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Vážení spoluobčané, 

 rok 2019 jsme měli možnost společně zakončit na dvou našich 

akcích, které pro Vás každoročně pořádáme, a to při zpívání                

u stromku s Barevnou muzikou a při Vánočním koncertě v kostele 

Nejsvětější Trojice, kde vystoupila skvělá kapela Parkoviště            

pro velbloudy. Začíná to vypadat, že nám zima dala sbohem a my se 

snad konečně budeme moci těšit na blížící se jarní dny.  

 Letošní rok jsme odstartovali velice zajímavou přednáškou 

pana Petra Nováka – Annapurna trek, jarní putování po rozkvetlých 

Himalájích, která se konala v neděli 9.2.2020,  v budově bývalé školy 

v Jenišovicích. Na druhou část roku bychom rádi navázali na další 

cestovatelskou přednášku, tentokrát v podání našeho zastupitele     

Josefa Rozlivky. 

 Čtyřicet let uplynulo od úmrtní našeho rodáka plk. Josefa      

Koukala – dopravního a stíhacího pilota, který se během druhé        

světové  války zúčastnil bitvy o Británii. Toto významné datum         

si připomeneme pietním aktem u pomníku plk. Josefa Koukala 

v Jenišovicích a pevně věřím, že většina z nás přijde uctít památku 

tohoto válečného hrdiny. 

 V roce 2020 nás však nečekají jen kulturní a společenské akce, 

ale i spousta práce. Rádi bychom uskutečnili výstavbu nového     

chodníku v místní části Zalažany, dále rekonstrukci prostranství návsi 
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a hřbitova v Jenišovicích, výměnu oken na obecním domku ve Štěnci 

a více se zaobírat ožehavým tématem - odkanalizování. Samozřejmě 

nejen to, ale spoustu dalších drobných oprav a rekonstrukcí v našich 

místních částech, které jsou zatím v zárodku, ale postupně se budou 

připravovat na tento, potažmo příští rok. 

 V prvním vydání našeho zpravodaje se dozvíte velmi zajímavé 

informace od místních spolků, jak z historie obce, tak i o plánovaných 

akcích na rok 2020. Všem, kteří do únorového zpravodaje poslali  

článek, velice děkuji. 

 Přeji Vám příjemné čtení. 

Pitra David, místostarosta 
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

 Pietní akt 

 Obec Jenišovice si Vás dovoluje pozvat, u příležitosti 40. výročí 

úmrtí plk. Josefa Koukala D.F.C., na pietní akt, který se uskuteční 

23.2.2020 od 12. hodin u pomníku v Jenišovicích.  

 Uctění památky Josefa Koukala proběhne za doprovodu živé 

hudby a čestné stráže. 

 Vzpomínkový program k uctění památky Josefa Koukala bude 

probíhat i v Luži a začíná již v 9:30hod. v Chrámu Panny Marie         

Pomocné na Chlumku Slavnostní bohoslužbou (viz. plakát na zadní    

straně zpravodaje) 

 Tříkrálová sbírka 

 Během dvou lednových   

víkendů, proběhla v našich obcích 

tradiční Tříkrálová sbírka a díky 

Vám se vybralo 10. 477,-Kč. 

 Výtěžek Tříkrálové sbírky    

v našem okrese bude použit na krytí 

spolufinancování rozšíření Centra 

sociálních služeb v Chotovicích - 

Dům sv. Josefa, dále na realizaci 

humanitárních projektů v zahraničí   

a mimořádné situace - krytí nákladů 

vzniklých při odstraňování následků 

povodní, požárů apod. 

 Velké díky patří všem,        

kteří přispěli a samozřejmě koledníkům a jejich patronům. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Poplatky obci 2019 

Poplatek za odpady a psy můžete platit: 

a) V kanceláři obecního úřadu u paní Kučerové v úředních hodinách 

b)  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 2020 je 500,-  

Svoz nebezpečného odpadu 1. pol. proběhne v sobotu 21. 3. 2020,    

rozpis časů a míst k naložení bude včas upřesněn. 

Poplatek za psa:  

- jeden pes 100,-  

- každý další 150,- 

  !!! Poplatek je splatný do 31. 3. 2020 !!! 
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2. Platby za vodu můžete platit: 

a) V kanceláři obecního úřadu u paní Kučerové v úředních hodinách 

b)  na účet obce Jenišovice (preferovaný způsob) 

číslo účtu: 114 160 9359/0800  

variabilní symbol pro platbu vody je číslo faktury. 

 Vítání občánků 

 V neděli 9. února 2020 se v budově bývalé školy v Jenišovicích 

uskutečnilo vítání občánků. Zástupci obce zde přivítali do života tři nové 

občánky obce Jenišovice – Michala Rejfu, Elišku Novotnou a Michala 

Prokůpka. 

 Miminka přivítaly svými básničky místní děti. Po projevu       

starostky obce se rodiče v upomínku na tento den podepsali do pamětní 

knihy a převzali si dárkové taštičky pro své děti. 

 Přejeme novým občánkům zdraví a spokojený život! 
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 Sběr použitého kuchyňského oleje 

 Obec je od 1.1.2020 povinna mít nádobu na jedlé oleje a tuky. Ty 

budeme mít prozatím dvě – jedna je umístěna vedle nádob na tříděný 

odpad ve Štěnci na návsi, druhá v Jenišovicích u č.p.8 ( u Klofandových), 

taktéž vedle nádob na tříděný odpad. Jedlé oleje bude svážet firma Libor 

Černohlávek, se sídlem v Církvici, pravidelně 1x za měsíc.  
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SDH MRAVÍN - ŠTĚNEC 

 Výroční členská schůze - v sobotu 11.ledna 2020 se konala 

výroční členská schůze SDH Štěnec – Mravín. Schůzi zahájil starosta 

SDH Petr Herynek, který přivítal všechny přítomné členy sboru a hosty. 

Mezi hosty výroční schůze byla starostka obce Jenišovice Alena 

Serbousková. Schůze pokračovala dle programu. Poté starostka obce 

Jenišovice Alena Serbousková podala informace o konaných akcích        

v lońském roce a pohovořila také o připravovaných akcích obce                

v letošním roce. Poděkovala SDH Štěnec – Mravín za činnost a dosažené 

výsledky v okrskových soutěžích konaných za rok 2019 a popřála všem 

pevné zdraví a úspěch v Novém roce. Schůze pak pokračovala diskuzí. 
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Plánované akce na rok 2020: 

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

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

občerstvením. 

 Memoriál Bohuslava Myšky - Po dohodě s našimi  členy SDH 

se opět zúčastníme  hasičské  soutěže “Memoriál Bohuslava Myš-

ky”,který se bude konat 25.4.2020 na “Ostrůvku” v Jenišovicích. 

 Okrsková soutěž - První kolo požárního sportu proběhne 

v květnu, termín a místo konání bude ještě upřesněno dle dohody jednot-

livých sborů SDH okrsku Chroustovice na okrskové schůzi v sobotu 15. 

února. I zde plánujeme být zastoupeni družstvem mužů. 

 Turnaj ve stolním tenise – Dále plánujeme uspořádání turnaje 

ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci 13. 6. 2020 od 13. hodin pro 

domácí. 

 O pohár starostky – Vinary - také plánujeme se zúčastnit dal-

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

se koná pravidelně v červenci, termín konání bude ještě upřesněn. 

 Rybářské závody pro děti i dospělé chceme opět uspořádat dne 

1.8.2020 od 12 hodin ve Štěnci na malém rybníku (hasičské nádrži)  

 Taneční večer s živou hudbou - O letních prázdninách 

1.8.2020od 20. hodin opět plánujeme ve spolupráci s ČČK Štěnec – Mra-

vín posezení v obecní stodole s občerstvením a  živou hudbou. 

 Turnaj ve stolním tenise - Dne 22. 8. od 13. hod. připravujeme 

velký „Open“turnaj ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci. Zúčast-

nit se mohou hráči i diváci z okolních vesnic. 

 O pohár starostky – Bělá - Opět plánujeme se zúčastnit požární 

soutěže „O pohár starosty“ v Bělé. Termín konání bude ještě upřesněn. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Turnaj v „Malé kopané“ - Tradiční turnaj v malé kopané 

s bohatým občerstvením je plánován na 26.září od 9.hod.na hřišti u poto-

ka směr Pěšice. 

 Memoriál Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“ - Dne 

24.10.2020 se uskuteční v hasičské klubovně ve Štěnci další ročník me-

moriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Začátek 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 J.Rozlivka 

MRAVÍNNÁM 

 Rodiče věhlasného prvorepublikového klavíristy pocházeli 

z Mravína a Martinic 

 Při mé práci je občas potřeba              

si odpočinout a já odpočívám nad starými 

knihami, matrikami nebo jinými materiály, 

které mi občas někdo přinese, protože je mu 

líto je vyhodit. Pak se člověk začte, začne 

vyhledávat a zajímat se a je z toho radost 

z nově objevených informací a o jednu     

takovou se s Vámi chci nyní podělit. I když 

velmi stručně, protože informací je na několik 

zpravodajů. 

 

 Začneme-li hezky od začátku, přeneseme se na mravínskou ná-

ves, kde právě v roce 1751 probíhá svatba. Vdova po Janu Daňkovi, sed-

láku ze statku čp. 16 se vdává za Václava Mikelku. Netrvalo dlouho   a 

narodil se jim první syn Karel, kterému není statek souzen                     a 

Emil L. Mikelka na kresbě od 

Františka Bukáčka 

http://www.obecjenisovice.cz/
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tak se se svojí novomanželkou, nezletilou 

Dorotou rozenou Hušákovou stěhují. Nej-

prve do domku čp. 13, potom  do sousední-

ho čp. 24, přičemž z peněz, které dostal 

Karel za odstoupení ze statku, staví si svůj 

vlastní domek, který dostal číslo popisné 25 

(poslední dům vpravo       na cestě do Dol-

ního Mravína). To už mají tři děti a dalších 

sedm se jim ještě narodí. Jedno z nich je i 

Josef Mikelka narozený 1798, který se ve 

svých 22 letech oženil s Kateřinou rozenou 

Klementovou z Vinar čp. 6 a zůstal se svými rodiči v rodném  domě. O 

rok později v roce 1820 se jim narodil syn Václav,                     a to se 

pomalu dostáváme k tomu, o čem se v Mravíně dosud nevědělo. Mladý 

Václav se pravděpodobně potkal s Marií Mikuleckou z Martinic čp. 3, 

která do Mravína jezdila za svojí sestrou Kateřinou, provdanou     za Jo-

sefa Peťuru z čp. 2. V rodném domě už nebylo místo,                         a tak 

se stěhují do čp. 24 (nejvýše položený dům v Mravíně, přímo na „Hra-

disku“). Za pár let mají tři děti, Josefa, Annu a Jana. Jan byl chytrý, dobře 

se učil a tak se vydal na dráhu učitele. Přímo po studiích začal učit na 

jednotřídní škole ve Stradouni, která se stala pod jeho vedením, navzdory 

vinarských zastupitelů, školou dvoutřídní. Působil zde v letech 1876 – 

1885 a poté se rozhodl využít nabídku a přestěhovat                     se 

s manželkou Marií rozenou Musilovou z Telecího čp. 106 do Pusté Ka-

menice, kde obdržel byt ve škole a na 35 let se stal váženým řídícím uči-

telem. Během několika let se jim narodila dcera a tři synové, z nichž pro-

střední záhy zemřel. Starší syn Jan Mikelka (*23. 5. 1890, †20. 12. 1926 

v Nitře) se stal po vzoru otcově rovněž učitelem, ale známější         je 

jako malíř a grafik, jeho některé obrazy jsou uchoványv Městském mu-

zeu a galerii v Poličce.  

   autoportrét Jana Mikelky 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Nejmladší Emil Ladislav Mikelka (*5. 11. 1894, †16. 6. 1949 

v Praze) po maturitě v roce 1913 na učitelském ústavu v Poličce odešel 

studovat hru na klavír u Karla Hoffmeistra na Pražské konzervatoři.       

Po vypuknutí první světové války byl povolán do vojska a ke studiu        

se vrátil až v roce 1919. Následovalo umělecké turné po Itálii, účinkování 

na abonentních a komorních koncertech v Plzni. Věnoval se studiu děl 

Dvořáka, Bacha, Beethovena, Schumana a především jej učaroval 

Bedřich Smetana. V Plzni v roce 1923 otevřel soukromý hudební ústav 

pro výuku klavíru, několikrát účinkoval s Československou filharmonií, 

v rozhlase vystupoval s herečkou Otýlií Beníškovou. V roce 1940 byl 

jmenován profesorem klavírní hudby na Pražské konzervatoři. Kromě 

interpretace cizích autorů se zabýval komponováním vlastních skladeb     

a věnoval se zpracovávání metodik klavírní hudby. 

 Nesmíme zapomenout uvést i jeho osobní život, který je neméně 

zajímavý. Oženil se totiž se svojí žačkou, Martou rozenou Filipovskou 

(*21. 8. 1894) z Přelouče čp. 4,jednou ze čtyř sester Národního umělce, 

herce Františka Filipovského (*23. 9. 1907, † 26. 10. 1993), (1*). Rovněž 

Marta byla profesorka výuky na klavír a svého manžela tak výborně   

doplňovala. Osud jejich jediného syna Zdeňka Mikelky není znám, víme 

pouze, že byl spolužákem skladatele Jana Klusáka na Akademickém 

gymnáziu v Praze a spolužákovi domluvil doučování hry na klavír            

a přípravu na AMU u své matky Marty Mikelkové.   

Emil Ladislav Mikelka zemřel náhle ve věku nedožitých 55 let v Praze. 

Ještě nutno podotknout, že příjmení Mikelka/ová je v současnosti velmi 

vzácné a v České republice jej nosí pět mužů a čtyři ženy. 

1* (Jejich otec František Filipovský byl významný hudebník, ředitel  

chóru v Přelouči, který se narodil v Rožmitálu čp. 72 (otec Lukáš        

Filipovský mistr krejčovský z Rožmitálu čp. 72, matka Marie rozená 

Stupková z Rožmitálu čp. 106) a matka Anna Pavlína Obstová (dcera 

Josefa Obsta v Přelouči čp. 16 a Alžběty, dcery Antonína Šintáka            

http://www.obecjenisovice.cz/
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z Bystrého 36, narozená v Mezilesí čp. 24). Rodiče Elišky, Marie, Marty 

a Františka Filipovských byli oddáni 25. 4. 1891, když bylo Františku 

Filipovskému 46 let). 

Ing. Jaroslav Vintera a Bc. Hana Dostálová,MRAVINNÁMz.s. 

Mravín 18. února 1410 

 Píše se rok 1410, Čeští vojevůdci Jan Sokol z Lamberka a Jan 

Žižka z Trocnova bojují v největší bitvě středověku, po boku Vladislava 

II. Jagelonského, proti Řádu německých rytířů v Grünwaldu. Na Pražské 

univerzitě je rektorem Mistr Jan Hus, který ve svých projevech kritizuje 

mravní úpadek katolické církve, pročež je dán 18. července do klatby      

a za 5 let upálen. Na hradě Košumberském vládne Jan z Chlumu, nevelká 

postava naší historie, je znám tím, že doprovodil spolu s Václavem 

z Dubé, svého přítele Mistra Jana Husa na kostnický koncil. A je to právě 

rok 1410, kdy se poprvé literární prameny zmiňují o malé osadě Mravín – 

Mrawin, v odúmrtním řízení po 

Ješkovi z Popovce.  

 18. února tomu tedy 

bude 610 let od první zmínky    

a k této příležitosti jsme si    

dovolili vydat členům sdružení 

a občanům Mravína památeční kalendář, plný současných fotografií, kte-

ré pro Vás vyfotila Lenka Sejpalová, František Lebeda              a Jaroslav 

Vintera. Několik kalendářů je stále ještě k dispozici za výrobní náklady 

nebo při větším zájmu je možný dotisk. Pokud budete vědět       o někom, 

komu kalendář udělá radost nebo byste jej chtěli někomu darovat, můžete 

mne kontaktovat na tel.: 776214520.  

Ing. Jaroslav Vintera, MRAVINNÁM z.s. 
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Další rána pro lesy KVÍTKOVKA KLAMNÁ 

 Při procházce lesem si 

většina z Vás všimne, že se naše 

lesy mění. Zejména se mění jejich 

druhová skladba, a to                 

nejradikálněji za posledních 200 

let. Vlivem dlouhotrvajícího sucha 

a nenechte se zmást tím, že „občas 

zaprší“, protože v hlubším půdním 

horizontu nyní chybí minimálně 

400 mm srážek, se množí celá 

řada škůdců a chorob. To,            

že v podstatě vymřely v okolí 

smrkové monokultury, byla přirozená reakce na špatné složení druhové 

skladby. To že uschnuly modříny a borovice, to je následek toho, že naši 

předci je nasázeli tam, kde tehdy měli dobré růstové podmínky a nyní při 

poklesu hladiny spodní vody, tyto stromy neměly kam šáhnout                 

a přirozeně uschly s následným napadením další celé řady dřevokazného 

hmyzu. Poté vlivem oteplování začali přicházet nové choroby a škůdci 

především z balkánu, středomoří apod. Prvním stromem, na kterém to je 

patrné je jasan a houbová choroba o které jsem psal v některém 

z minulých zpravodajů. A nyní se zdá, že naše lesy, myslím ty v Mravíně 

a ve Štěnci, budou připraveny o další druh do této doby velmi houževnatý 

a tím je habr. V roce 2019 byla v Mravíně poprvé pozorována velmi 

vzácná houba Anthostomadecipiens s anamorfním stádiem                     

Cytosporadecipiens, která se vyskytovala donedávna pouze 

v nejteplejších oblastech jižní Moravy v oblasti Pálavy nebo               

Dolnomoravském úvalu. 

 Jedná se o parazitickou houbu rostoucí na kmenech, větvích         

i kořenech listnáčů, a to zejména habru. Vytváří drobná až 0,5 mm velká 

kulovitá až vejčitá peritecia ponořená do stromatu a pronikající na povrch 
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dřeva krčky zakončenými              

kvítkovitými ústími (odsud český 

rodový název KVÍTKOVKA 

KLAMNÁ). Stromata způsobují 

odlupování kortikální vrstvy dřeva. 

Nápadné bývá též anamorfní stadi-

um houby Cytosporadecipiens, kte-

ré se projevuje vytlačováním žluto-

oranžové, později až tmavě červené 

masy konidií, skrz trhlinky v kůře 

(viz. foto).V Itálii, tato houba půso-

bí velmi rozsáhlé odumírání habrů a nejen habrů, ale i javorů, bříz, buků 

nebo dubů. A v Mravíně tomu není jinak. Na VKP Stráň u Mravína došlo 

během několika měsíců k uhynutí v některých místech 90% habrů  a další 

budou následovat, protože se choroba šíří jak dřevokazným  hmyzem, tak 

vzduchem. A co tedy sázet? Sázet musíme všechno, protože jen mnoho 

druhový les má do budoucna nějakou perspektivu k přežití. Zapomeňme 

na lesy, které jsou uklizené, jedno druhové a stromy stojící jako vojáci 

v šiku. Neprostupné porosty, různého stáří a různých druhů, to je to na co 

si musíme zvyknout a nenazývat to nepořádkem v lese. Snad to pochopí i 

největší vlastník zdejších lesů, kterým je naše Obec Jenišovice. 

Ing. Jaroslav Vintera, MRAVINNÁM z.s. 

MS OLŠINKA - JENIŠOVICE 

 Vážení spoluobčané, přátelé přírody a myslivosti, rád bych Vás 

seznámil s činností a prací našeho mysliveckého spolku v roce 2019. 

          Myslivecký spolek hospodaří na 2028 ha honební plochy. V této 

honitbě hospodaříme se zvěří srnčí, s bažantem obecným, se zajícem 

polním a prasetem divokým. V honitbě se dále nachází zvěř myslivosti 

http://www.obecjenisovice.cz/
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škodící. Je to liška obecná, jezevec lesní a v posledních 5 - ti letech psík 

mývalovitý. 

 Od listopadu až do konce dubna probíhá přikrmování veškeré 

zvěře, která se v honitbě nachází. Zvěři srnčí je předkládáno granulované 

krmivo, které si necháváme vyrábět. Také oves, ječmen a sůl. Bažantům 

podáváme pšeničnou zadinu. Veškerá krmiva si musíme kupovat, což nás 

stojí  nemalé finanční prostředky. V naší honitbě máme zakoupené          

a zabudované napáječky na vodu. Voda je pravidelně dovážena členy      

v letních měsících i několikrát týdně.   

 V březnu se uskutečnila výroční členská schůze, kde se hodnotila 

práce v honitbě za rok 2019. Zprávu podal předseda spolku, myslivecký 

hospodář a finanční hospodář, kynolog a nakonec revizní komise. 

 Od jarních měsíců probíhala práce v honitbě na opravách        

mysliveckých zařízení, jsou to posedy, kazatelny, ale také zásypy            

a krmelce. Dále probíhají práce na pronajatém objektu ve Štěnci.          

Zde se nám podařila zapojit voda a dodělat místnost ke společnému    

posezení a také místnost na ošetření ulovené zvěře. 

 Od května jsme se začali věnovat odlovu srnců.  Plán odlovu  

srnců, srn a srnčat nám zmařila osobní a nákladní auta.  Co je platná  

dobrá spolupráce s Agro  Jenišovice a ALA  Řepníky při sečení travin 

nebo obilovin, když tato zvěř skončí pod koly aut. Po vzájemné dohodě 

ve spolku byla umístěna reflexní odrazka na silnici Štěnec - Vinary.  

Doufáme, že to bude mít kladný dopad na snížení ztrát této krásné zvěře.  

Členové spolku se intenzivně věnují odlovu prasat, tento odlov probíhá    

z posedů a kazatelen při večerní čekané. Tato zvěř se u nás nevyskytuje  

v takovém množství, jak uvádějí media v některých částech republiky. 

Na co jsem jako myslivecký hospodář hrdý je odlov zvěře myslivosti 

škodící, a to už několik let. Daří se odlov mezi 40-50 ks ročně. A proto   

se zvyšují stavy bažanta a zajíce. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Za celoroční práci v honitbě nám jsou odměnou společné hony.  

V loňském roce  jsme měli tři hony. V dnešní době nejde o počty zvěře 

na výřadu, ale o setkání kamarádů po roce, popovídání na Poslední leči   

a vyprávění zážitků za uplynulý rok v našich honitbách. Také bych neměl 

zapomenout na každoroční výstavu trofejí v Nasavrkách. Toto pořádá 

OMS Chrudim. O tuto výstavu je stále větší a větší zájem z  řad          

myslivců, ale i široké veřejnosti. 

  Na závěr bych chtěl poděkovat za dobrou spolupráci                     

s OÚ Jenišovice a Agrem Jenišovice a doufám, že tato spolupráce bude      

i nadále pokračovat ke spokojenosti všech. Poděkování patří i občanům 

Jenišovic a okolních vesnic za podporu Mysliveckého spolku             

Olšinka - Jenišovice 

Myslivosti zdar 

    za MS Olšinka – Dostál Jiří ml., myslivecký hospodář 

SDH JENIŠOVICE 

 Vážení spoluobčané, 

 rok 2019 je již nenávratně pryč a tak dovolte, abych Vás                

seznámila s činností našeho sboru dobrovolných hasičů. 

 První sobotu v roce 2020 jsme uspořádali výroční valnou hroma-

du, které se zúčastnili jak samotní hasiči, tak jejich doprovod. Akce se 

zúčastnili i hosté – za obecní úřad starostka paní Alena Serbousková a 

paní Pavla Kučerová. Dále manželé Uhlířovi a pan Mrázek.  

 Díky velkému počtu zúčastněných jsme letos poprvé obsadili sál 

v kulturním domě, kdy se část z nás postarala o obsluhu v rámci nápojů a 

výbornou večeři nám připravil p. Hrubeš z pohostinství a ke zpestření 

zábavy nám zahrála živá hudba. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Co nás čeká v následující sezóně a na jaké akce se můžete těšit? 

 V březnu Vás obsloužíme na 45. Babském bále a hned druhý den 

na Dětském karnevale. V dubnu budeme ženám opět nápomocni s obslu-

hou na Pomlázkové zábavě. 

 V sobotu 25. dubna budeme pořádat již 6. ročník Memoriálu B. 

Myšky na Ostrůvku a ve čtvrtek 30. dubna společně s ČČK Jenišovice 

uspořádáme Pálení čarodějnic. Pro velký úspěch uspořádáme 13.6.2020 

Bramborákové hody s degustací piva. 

 Jménem SDH Jenišovice Vás všechny srdečně zvu na tyto akce a 

těším se na společné setkání.  

za SDH Jenišovice M. Šmejdová ml. 

TJ SOKOL JENIŠOVICE 

  Rok 2019 jsme  

zakončili na místním    

fotbalovém hřišti,  za    

podpory věrných           

fanoušků a drobného    

občerstvení, dopoledním 

Silvestrovským               

fotbálkem. 

 Moc odpočinku v novém roce nás však nečekalo. Přípravy na 

ples jsou velké a my měli co dělat, abychom vše do 18. ledna stihli 

podle našich přestav, jelikož jsme pořádali již druhý Sportovní ples. 

Dle ohlasů se vše       povedlo, a to včetně předtančení, tomboly a zá-

bavy. Tímto bych rád poděkoval všem sponzorům za dary do tombo-

ly. 
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Den před plesem jsme začali zimní přípravu, a to v tělocvičně v Luži, 

kam budeme chodit každý pátek až do konce února. O nedělích se 

snažíme proběhnout ven. 

 Od 1. března nás čekají přípravné zápasy. Nejprve na umělém 

povrchu v Chocni s týmem SK Chroustovice, dále 8. března na umě-

lém povrchu v Litomyšli s týmem Čistá u Litomyšle a následně po-

slední přátelské utkání v Chocni 15.března, kdy tým soupeře bude 

upřesněn.  

 Celou zimní přípravu zakončíme už po čtvrté v řadě zimním 

soustředěním na penzionu Anežka v Jeseníkách, od pátku 20.března 

do úterý 24. března. Týden na to už doma přivítáme tým Dřenice B, 

když v neděli začneme jarní část sezóny. 

 Všem chci popřát příjemný konec zimy, krásné jaro a doufám, 

že se brzy setkáme na našich sportovních utkáních. 

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

 Zakončení roku 2019  

 Naši bohatou kulturní a společenskou aktivitu jsme zakončili 

spolu s TJ Sokol Jenišovice, při pořádání Mikulášské diskotéky pro děti, 

která se konala na začátku prosince. Děti, které se zúčastnily, se dočkaly  

i příchodu Mikuláše, Čerta a Anděla, kteří jim za básničku předali balíček 

s drobnými sladkostmi a maličkostí na památku.  

 Plán akcí v roce 2020  

 V letošním roce            

zahajujeme naši sezónu            

14. března pořádáním již          

45. Babského plesu, jehož      

tématem se stal zpěvák Karel 

Gott.  

 Stejně jako v minulém 

roce, i letos se můžete těšit        

na hudební vystoupení kapely 

Hudba pro Vás, bohatou tombolu  

a večer plný zábavy.    Předprodej 

místenek bude probíhat             

od 2.3.2020 na OÚ. Následující 

den budeme od 14. hodin pořádat 

tradiční Dětský karneval,          

kde se i děti   mohou těšit          

na taneční předtančení a na     

odpoledne plné zábavy a her.  

 V dubnu nás čeká tradiční pomlázková zábava, která v letošním 

roce připadla na 11. dubna.  
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 Společně se SDH Jenišovice pořádáme na konci dubna i pálení 

čarodějnic. Malí i velcí čarodějové a čarodějky se mohou těšit                

na čarodějnický program, kdy si společně něco vyrobíme, opečeme        

si společně párky a užijeme si dětskou diskotéku. 

 Bramborákové hody spojené s degustací piva se letos uskuteční 

13. června. Těšit se můžete na živou hudbu, která bude hrát k tanci          

a poslechu do večerních hodin (22.00hod.). Na čepu budou opět výborné 

pivní speciály a k jídlu několik druhů bramboráků. Ani při této akci    

nezapomínáme na program pro děti a bude pro ně připraveno několik 

soutěží a sportovních disciplín. 

 V druhé polovině roku budeme opět k dispozici obecnímu úřadu 

při pečení a prodeji posvícenských koláčů, při pořádání tradiční          

Přehlídky dechových kapel.  

 Na konci října nás čeká Putování za strašidly, které se v roce 

2019 setkalo s nebývalou účastí, a to 150 dětí. V letošním roce budeme 

raději připraveni na velký nápor a už teď připravujeme hlavní téma     

celého Putování. V loňském roce byl tématem – ČAS – jaro, léto, podzim, 

zima.  

 Ráda bych ještě touto cestou poděkovala Agru Jenišovice              

za zapůjčení a dovoz podlážek, bez kterých by děti nemohly přejít přes 

řeku Novohradku a dále panu Davidu Šrůtovi, který nám sehnal a dovezl 

sponzorský dar ze Smetanova statku HK v podobě velkých 20 dýní,    

které zdobily trasu a i sál, kde proběhla diskotéka pro děti. 

 Rok 2020 zakončíme v prosinci Mikulášskou diskotékou pro děti 

a Vánoční výstavou ručních prací a výrobků. 

 Pevně věřím, že se na většině akcí budeme moci společně setkat. 

za ČČK Jenišovice – Petra Pitrová 
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POZVÁNKA – TVOŘENÍ S LUCKOU 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ 

 Děkujeme všem, kteří poslali příspěvky do únorového čísla   

zpravodaje 1/2020. 

 Další číslo zpravodaje vyjde na konci května 2020. Budeme rádi 

za každý Vámi zaslaný článek, a to na e-mail: Pitra.david@seznam.cz.  

Uzávěrka pro následující zpravodaj bude 24. května 2019. 

Vydává Obec Jenišovice 

tel. a fax.: +420 469 671 553 

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

Zpravodaj neprochází jazykovou korekturou! 
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