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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

 rok 2013 pomalu končí, blíží se období vánočních svátků a 

začátek roku nového. V tomto čase většina z nás bilancuje, do jaké 

míry a jak se mu podařilo splnit své plány a předsevzetí. To platí i 

o obci. Hodnocení však nechám na Vás. 

 Pro mě osobně, je toto vhodná příležitost poděkovat Vám 

za celoroční práci a pomoc pro naši obec a popřát Vám všem 

klidné a spokojené vánoční svátky, strávené v kruhu svých 

nejbližších. Pro následující rok má jistě každý z vás nové plány, 

závazky a předsevzetí, aby se Vám splnily a byli jste schopni jim 

dostát, přeji všem hlavně zdraví, štěstí, lásku a hodně úspěchů 

v osobním i pracovním životě.    (LS) 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Výsledky voleb do poslanecké sněmovny 

Okrsek č. 1  JENIŠOVICE volební účast 59,77 % 

         Strana Platné hlasy 

 číslo název celkem v % 

1 Česká str.sociálně demokrat. 27 17,30 
 

2 Strana svobodných občanů 5 3,20 
 

3 Česká pirátská strana 6 3,84 
 

4 TOP 09 12 7,69 
 

6 Občanská demokratická strana 7 4,48 
 

11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 8,97 
 

13 Suver.-Strana zdravého rozumu 2 1,28 
 

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 6 3,84 
 

17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 17 10,89 
 

18 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 0,64 
 

20 ANO 2011 36 23,07 
 

21 Komunistická str.Čech a Moravy 20 12,82 
 

23 Strana zelených 3 1,92 
 

Okrsek č. 2  Štěnec volební účast 52,17 % 

          Strana                    Platné hlasy 

 číslo název celkem v % 

1 Česká str.sociálně demokrat.                 7 14,89 
 

2 Strana svobodných občanů                 2 4,25 
 

4 TOP 09                 2 4,25 
 

6 Občanská demokratická strana                  3 6,38 
 

8 Klub angažovaných nestraníků                  0 0,00 
 

9 politické hnutí Změna                   0 0,00 
 

10 Strana soukromníků ČR                   0 0,00 
 

11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.                  8 17,02 
 

 
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI                  2 4,25 

 
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury                  6 12,76 

 

20 ANO 2011                  9 19,14 
 

21 Komunistická str.Čech a Moravy                  8 17,02 
 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Usnesení č. 19.,20. 
 

usnesení  

č. 19/1/13 

ZO Jenišovice 

I. schvaluje prodloužení stávající smlouvy ze dne 30. 9. 2003 mezi firmou Rybářství 

Litomyšl, s.r.o. a Obcí Jenišovice, do 15. 11. 2013 formou dodatku. 

usnesení 

č.19/2/13 

ZO Jenišovice 

I. schvaluje darovací smlouvu mezi Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 

1929/62, Praha 4 a Obcí Jenišovice, kde předmětem smlouvy je poskytnutí 

finančního daru na financování kultury ve výši 5 000,-Kč.  

usnesení 

č.19/3/13 

ZO Jenišovice 

I. schvaluje smlouvu e.č. OŽPZ/13/22557 o poskytnutí dotace v rámci POV mezi 

Pardubickým krajem a Obcí Jenišovice, kde předmětem smlouvy je poskytnutí 

neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pk na akci „Provoz prodejny 

v Jenišovicích“ ve výši 7 000,-Kč. 

II. schvaluje smlouvu e.č. OŽPZ/13/22162 o poskytnutí dotace v rámci POV mezi 

Pardubickým krajem a Obcí Jenišovice, kde předmětem smlouvy je poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pk na akci „Oprava opěrné 

zdi místní komunikace Mravín“ ve výši 100 000,-Kč. 

usnesení 

č.19/4/13 

ZO Jenišovice 

schvaluje odkoupení pozemku p.č. 22/22 v k.ú Jenišovice o výměře 116m2, který je 

ve vlastnictví firmy Telefónica Czech Republic, a.s. do vlastnictví obce za 30Kč/m2, 

včetně uhrazení poplatku za vklad do KN.   

 

usnesení 

č.19/5/13 

ZO Jenišovice 

schvaluje prodej pozemků p.č. 867/1, p.č. 807/5, p.č. 867/7 a p.č. 867/8 všechny 

v k.ú. Zalažany, které jsou ve vlastnictví obce Jenišovice, panu M. T., za 30 Kč/m2 za 

podmínky, že bude provedeno geometrické oddělení pozemku z pozemkové p.č. 

867/1, který bude sloužit pro zachování vjezdu a přístupu na st. pozemek p.č. 80 

v k.ú. Lhota u Chroustovic a bude doložen souhlas majitelů výše uvedeného 

pozemku s oddělovacím geometrickým plánem. Veškeré náklady a úkony související 

s prodejem hradí kupující. 

 

usnesení 

č.19/6/13 

ZO Jenišovice 

I. schvaluje smlouvu o dílo č. SZ130005 mezi firmou ABK – Pardubice, se sídlem 

Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice a Obcí Jenišovice, kde předmětem 

smlouvy je oprava vodovodního řádu v k.ú. Štěnec dle projektové dokumentace 

„Štěnec – oprava vodovodu“ . 

usnesení 

č.19/7/13 

ZO Jenišovice 

I. schvaluje nájemní smlouvu mezi Tělovýchovnou jednotou Sokol Jenišovice a Obcí 

Jenišovice, kde předmětem smlouvy je pronájem nebytového prostoru v budově 

bývalých kabin TJ Jenišovice – místnost pro rozhodčí se skladem, kabina hostí, 

http://www.obecjenisovice.cz/
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kabina domácí, kancelář a umývárna na pozemku p.č. 112/2 a 112/1 oba v k.ú. 

Jenišovice, které jsou ve vlastnictví Obce Jenišovice. 

usnesení 

č.19/8/13 

ZO Jenišovice 

zmocňuje advokáta JUDr. Milana Břeně vykonávajícího advokacii jako společník 

Advokátní kancelář Milan Břeň s.r.o. k zastupování při daňové kontrole č.j. 

1010201/13/2800-04703-603013 ohledně dotace poskytnuté obci Jenišovice.  

 

usnesení 

č.18/9/13 

ZO Jenišovice 

 schvaluje dokončení opravy požární nádrže ve Štěnci, týkající se odtokového kanálu, 

kterou provede firma Agro Jenišovice, a.s.  

 

usnesení 

č.18/10/13 

ZO Jenišovice 

schvaluje nákup 2 mobilních chemických záchodů s mytím rukou. 

 
usnesení  

č. 20/1/13 

ZO Jenišovice 

schvaluje 

I. příspěvek pro TJ Sokol Jenišovice a příspěvek pro HC Sokol Jenišovice na činnost 

ve sportovní sezóně 2013/2014 ve výši 10 000,-Kč, 

II. příspěvek místním občanským sdružením na rok 2014 ve výši 5 000,-Kč, kde je 

podmínkou organizování akcí pro veřejnost, 

III. vrácení poplatku ze vstupného za rok 2013 místním občanským sdružením 

formou příspěvku. 

usnesení 

č.20/2/13 

ZO Jenišovice 

I. schvaluje Smlouvu mezi firmou Instav Hlinsko, a.s., se sídlem Tyršova 833, 539 

01 Hlinsko a Obcí Jenišovice, kde předmětem smlouvy je provedení  díla dle 

projektové dokumentace „Oprava opěrné zdi Mravín“. 

usnesení 

č.20/3/13 

ZO Jenišovice 

schvaluje pověření JUDr. Martina Flory, se zaměřením na lesní a myslivecké právo, 

zastupováním Obce Jenišovice v předvolání ve věci žalobce (Obec Jenišovice) proti 

žalovanému (Lesy ČR) o určení vlastnictví lesních pozemků. 

usnesení 

č.20/4/13 

ZO Jenišovice 

schvaluje Aktualizaci I. – IV. Hlavní záměry programu obnovy Jenišovic a jejich 

místních částí – Martinice, Zalažany, Štěnec, Mravín na roky 2011 – 2016. 

usnesení 

č.20/5/13 

ZO Jenišovice 

schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova z 

prostředků Pardubického kraje na pořízení nové komunální techniky - nosiče nářadí 

s mulčovačem v roce 2014. 

 

 
(PV) 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Stavební akce – podzim 2013 
 

Mravín – opěrná zeď 

 

V současné době dokončila firma Instav Hlinsko stavbu opěrné zdi v Mravíně. 

Původní podezdívka a zábradlí zcela neplnily funkci a hrozilo jejich sesunutí. 

Místo bylo zejména nebezpečné v zimních měsících při pluhování. Nová zeď se 

obešla zcela bez betonování a je tvořena tzv. drátokoši (gabiony), které jsou 

ručně vyskládány lomovým žulovým kamenem. Jedná se o samonosnou zeď o 

tloušťce 100 – 130 cm, která byla osazena novým zábradlím. Podél komunikace 

byl osazen žlábek a silniční obrubníky, které by měli odvést vodu při vydatných 

deštích, které vymývali břeh a cestu. 

 
 

Mravín – oprava rybníčku na návsi 
Od září do listopadu, provedla firma 

ABK rekonstrukci rybníčku na návsi 

v Mravíně, který v posledních letech 

propouštěl vodu, hladina tak byla jen 

30 cm. Pískovcové kameny byly 

očištěny, bylo provedeno 

zabetonování kvádrů ze zadní části 

z litého hydroizolačního betonu a 

celková oprava dna. Stav od poslední 

rekonstrukce z podzimu 1998, kdy si 

oprava vyžádala 600 tisíc korun, byl 

havarijní.  

        (JV) 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Co se  ještě v obci v roce 2013 mimo jiné 

realizovalo: 
               - dokončení Protipovodňových opatření – studie – obec Jenišovice,  

                -oprava vodovodu ve Štěnci – nahrazení starého litinového rozvodu za   

                 plastový 

                -oprava břehu potoka u nádrže ve Štěnci 

                - obnova přítoku do požární nádrže v Zalažanech 

     -zahájení prací na inženýrských sítích a komunikaci pro rodinné 

domky  v Jenišovicích - 1.část 

     - provozování vodovodu pro veřejnou potřebu v místních částech 

Zalažany, Martinice, Jenišovice a Štěnec 

 

Mravín – nové lavičky v Mravíně  
 

Obec Jenišovice zakoupila do Mravína nové lavičky od firmy Lesy 

Města Brna a.s.. Na instalaci se podíleli členové občanského sdružení 

Mravínnám o.s. celkem bylo usazeno 5 laviček. Dvě u rybníčka na návsi, a 

jedna pod dubem u cesty na Mentourský háj.  Poslední čeká na své umístění po 

dokončení stavebních prací v Mravíně. Tímto děkujeme všem, kteří se zapojili.  

(JV) 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Praktické  informace - Kácení dřevin 

rostoucích mimo les - NOVÁ PRAVIDLA 

1. Základní informace  

Povolení ke kácení se nevyžaduje 

-  pro stromy o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm, 

-  pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m
2
, 

-  pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako 

plantáž    dřevin (rozhodující je zápis v KN! – katastr  nemovitostí) 

-  pro dřeviny rostoucí v zahradách. 

 Uvedené neplatí pro památné stromy a dřeviny rostoucí jako součást 

významných krajinných prvků (VKP), kterými jsou ze zákona lesy, rašeliniště, 

vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy a dále existují významné krajinné 

prvky registrované. Kácení stromů na lesních pozemcích se řídí zákonem č. 

289/1996 Sb., o lesích, u ostatních významných krajinných prvků je nezbytné 

předchozí posouzení rozsahu požadovaného kácení orgánem ochrany přírody 

a krajiny z hlediska jeho dopadu na ekologicko stabilizační funkci VKP.). 

Povolení ke kácení lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení 

funkčního a estetického významu předmětné dřeviny. Povolení ke kácení dřevin 

rostoucích mimo les se vydává formou rozhodnutí v rámci správního řízení, 

které je zahájeno podáním žádosti. 

Ohlašované kácení 15 dní předem je možné u dřevin z těchto pevně 

stanovených důvodů:              

-    pěstebních, za účelem obnovy porostů  

-    při provádění výchovné probírky porostů 

-    zdravotních 

-    při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, 

-    odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské 

soustavy prováděném při provozování těchto soustav. 

 

 Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů 

předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, 

pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. 

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

 Žádost o kácení může podat jen vlastník či nájemce nebo jiný 

oprávněný uživatel pozemku se souhlasem vlastníka. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 V případě spoluvlastnictví pozemku je nutné podání společné žádosti 

všech vlastníků, případně mohou tito vlastníci udělit plnou moc k zastupování 

osobě, která je může zastupovat v celém řízení. Plnou moc musí připojit k 

žádosti. Plná moc musí obsahovat jméno (popř. jména), příjmení, bydliště, 

datum narození a podpis zmocňujících osob a jméno, příjmení, bydliště, datum 

narození zmocněnce a vlastnoruční podpis. 

3. Jakým způsobem můžete zahájit řízení o kácení dřevin rostoucích 

mimo les  

 Podáním žádosti se všemi zákonnými náležitostmi. Žádost lze podat 

osobně na OÚ v Jenišovicích, písemně, v elektronické podobě podepsané 

zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě 

do datové schránky. Za podmínky, že bude žádost do 5ti dnů potvrzena popř. 

doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím 

dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického 

podpisu. 

4. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici  

 Formulář  "Žádost o  povolení kácení dřevin rostoucích mimo les" je ke 

stažení na obecních stránkách v sekci ostatní dokumenty - formuláře a nebo je 

možné si ho vyzvednout přímo na OÚ v Jenišovicích. 

5.  Nejčastější dotazy  

Kdy je možné dřeviny kácet? Orgán ochrany přírody při svém rozhodování 

přihlíží k ekologickým (produkce pylu a semena, biotop živočichů, především 

hmyzu a ptáků a další), hygienickým a estetickým funkcím, které dřeviny 

na daném místě během roku plní a proto povoluje kácení zpravidla v době 

vegetačního klidu, tj. přibližně od 15. 10. do 31.3.  

Co musí žádost obsahovat?  Žádost může být samozřejmě uplatněna písemně i 

bez použití formuláře, musí však obsahovat: 

–  u fyzické osoby: 

   jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, vč. PSČ, 

–  u právnické osoby: 

   název nebo obchodní firmu, IČ, adresu sídla, vč. PSČ, popř. jinou adresu pro 

doručování, 

–  u fyzické osoby s podnikatelskou činností: 

jméno a příjmení (případně další název), IČ, adresu zapsanou v obchodním 

http://www.obecjenisovice.cz/
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rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, vč. PSČ, 

popř. jinou adresu pro doručování, 

–  u všech: podpis  

a dále: 

 číslo parcely a katastrální území, 

 počet a druh dřevin ke kácení, 

 obvod kmene dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí (popř. velikost 

plochy dřevin v m
2
), 

 zdůvodnění žádosti, 

 doložení vlastnického práva, nelze-li aktuálně ověřit v katastru 

nemovitostí, popř. nájemního či uživatelského vztahu, 

 situační nákres v příloze 

Je k ořezu stromů potřeba také povolení? Řez stromů nepodléhá povolení 

orgánu ochrany přírody. Podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona je povinností 

vlastníků péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování. Při případném 

ořezu je nutné postupovat dle odborných zásad a respektovat přirozený habitus 

(tvar koruny) stromů. Odstranění podstatné části koruny (více jak 30 %), 

případně narušení přirozeného habitu dřevin, by znamenalo jejich poškození. 

Jak postupovat v případě, kdy hrozí pád stromu?Pokud je stavem stromu 

bezprostředně ohroženo zdraví či život obyvatel nebo hrozí-li škoda značného 

rozsahu (např. při uvolnění kořenů nebo vážném poškození kmene) lze strom 

pokácet bez povolení, ale ten kdo kácení provede je povinen podat na OÚ 

Jenišovice, oznámení a to do 15 dnů od provedeného kácení (režim tzv. 

havarijního kácení). Dle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 189/2013 Sb. je třeba 

doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro havarijní 

kácení, např. k oznámení přiložit fotodokumentaci. 

Co je zahrada?Zahrada je pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v 

zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. 

Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. (Toto ustanovení se 

nevztahuje na zahrady u chaty či v zahrádkářské kolonii, či pozemek oplocený 

například pouze živým plotem!) 

(PV) 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Škoda na obecním majetku 44 596 Kč 
 
Policie České republiky šetří od 

18. 9. 2013 trestní čin poškození 

cizí věci, kterého se měl dopustit 

neznámý pachatel na majetku 

Obce Jenišovice a Povodí Labe a 

to v celkové výši stanovené 

policejním znalcem 87 990 Kč. 

Jedná se o porost stromů na břehu 

řeky Novohradky za fotbalovou 

brankou. 

 

V jarních měsících neznámý 

pachatel navrtal 5 stromů jasanu 

ztepilého na parcele č. 567/1, a na 

parcele 388/2 2 ks lípy srdčité, 1 ks jasanu ztepilého a 1 ks smrku ztepilého, 

který je v majetkem Povodí Labe a jedná se o území VKP (významný krajinný 

prvek). Do vzniklých otvorů pachatel nalil neznámou chemickou látku, která  

zapříčinila částečný úhyn a trvalé poškození stromů.  

 

Proto prosíme všechny, kteří by mohli přinést do případu nějaké nové 

skutečnosti, aby tak učinili buď na obecním úřadě v Jenišovicích  nebo na 

Policii České republiky na obvodním oddělení v Chrasti.  

(JV) 

 
Alej starých odrůd 

Obecní pracovníci v polovině listopadu provedli 

nové kotvení stromů v aleji na Mentour, kde je 

vysazeno na 35 starých odrůd jabloní. Z důvodu 

silného větru a výskytu srnčí zvěře byli stromky 

opatřeny novými kůly, nátěrem proti okusu a 

chráničkou z pletiva. Již v příštím roce alej 

přinese první plody. Podobně budou postupně 

ošetřeny i alej za hřbitovem, kde již letos rodili 

první slivoně nebo sad v Mravíně s mladými 

hrušněmi, jabloněmi a slivoněmi. 

(JV) 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Vánoční strom ve Štenci 

 Na přání Štěneckých občanů vysadil obecní úřad menší jedli 

kavkazskou, která bude mnoho let sloužit jako Vánoční strom. Stejně tak byly 

vysazeny 3 mladé lípy s menšími kuželovitými korunami dorůstající maximálně 

15 m, které jsou náhradní výsadbou za již pokácené dvě lípy a jeden javor ve 

stejných místech, které byli ve špatném zdravotním stavu.  

(JV) 

 

 

Přemístění nádob na tříděný odpad  

ve Štěnci 
 Hledáme nové místo na umístění nádob na tříděný odpad. V současné 

době jsou nevhodně umístěny v blízkosti domu a budou překážet při jeho 

rekonstrukci. Proto vyzýváme občany Štěnce, kteří by měli nápad kam lépe tyto 

nádoby umístit, aby byly nadále dobře přístupné a přitom co nejméně překážely.  

Aby si své nápady a podněty nenechali pro sebe a podělili se o ně s námi.  
(JV) 

 
Tříkrálová sbírka 

 

 V sobotu 4. ledna 2014, před svátkem Tří králů, proběhne v Luži a 

okolí již po čtrnácté celostátní Tříkrálová sbírka. Všichni, kteří se chtějí sbírky 

zúčastnit, se sejdou v 8:30 hod. na faře v Luži. 

Většinu získaných prostředků použijeme na rekonstrukci ambulantních 

odlehčovacích služeb/“školka pro seniory“/. Za část výtěžku bychom rovněž 

rádi nakoupili další zdravotní pomůcky do našich půjčoven pro domácí 

hospicovou službu a jako každým rokem věnujeme 10 % na přímou pomoc 

potřebným lidem v rámci humanitární pomoci v ČR a zahraničí. 

Již tradičně budou skupinky tří králů v doprovodu dospělé osoby procházet 

Luží, Jenišovicemi, Chroustovicemi a okolními vesnicemi.  

 V Mravíně budou koledníci koledovat 11. ledna. Vedoucí skupinek 

budou vybaveni průkazem SČKCH, občanským průkazem, kasičkou s charitním 

logem a opatřenou pečetí a podpisem pracovníka MÚ v Luži. 

Jako každý rok chtějí koledníci do Vašich domovů přinést radostnou zvěst 

vánočních svátků, obdarovat Vás drobnou pozorností a na dveře napsat 

symbol K+M+B 2013, který je znamením hojnosti a ochrany po celý rok – 

„Kristus ať požehná Váš příbytek“.  

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, pomoc a štědrost.  

http://www.obecjenisovice.cz/
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Odpady 
 

 Naše obec je velmi dobře hodnocena v třídění odpadů (plast, 

sklo, papír). Za to Vám občanům a chalupářům patří poděkování. Za 

jednotlivé druhy vámi tříděných odpadů má obec finanční příjem, který 

se následně příznivě promítá do poplatků za odpady.  

 Firmou TS Hlinsko a.s. bylo obci sděleno, že cenu za 

poskytované služby nebude pro rok 2014 zvyšovat.  Pokud se 

zásahem státu nezvýší např. zpoplatnění uložení odpadu na skládky, 

zůstane místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

v roce 2014 pro vás občany ve stejné výši jako v letošním roce tj. 

480,- Kč.  

 Pro obec je také přínosem sběr vyřazených elektrospotřebičů 

v našich sběrných místech, ze kterých má obec rovněž finanční příjem 

snižující náklady na likvidaci odpadů v obci. 

Ne všichni občané však toto podporují, např. při svozu nebezpečného a 

objemného odpadu ve všech našich obcích 2. 11. 2013 se nechalo podle 

evidence odvést 13 ks vyřazených elektrospotřebičů, které mohly být 

umístěny v našich sběrných místech. Přitom vždy, když máte 

v domácnosti vyřazený elektrospotřebič, stačí tak málo, zavolat na 

tel. 469 671 553 nebo 602 49 25 49 nebo se stavit na Obecním úřadě a 

domluvit se na uložení, případně i na odvozu z domu. 

 Sběrná nádoba na drobný elektroodpad a vyřazené baterie 

je nyní umístěna na chodbě obecního úřadu. 

(LS) 

 

 

 

Knihovna 
 V knihovně je možné si vedle knížek (ve spolupráci s Městskou 

knihovnou Chrudim se několikrát za rok obměňují) zapůjčit i časopisy 

např.: Praktická žena, Enigma, History, Receptář, 100+1, Květy, Bravo 

Girl nebo Vlastivědné listy. 

Místní knihovna v Jenišovicích je otevřena každé pondělí od 18:00 – 

do 20:00 hod. 

(LS) 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Změna jízdního řádu 

Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit na změnu jízdního řádu 

linky 927, která vstoupí v platnost k 15. 12. 2013 (viz: 

http://portal.idos.cz/Data/pdf/L700927_131215_139995.pdf). 

K největším změnám patří prodloužení dopoledního spoje 3 až do Luže. 

Nově pojede z Vysokého Mýta v 9.30 přes Jenišovice (odj. 9.50) a do 

Luže přijede v 10.04. Zpět se bude vracet jako spoj 6 v 10.10 z Luže 

přes Jenišovice (odj. 10.24) do Vysokého Mýta (příj. 10.51). Dojde tím 

k zajištění možnosti dopravy dopoledne po celý pracovní týden mezi 

Luží a Vysokým Mýtem. Dále u této linky na základě požadavku občanů 

dochází k posunu spoje 2 o 15 minut později (z Luže v 5.00, příj. do 

Vysokého Mýta v 5.40). Další jízdní řády linek najdete na 

www.portal.idos.cz nebo přímo na vyhledávači spojení na 

www.jizdnirady.cz.  

Obce Mravín - Štěnec v televizi 
  

 9. listopadu byl na Čt 2 

odvysílán díl pořadu Náš 

Venkov – Vozejčky aneb Julie 

na cestách, který byl natáčen 

v červenci v Mravíně, ve 

Štěnci, na Pěšicích a 

Řepníkách, či blízkém okolí. 

Tento díl byl věnován 

kočovnému loutkovému 

divadlu, které si za jedno ze 

svých domovských míst 

vybralo malou obec Mravín, kde se již spoustu let schází a každoročně 

vyjíždí na tzv. Vozejčky. Hrají dětem a dospělým loutkové divadlo.  

 

Tento díl si můžete stáhnout na stránkách pořadu Náš Venkov ve 

videoarchivu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-

venkov/413235100041008-vozejcky-aneb-julie-na-cestach/ 

 

(JV) 

http://www.obecjenisovice.cz/
http://portal.idos.cz/Data/pdf/L700927_131215_139995.pdf
http://www.portal.idos.cz/
http://www.jizdnirady.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/413235100041008-vozejcky-aneb-julie-na-cestach/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/413235100041008-vozejcky-aneb-julie-na-cestach/
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Využití budovy bývalé školy 
 

Karate –  od podzimu 2013 -  pravidelně v pondělí a ve středu cvičí oddíl 

karate pod vedením p. Kociána z Lozic. Obec zakoupila na podlahu jedné třídy 

na cvičení podložky,, tatami“.  

Pokud by se našel někdo, kdo povede např. cvičení pro ženy, bude možné další 

využití této třídy. 

 

Stolní tenis – opět začalo pravidelné hraní. Pro další zájemce podá bližší 

informace Roman Jonáš. 

 

Keramický kroužek  
 V nevyužívaných prostorách bývalé školy v Jenišovicích začne od jara 

příštího roku fungovat keramický kroužek pod odborným vedením, s využitím 

vypalovací pece. 

 Řada z vás již projevila zájem tento kroužek navštěvovat a určitě se 

ještě řada z vás přidá.  

 Společně s lektorkou se naučíme zvládat techniky spojené s výrobou 

prostorové i plošné keramiky - práce se šablonou, vykrajování z plátu, 

modelování, válečkovou techniku, zdobení engobami a glazováním,  zdobení 

syrových i vypálených výrobků. 

 Keramický kroužek je vhodnou aktivitou jak pro dospělé všech 

věkových kategorií, tak samozřejmě i pro děti. Děti do věku 9 let určitě rádi 

doprovodí jejich maminky či tatínkové.  

 Práce s keramickou hlínou je výborný relaxační prostředek, příjemné 

strávení části volného času a příležitost vyrobit vždy jedinečný vlastnoruční 

originál, který bude potěšením nejen pro vás, ale třeba poslouží jako milý dárek. 

  O čase a všech ostatních organizačních záležitostech ohledně 

fungování keramického kroužku budete s dostatečným časovým předstihem 

informováni.  

(LS) 

 

Naši jubilanti ŘÍJEN – PROSINEC 2013 
Jiří Matouš             Mravín             85 let 

Eva Kaplanová      Jenišovice         80 let 

Josef Sochor          Jenišovice         80 let                   

Milan Stach           Jenišovice        70 let                    

Marek Šilar            Martinice         50 let               Gratulujeme! 

http://www.obecjenisovice.cz/
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