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Vážení spoluobčané, 

 přinášíme Vám letos první vydání Jenišovického zpravodaje. 

Hlavním tématem tohoto čísla jsou „odpady“. Téma sice nepopulární, 

ale v dnešní době čím dál víc diskutované.  

 I naší obce se dotkne novela zákona o odpadech, musíme        

se připravit na změny, které nás čekají. 

 Víc než kdy jindy, je třeba reálně přemýšlet, co hodíme          

do popelnice. Většina z nás již nějakým způsobem odpady třídí,          

to je vidět i na odměnách od obalové společnosti Ekokom, a.s.,        

viz dopis na straně 12.  Je potřeba ale v třídění přidat, jenom tak se 

vyhneme velkému zdražování poplatků za odpady… 

 Rovnice je jednoduchá, čím víc vytřídíme, tím míň budeme 

mít komunálního odpadu, zároveň ale víc dostaneme od společnosti 

Ekokom, a.s. na odměnách a zaplatíme méně za skládkovné            

komunálního odpadu. To je našim cílem. Proto bych chtěla Vás,      

spoluobčany a chalupáře, poprosit, abyste třídění odpadů věnovali 

ještě větší pozornost, protože každý z nás ovlivňuje vložením             

vytříděného odpadu do správného barevného kontejneru cenu                

za komunální opad. 

 Snažíme se Vám alespoň trochu třídění zpříjemnit - od června 

budou na obecním úřadě k zakoupení tašky na tříděný odpad (objem 

tašky 40 L), dále jednáme s Technickými službami Hlinsko s.r.o.            

http://www.obecjenisovice.cz/
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o zvýšení intenzity svozu kontejnerů na papír a na plast,                          

tak aby nedocházelo k tomu, že nebudete mít kam Váš vytříděný   

odpad uložit. 

 Zpravodaj není samozřejmě jenom o odpadech,                           

naleznete zde i pozvánky na kulturní a společenské akce,                       

které by v letošním roce měly proběhnout, články od spolků                

a sdružení a mnoho dalšího. 

 V neposlední řadě, Vám přinášíme střípky historie z našich 

místních částí, za které bych chtěla poděkovat paní Bc. Soně Krátké 

z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, která články vypracovala, 

s jejím svolením je tedy budeme velice rádi publikovat. V tomto čísle 

se dozvíme o dochovaných předmětech z Mravína – pás z koutní           

plachty a Štěnce – zlatý čepec. 

 V příštím zpravodaji Vám představíme dva dochované          

předměty z Jenišovic a Zalažan.  

 Přeji Vám příjemné čtení  

 

Alena Serbousková DiS. 

starostka obce 
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

 Pronájem obecních prostor 

 
 Společně s nájemným je nájemce povinen platit náklady              

za spotřebovanou elektřinu ve výši 6Kč/kW.  

 Ostrůvek + vratná kauce 3.000,-. Ostrůvek lze zamluvit                 

pro spolkové i soukromé akce. Spolky si mohou přednostně zamluvit 

termíny na své akce od 1.1. - 31.1. daného roku. Pro soukromé účely        

si můžete přírodní areál Ostrůvek zamluvit od 1.3. daného roku u pana 

Petra Novotného tel. 603 738 407. 

 Budova bývalé školy a sál v Kulturním domě lze zamluvit           

na obecním úřadě v Jenišovicích. 

 Prodej pozemků 

 Vážení vlastníci pozemků, pokud již přemýšlíte nad prodejem 

nebo v budoucnu budete chtít prodávat pozemky v katastru našich obcí 

nebo pozemky přiléhající k pozemkům ve vlastnictví obce Jenišovice 

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

Cena a podmínky koupě konkrétních pozemků by byly řešeny            

individuálně. Souhlas s nákupem nemovitostí je v pravomoci              

zastupitelstva obce Jenišovice. Děkuji. 
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 Odečty vodoměrů – červen 2021 

 Žádáme, občany a chalupáře (Jenišovic, Martinic, Zalažan           

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

nebo emailem na starostku obce. Stavy vodoměrů je třeba opsat a zaslat 

v týdnu od 28.6.2021 - 30.6.2021. 

 Kontakty: 

 Starostka Alena Serbousková DiS:  

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

 Další odečet vodoměrů bude na konci roku 2021. 

      Děkujeme za spolupráci. 
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JAK JSME SE V ROCE 2020 PODÍLELI NA OCHRANĚ  

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ? 

 Díky svým obyvatelům se Obec Jenišovice může v roce 2020 

pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru                 

a recyklaci o hmotnosti2,63 t. Na každého obyvatele tak připadá 6,08 kg 

vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce 

skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy,        

a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou 

výrobu. 

 Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu                 

na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků 

vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů 

Elektrowin. 

 Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře 

produkce CO2 o 31,36 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 

13 ks. 

 Nebylo nutné vytěžit 1 540,71 litrů ropy.  Představte si,              

že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např.       

na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 58krát. 

 Došlo také k úspoře 15 860,34 kWh energie. Asi stejné množství, 

jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 15861 krát. 

 Podařilo se recyklovat 1 511,66 kg železa. Toto množství 

recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 62 ks nových 

praček, bez nutnosti těžby železné rudy. 

 Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 53,36 kg 

mědi, což by postačilo pro ražbu 9486 1€ mincí, nebo 65,91 kg hliníku, 

který by stačil na výrobu 4395 plechovek o objemu 0,33 l. 
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UMÍSTĚNÍ SBĚRNÝCH NÁDOB V MÍSTNÍCH ČÁSTECH OBCE 

  Umístění sběrných nádob na plast, papír, sklo 

 Zalažany u nádrže, Martinice u bytovek, Jenišovice u č.p.8         

(Klofandovi), Jenišovice u obecního úřadu, Jenišovice u hřbitova, 

Štěnec na návsi, Mravín na návsi 

  Umístění sběrných nádob na velký železný odpad 

 Zalažany u č.p. 9 (Černíkovi), Jenišovice u stodoly - naproti 

č.p.20  

  Umístění sběrných nádob na plechovky a drobný železný odpad 

 Jenišovice u č.p.8 (Klofandovi), Štěnec na návsi, Mravín na návsi 

  Umístění sběrných nádob na textil - do sběrné nádoby patří čistý           

textil, obuv, hračky, ložní prádlo, vše zabaleno v igelitových pytlích 

 Jenišovice u č.p.8 (Klofandovi), Štěnec na návsi 

  Umístění sběrných nádob na použitý jedlý olej – do sběrné nádoby 

patří přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených 

PET lahvích 

 Jenišovice u č.p.8 (Klofandovi), Štěnec na návsi 

  Umístění sběrných nádob na bioodpad 

 Zalažany u č.p. 9 (Černíkovi), Martinice u kabin, Jenišovice         

u hřbitova,Štěnec na návsi, Mravín na návsi 

  Sběr vyřazeného elektra, zářivek a ostatních spotřebičů 

 Jenišovice stodola, Štěnec stodola 
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JAK SI ZAŘÍDIT TŘÍDĚNÍ V DOMÁCNOSTI? 

 Chcete třídit odpad nebo už třídíte, ale překáží vám                

neuspořádaný stoh z novin, prázdných PET lahví a sklenic od vína? 

Nezoufejte. Chce to jen vymyslet systém, který bude přehledný,          

jednoduchý a v souladu s vašimi prostorovými možnostmi. Tady         

je pár tipů: 

 Pro začátek Vám poslouží několik použitých krabic, např.           

od nových domácích spotřebičů. Také v obchodech seženete přepravní 

krabice třeba od piškotů či oplatek, které Vám určitě na požádání dají.    

Ty si můžete popsat barevným popisovačem nebo si třeba                       

na www.jaktridit.cz vytisknout barevné samolepky pro každý druh            

odpadů.  

 Stejnou službu, jako papírové krabice, udělá i trojice starých          

igelitek, ve kterých jste si přinesli nákup z obchodu. Pokud máte více 

prostoru a můžete tříděný odpad déle střádat, pak se nabízejí igelitové 

pytle na odpad, které buď popíšete fixem, polepíte nebo si rovnou          

pořídíte pytle v barvách, na které jste zvyklý z kontejnerů na třídění.  

 Moderním řešením jsou pak barevné tašky na třídění odpadu, 

které distribuuje prostřednictvím obcí společnost EKO-KOM. Tašky jsou 

spojené suchým zipem, takže je možné jejich obsah jednotlivě vytřídit. 

Tyto tašky budou od června k dispozici i na obecním 

úřadě v Jenišovicích, cena bude 70 Kč/sada 4 tašek   

(papír, plast, sklo, kovy – vice informaci na OÚ Jenišovice). 

Pokud pak můžete do třídících nádob více investovat, můžete už si dnes 

pořídit i moderní koše na třídění, které jsou zabudované v kuchyňské 

lince. Možností je celá řada a každý to má u sebe doma zařízené jinak, 

tak, jak mu to nejvíc vyhovuje.  

 

http://www.obecjenisovice.cz/
http://www.jaktridit.cz/
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VYTŘÍDĚNÉ MNOŽSTVÍ ODPADU Z OBALŮ – 1.1. – 31.3. 
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POPLATKY OBCE ZA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Všichni se musíme snažit o to, aby naše popelnice neobsahovaly 

využitelné odpady (tj. papír, plast, nápojové kartony, sklo, železný 

odpad a plechovky, bioodpad,), na tento odpad jsou učené kontejnery 

ve všech místních částech. Je předpoklad, že pokud budeme poctivě třídit 

(čož většina z Vás již dělá), budeme limity dané zákonem (viz. tabulka   

č. 1) schopni plnit. Pokud by tomu tak bylo má to hned dvě výhody         

1. vyšší odměny za tříděný odpad od společnosti ekokom  2. Nebude 

muset obec každoročně navyšovat místní poplatky za popelnice. 

Příklad rok 2021 

 Obec Jenišovice má 435 obyvatel. 

 435 *200 kg = 87.000 kg= 87 tun 

tzn. do 87 tun …. obec hradí skládkovné 500 Kč/tunu 

87 a více tun …. obec hradí skládkovné 800Kč/tunu 

 Pokud obec během roku 2021 dosáhne 87 tun svezeného KO 

z popelnic, bude povinna hradit za každou další svezenou tunu 800 Kč. 

Toto může nastat v průběhu roku a platí do konce roku 2021. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 V roce 2019 obec vyprodukovala cca 109 tun komunálního        

odpadu z toho 14 tun při svozu objemného odpadu. 

 V roce 2020 obec vyprodukovala cca 110 tun komunálního     

odpadu z toho 10 tun při svozu objemného odpadu. 

TS HLINSKO  

EVIDENČNÍ SYSTÉM SBĚRNÝCH NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

 Poslanecká sněmovna v prosinci 2020 schválila zákon                     

č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1.1.2021 a všichni jsou 

povinni se tímto řídit.  

 Implementace této novely má mimo jiné zásadní dopad na způsob 

nakládání s odpady a s tím i zvýšené finanční náklady. Zejména je nutné 

sledovat, a co nejpřesněji vykazovat produkci komunálních odpadů 

z jednotlivých obcí, jelikož produkce komunálních odpadů přímo          

ovlivňuje finanční dopad na obec.    

 Z důvodu shora zmiňovaných dopadů novely zákona o odpadech 

se zástupci obcí, jež jsou obsluhovány Technickými službami Hlinsko, 

s.r.o., dohodli na dalším společném postupu, kterým je zavedení             

komplexního řešení svozu odpadů, tzv. chytrý systém svozu odpadů. 

Jedná se o zavedení evidenčního systému odpadových nádob (popelnic) 

v jednotlivých obcích.  

 V průběhu první poloviny roku 2021 by měly být všechny nádoby 

na odpad očipovány a následně pasportizovány. Aby byla možná              

pasportizace očipovaných nádob, je nutné, aby každá nádoba byla         

opatřena číslem popisným. Tímto opatřením, které je prvním krokem 

v plnění podmínek zákona o odpadech, bude zpřesněno produkované 

množství komunálních odpadů z jednotlivých obcí a tím i odpovídající 

finanční náklad spojený s likvidací odpadů v dané obci.  

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Prvním krokem, co je nutné učinit, je, aby si každý vlastník 

označil číslem popisným nádobu na komunální odpad (popelnici), 

která bude následně obsluhována.  

 Po tomto bude následovat očipování nádob, což bude zajištěno         

ze strany obce. O termínu čipování budou občané v dostatečném časovém 

předstihu informováni. Po tomto bude provedena pasportizace nádob – 

přiřazení čipu k číslu popisnému, což už budou provádět Technické    

služby Hlinsko, s.r.o. v rámci svozu odpadů, o čemž budou rovněž         

občané informováni, aby ponechali nádoby na stanovišti delší dobu         

a mohlo tak dojít k pasportizaci všech nádob.  

 Evidence sběrných nádob je vyvolána dopady zákona                     

o odpadech, který nabyl účinnosti od 1.1.2021.  

                                                                                                                    Petr Stejskal, jednatel v.r. 

MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S. 

Automatizace, digitalizace, robotizace - využijete příležitost? MAS       
a oblastní hospodářská komora spolupracují, letní kempy s MAS 

 Nové dotační období 2021-2027 mimo jiné otevírá podnikatelům 

ve spolupráci s MASřadu zajímavých možností, jak zlepšit své                

podnikání. Vedle využití obnovitelných zdrojů energie (to jsou hlavně 

fotovoltaické elektrárny v rámci výzev Modernizačního fondu), o kterých 

jsme již informovali a kde se připravuje další podpora MAS a obcí ve 

spolupráci s Pardubickým krajem, je třeba rozhodně zmínit oblast             

technologií a konkurenceschopnosti. OP Technologie aaplikace                     

pro konkurenceschopnost je zaměřen hlavně na podporu technologické 

inovace podniků, automatizaci, robotizaci, digitalizaci apod., ale také 

podporujerozvoj spolupráce v oblasti využití moderních technologií. 

K tomu všemu je třebamapovat(animovat) podnikatelský potenciál na 

venkově, a to velmi konkrétně, proto nyní ministerstvo průmyslu                   

http://www.obecjenisovice.cz/
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a obchodu zjišťuje bližší informace o možné absorpční kapacitě žádostí 

přes MAS, tedy zájem o projekty do 2 mil. Kč, s předpokládanou dotací 

50 %, u kterých je předpoklad realizace už v letech 2022-2023. 

 Chcete-li cesty přes MAS využít, kontaktujte nás, či vyplňte        

záměr zde: https://forms.gle/fp1WowLaLDATVv4BA, ozveme se vám. 

 Z výše uvedeného je patrné, že výrazným rysem připravovaných 

strategií MAS je daleko přesnější a zacílený popis aktivit, kterými           

strategie řeší identifikované potřeby ve svém území. Proto MAS nejen 

intenzivně prohlubuje spolupráci s relevantními partnery-Smart            

Akcelerátor PK, P-PINK atd., ale novinkou pro jaro 2021 je chystané 

podepsání Memoranda o spolupráci mezi Krajskou hospodářskou           

komorou – oblastí Chrudim a mezi místními akčními skupinami,             

které zde působí: MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko,           

dále MAS Hlinecko, MAS Železnohorský region a MAS Chrudimsko. 

Jako pozorovatel bude memorandum podporovat též MAS Podhůří       

Železných hor ze sousedního Kraje Vysočina. Prvním výsledkem          

spolupráce je výměna informací, aktuality, představování nových členů         

i operativní marketing a reklama – CR-market, 1.on-line magazín pro 

podnikatele a o podnikatelích oblasti Chrudim. 

 Během dubna MAS připravila žádost na variantu příměstských 

táborů do výzvy MŠMT. Ve spolupráci převážně s komunitními školami 

a centry a dalšími organizacemi z území je připravováno 8 letních         

kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 

19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní         

docházku. 

 Další informace najdete na webu MAS https://www.masskch.cz/, 

aktuální informace pro rodiče ipedagogy na webu 

http://www.map2030.cz/ a můžete nás sledovat i na FB                              

https://www.facebook.com/masskch 

http://www.obecjenisovice.cz/
https://forms.gle/fp1WowLaLDATVv4BA
https://www.masskch.cz/pro-podnikatele/cr-market/
https://www.masskch.cz/pro-podnikatele/cr-market/
https://www.masskch.cz/
http://www.map2030.cz/
https://www.facebook.com/masskch
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Střední článek ve vzdělávání v Pardubickém kraji, duševní zdraví 

dětí, lokální produkce, komunitní energetika, vysokorychlostní 

internet. 

 Tématem tohoto období je opět vzdělávání, protože během května 

probíhala veřejná konzultace k nastavení středního článku ve vzdělávání, 

a protože MAS patří k zakládajícím členům Partnerství pro vzdělávání 

2030+, snažili jsme se, aby se informace o tom, jak nastavit střední           

článek, aby zlepšoval učení, wellbeing a rovné šance žáků dostala ke 

všem školám a zřizovatelům. Velké on line setkání se zástupci MSMT 

proběhne pro Pardubický kraj 15.6.2021, v případě zájmu nás                  

kontaktujte. 

 Pro NS MAS jsme pořádali ve spolupráci s ČOSIV (Česká          

odborná společnost inkluzivního vzdělávání) tematický denInspirace pro 

realizátory MAP v oblasti spolupráce mezi vzdělávacím a sociálním   

sektorem. Prezentace a doporučená videa včetně odkazu na knihu       

Adverzní dětské zkušenosti (Adverse ChildhoodExperiences) a jejich vliv 

na sociální chování,psychické a celkové zdraví během života- pro           

sociální pracovníky, psychology, pedagogy, rodiče, pěstouny a zaujatou 

veřejnostnajdete na našem webu v sekci pro školy. 

 Zajímavou událostí je aktivizace lokálních producentů –                   

ve spolupráci s Hradní spižírnou, obcí Předhradí a hradem                   

Rychmburkmapujeme a propojujeme rozmanité drobné výrobce                      

a producenty, abychom nejen zjistili jejich potřeby do dalšího období,     

ale hlavně společně pomohli připravit zajímavou nabídku                                 

pro návštěvníky našeho území, protože velkou prioritou bude i rozvoj 

cestovního ruchu.Záměry stále sbírámezde: ZÁJEM O PODPORU 

PODNIKATELŮ VE VÝZVÁCH MAS 2021-2027. 

http://www.obecjenisovice.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz8iddPo-sphMBXqsEqkrc5KTtAil3WGiwTMp30SraL52JmA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz8iddPo-sphMBXqsEqkrc5KTtAil3WGiwTMp30SraL52JmA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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 Pro podnikatele, veřejnou správu i další organizace připravujeme 

ve spolupráci s dalšími MAS první kroky pro vytvoření společného            

postupu v oblasti komunitní energetiky. Jedná se např. o představení           

základních prvků lokální energetiky, upřesnění role jednotlivých aktérů, 

mapování specifik malých českých měst a obcí v regionu, o možné směry 

rozvoje – do čeho lze investovat – zdroje, úložiště, úspory, flexibilita…   

o všem vás budeme různými cestami informovat a velmi vítáme zájemce 

z řad odborníků k zapojení do další spolupráce, stačí kontaktovat kance-

lář.  

 Obdobná situace se týká výstavby vysokorychlostních sítí,         

již máme v kraji k dispozici koordinátora díky projektu BCO (Broadband 

Competence Office ČR) a jeho poradenských služeb mohou využít           

podnikatelé i veřejná správa. 

 O naší další činnosti se dozvíte i z výroční zprávy za rok 2020,  

na našich stránkách https://www.masskch.cz/ a http://www.map2030.cz/   

a také facebooku https://www.facebook.com/masskch. 

Kancelář MAS SKCH 

POLDR KUTŘÍN 

 Záměr protipovodňové stavby začal vznikat po velkých záplavách 

v roce 1997 a stavba poldru v Kutříně na Krounce, kterou chce Povodí 

Labe chránit před povodněmi stovky lidí žijících v blízkosti řeky              

Novohradky, byla zahájena 29. 4. 2021 a dokončena by měla být na    

podzim 2024.  

 Rozsáhlá stavba ochrání níže položené území v povodí            

Novohradky a při povodních má zadržet přívalovou vlnu přítoku do    

doby, než záplavy odezní. 

 Poldr vznikne v úzkém údolí pod obcemi Perálec a Kutřín. Podle 

projektu se v něm postaví mohutná betonová hráz dlouhá 131 metrů a 

http://www.obecjenisovice.cz/
https://www.masskch.cz/
http://www.map2030.cz/
https://www.facebook.com/masskch
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vysoká 17,8 metru. Pro lepší začlenění do krajiny ji zakryjí násypy           

tvarované do teras. Pro odtok vody bude mít dvě spodní výpusti a boční 

bezpečnostní přeliv, bude mít také migrační prostup pro vodní živočichy. 

Zařízení bude bez obsluhy. Součástí stavby je i revitalizace toku a údolní 

nivy Martinického potoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stavba poldru je odhadována zhruba na 400 milionů korun bez 

DPH a většinu peněz poskytlo ministerstvo zemědělství.  

(zdroj: https://www.nase-voda.cz/povodi-labe-zahajilo-vystavbu-poldru-kutrin-za-400-

milionu-korun) 

STŘÍPKY Z OKOLÍ JENIŠOVIC VE SBÍRCE MUZEA VM 

 Vážení čtenáři,  

 na konci 19. století byly přijaty do sbírky muzea předměty z Luže 

a blízkého okolí a dodnes zůstaly uloženy v bohatém fondu Regionálního 

muzea ve Vysokém Mýtě. Naše instituce si v roce 2021 připomíná      

neuvěřitelných 150 let existence. Ve zpravodaji obce Jenišovice nyní 

nalézáte informace o předmětech, pocházejících z Mravína a Štěnce, 

 Přeji příjemné a snad i zajímavé čtení.  

Bc. Soňa Krátká - kurátorka sbírek 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Předmět prvý – pás z koutní plachty z Mravína  

 Příchod dítěte na 

svět byl v minulosti opředen 

mnoha pověrami. Matka 

dítě první týdny po porodu 

tráví „v koutě“, tedy v po-

steli v rohu místnosti – zde 

jsou oba v bezpečí před 

případným nebezpečím 

zlých sil, číhajících na osla-

benou matku a nepokřtěné 

dítě. Postel odděloval od 

zbývajícího prostoru světni-

ce rozměrný závěs z bílého hrubě tkaného plátna – tzv. koutní plachta. Ta 

byla zdobena bohatou výšivkou soustředěnou do pruhů – červená karma-

zínová barva měla nosit štěstí, výjevy taktéž zabezpečily šťastný a bohatý 

život dítěte. Častými motivy proto jsou měšce penízků, srdíčka, jelínci, 

dvojice ptáčků nebo tulipány. Pod inventárním číslem 9E-72 nalézáme 

dlouhý pruh výšivky vystřižené z koutní plachty. Podle dalšího čísla psa-

ného černou tuší přímo na tkaninu (č. 1554) pak ve starých evidenčních 

pomůckách muzea čteme, že se jedná o pás koutní plachty, vyšitý, z 

Mravína. Pravděpodobně v rámci sběrů materiálů pro přípravu velké ná-

rodopisné výstavy byl získán na konci 19. století pro fond vysokomýt-

ského muzea. Na obrázku vidíte detail červené výšivky z této koutnice.  

Předmět druhý – zlatý čepec ze Štěnce  

 Majetné ženy ve městech ale také mlynářky či rychtářky na ves-

nicích ještě v průběhu první poloviny 19. století zakrývaly hlavu ve svá-

tek slavnostním čepcem zvaným zlatý či krumplák. Čepec byl hodně 

tuhý, šitý z několika vrstev, přičemž celá vnější část bohatě zdoben vý-

šivkou kovovou přízí – dracounem. Bohatost stehů zvýraznily našité ko-

http://www.obecjenisovice.cz/


S t r á n k a  | 22 

 

www.obecjenisovice.cz  obecniurad@obecjenisovice.cz 

vové plíšky a často také sklíčka a ba-

revné korálky. Protože čepce často 

zdobil zlatý dracoun, získaly tak své 

přízvisko - zlaté. Postupně se kroje v 

oblasti Vysokomýtska, kam náležely i 

Jenišovice a okolí, přestávaly používat 

kolem 50. let 19. století, někdy na 

konci stejného století pak čepec pod 

číslem staré evidence 1584 a nové 

evidence 9A-208 doputoval do  

sbírky muzea ve Vysokém Mýtě. Ví-

me o něm, že pochází z Mravína, z 

rodiny Stržilovy. Obrázek představuje 

zadní – týlovou – část čepce.  

SDH ŠTĚNEC - MRAVÍN 

Plánované akce na rok 2021 

 Letošní akce SDH Štěnec – Mravín budou stejně jako v loňském 

roce z důvodu pandemie Covid-19 značně omezeny. Přesto máme           

v plánu uskutečnit i v této nepříznivé době několik akcí. 

 Rybářské závody – Červenec - Pro děti i dospělé chceme           

o letních prázdninách opět uspořádat dne 31. 7. 2021 od 12 hodin            

ve Štěnci na malém rybníku (hasičské nádrži) soutěž v rybaření. 

 Taneční večer s živou hudbou - 31.7.2021 od 20. hodin opět 

plánujeme ve spolupráci s ČČK Štěnec – Mravín posezení v obecní    

stodole s občerstvením a  živou hudbou. 

 "Open" turnaj ve stolním tenise - dne 28. 8. 2021                    

od 13.hod. připravujeme  velký „Open“  turnaj ve stolním tenise v obecní 

http://www.obecjenisovice.cz/
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stodole ve Štěnci. Zúčastnit se mohou hráči i diváci z okolních vesnic. 

Startovné na tento turnaj je 100 Kč. 

 Malý turnaj ve stolním tenise - dále plánujeme také uspořádání 

turnaje ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci 25. 9. 2021 od 13. 

hod. Tento turnaj je jen pro místní obyvatele. 

 Memoriál Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“ - 23. 10. 2021 

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. 

 Pokud se od června rozvolní opatření ohledně pandemie Covid-19 

a budou se ještě letos organizovat požární soutěže, plánujeme se opět 

jako každoročně těchto soutěží zúčastnit. Další informace o činnosti SDH 

Štěnec – Mravín  naleznete na http://www.obecjenisovice.cz/ v odkazu 

Spolky a obč.sdružení. 

Za SDH Štěnec – Mravín, Josef  Rozlivka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Po delší pauze jsme měli možnost se opět společně sejít, a to při 

našem oblíbeném Tvoření s Luckou, které se uskutečnilo 29.5.2021 ve 

Stodole ve Štěnci.  

 Tvoření chybělo nejen nám dospělým, ale hlavně našim dětem, 

kterých se v sobotu sešlo hned 12 a s Luckou si vyrobily krásné želví  

pokladničky a letní dekorační kolíček ve tvaru motýla. Všechny               

zúčastněné děti si nakonec odnesly nejen své výtvory, ale i tašku plnou 

překvapení a dárků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na letní prázdniny chystáme další akce pro děti, o kterých Vás 

budeme včas informovat na internetových stránkách obce a místním  

rozhlasem. 

 Těšíme se na společná setkání  

 

za ČČK Štěnec – Mravín – Ilona Kubusová 

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

 Po delší odmlce Vás všechny zdravím, 

 rád bych do našeho obecního zpravodaje, také něčím přispěl za 

Jenišovický fotbalový klub. 

 Začíná se nám pomalu dosti věcí rozvolňovat a tím snad i náš 

vesnický fotbal. Uplynulou sezonu 2020/2021, ve které jsme stihli         

odehrát jen několik zápasu podzimu, nám FAČR v Praze v květnu      

uzavřel a celý ročník byl ANULOVÁN (nebylo odehráno více , jak 50% 

zápasu v dané sezoně). 

 Sport, fotbal, ani trénování 

jako takové nebylo povoleno,            

ale snažili jsme se alespoň brigád-

ně vylepšovat zázemí kabin a zá-

roveň   s lepším počasím i dost 

práce na hřišti samotném. V břez-

nu jsme si     zakoupili tažený 

ODMECHOVAČ na pročesání 

staré trávy a mechu z trávníku, 

pročesání proběhlo dvakrát, poté se podařilo celé hřiště rozmetadlem 

poházet hnojivem, kdy jsme použili 120kg a následně 160kg travní směsy 

na dosetí trávníku. Asi by se dalo říct, že vše, co zde píši, je zbytečné, 

když se nehraje a asi i zbytečné investice. 

 Opak je pravdou, hřiště se musí stále udržovat a rádi bychom 

kvalitu hřiště posunuli dál. S tím souvisel další nákup, kdy k naší vřete-

nové sekačce jsme pořídili  zahradní traktůrek (který je pro nás nezbytný 

pomocník na takovou práci), ať už válcování a provzdušňovaní "ježkem", 

rozvoz hlíny, bránování, atd.. Podél celého hřiště se nám podařil vyčistit 

velký kus plochy, kde chceme mít samozřejmě hezky udržovaný trávník, 

ale v neposlední řadě i nové střídačky a kiosek. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Kiosek se nám musí podařit do léta kompletně dodělat. Rádi by-

chom ho s fanoušky zkolaudovali a tímto i měli kvalitní a hezké zázemí 

na pohoštění všech na hřišti popřípadě i jiné akce, než jen samotné zápa-

sy klubu. 

 S jarní pauzou, kdy budeme rádi za novou sezónu, která by měla 

začínat o víkendu 31.7. a 1.8. 2021, musíme řešit odchody hráčů a samo-

zřejmostí i hledání nových posil do týmu. Roční hostování u nás ukončil 

Jirout Vojta a vrací se do Jaroslavi. Chtěl bych mu za práci u nás podě-

kovat a popřát spoustu golů. Nadále se řeší prodloužení hostování Standy 

Kláta, který je už rok v okresním přeboru za SLAVOJ CEREKVICE 

n.LOUČNOU. Podařilo se nám dokončit přestup Libora Bednáře z TJ 

Městec (SK Chroustovice B), jednáme o dvou dorostencích, kteří by s 

námi mohli začít už snad letní přípravu. Pokud by se podařilo a veškerá 

nařízení se zmírní, plánujeme letní soustředění, alespoň na pár dnů, Ať už 

v našem areálu, nebo v oblíbeném PENZIONU ANEŽKA v Ostružné. 

 Aktuálně máme odehraná dvě přátelská utkání s účastníkem 

okresního přeboru svitavska - Slavoj Cerekvice nad Loučnou, kdy jsme 

první zápas zavítali na půdu Cerekvice (3:1) a minulou neděli odehráli po 

dlouhé době zápas na domácí půdě.(3:5) 

 Jakmile to bude možné, rádi bychom uskutečnili i několik spole-

čenských akcí pro naše občany. V plánu máme opět letní kino, pomoc při 

letním karnevalu ženám z ČČK Jenišovice a v zimě bychom chtěli opět 

zorganizovat Čertovské pecky a fláky s živou kapelou a druhý den Čer-

tovskou diskotéku pro děti. O těchto akcích Vás budeme dopředu infor-

movat a těšit se konečně na setkání.  

 Za celý klub TJ Sokol Jenišovice Vám všem chci popřát krásné 

slunečné dny a spoustu zdraví a elánu. 

 

Pitra David - předseda klubu 

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

 Na rok 2020 nevzpomínáme moc dobře, jelikož je to rok,          

kdy náš spolek poprvé za svou činnost neuskutečnil ani jednu                        

společenskou akci v obci, a proto budeme doufat, že letos se vše v lepší 

obrátí a my zase začneme společensky žít a budeme se moci potkávat     

na akcích, které pro Vás již plánujeme. 

 Jako první bychom chtěli o prázdninách připravit akci pro naše 

nejmenší. Již 2x byl zrušen dětský karneval, který se koná vždy druhý 

den po Babském bálu, a proto máme v plánu zorganizovat Letní dětský 

karneval, který se bude konat na Ostrůvku v Jenišovicích. Děti se mohou 

těšit na spoustu soutěží, krásné odměny, skvělou hudbu a rodiče s námi 

budou moci následně posedět až do večerních hodin  

 V září budeme opět nápomocny při pečení tradičních               

posvícenských koláčů a obsluze při Přehlídce dechových kapel, kterou 

pořádá obecní úřad Jenišovice. 

 23. října se 

v odpoledních hodinách 

uskuteční tradiční puto-

vání za strašidly, tento-

krát na téma Princ a 

večernice. Děti na trase 

potkají snad všechny 

postavy z této krásné 

české pohádky, u kte-

rých budou plnit jedno-

duché úkoly, za které 

budou následně odměny. 

 O všech těchto akcích Vás budeme samozřejmě včas informovat 

a těšit se na společná setkání. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ 

 Děkujeme všem, kteří poslali příspěvky do květnového čísla   

zpravodaje 1/2021. 

 Další číslo zpravodaje plánujeme na podzim 2021. Budeme rádi 

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

Vydává Obec Jenišovice 

tel. a fax.: +420 469 671 553 

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

Zpravodaj neprochází jazykovou korekturou! 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


