facebooku 

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

Kancelář MAS SKCH 

JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ 

 Děkujeme všem, kteří poslali příspěvky do zářijového čísla   

zpravodaje 2/2022. 

 Další číslo zpravodaje plánujeme na listopad/prosinec 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 – 16:00 hod. 

Zpravodaj neprochází jazykovou korekturou! 

http://www.obecjenisovice.cz/
https://www.leaderfest.cz/
https://www.masskch.cz/
https://www.map2030.cz/
https://www.facebook.com/masskch
mailto:Pitra.david@seznam.cz


 

 


