PF 2015
Příjemné vánoční svátky, pevné
zdraví, mnoho štěstí a rodinné
pohody.
Do nového roku mnoho osobních
i pracovních úspěchů a spokojenosti
přeje zastupitellsstvo obce Jenišovice.

1

S t r á n k a |2

VÁNOČNÍ VÝSTAVA A ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU

www.obecjenisovice.cz
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Vážení a milí spoluobčané,
rok se sešel s rokem a opět jsou tu chvíle, kdy si najdeme čas,
abychom se zastavili a navzájem si popřáli hodně radosti, dobrou
sváteční pohodu, zdraví, štěstí a spokojenost.
Jsou to chvíle, kdy jsme k sobě ohleduplnější, přístupnější,
dokážeme mnohé odpustit, chvíle, kdy přinášíme radost svým blízkým
a sami se těšíme z jejich radosti. Je to ona kouzelná atmosféra Vánoc,
která přináší radost a otevírá nám srdce. Vánoce jsou ty nejkrásnější
svátky v roce, svátky míru, lásky a porozumění.
Tento čas klidu a štědrosti je tou pravou příležitostí k tomu,
abychom se alespoň jednou za rok zastavili a věnovali svou pozornost
druhým. Tichou vzpomínku bychom měli také věnovat těm, kteří
se již nemohou s námi podělit o naši radost, neboť již nejsou mezi
námi.
Milí spoluobčané, také my se chceme v tuto chvíli s Vámi
podělit o tyto krásné okamžiky vánoční pohody, popřát Vám všem
mnoho radosti a spokojenosti a s blížícím se koncem roku Vám též
popřát stálé zdraví a štěstí v nastávajícím roce 2015.
Zastupitelstvo obce Jenišovice.

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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NOVÉ SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Jak již všichni víte, 10. – 11. října 2014, proběhly volby
do zastupitelstev obcí v České republice. Na období 2014 - 2018
bylo do zastupitelstva obce Jenišovice zvoleno 9 zastupitelů:
Svatoš Lubomír

- starosta obce

Pitra David

- místostarosta obce

Novotný Pavel

- člen zastupitelstva obce

Slavíková Zlata

- člen zastupitelstva obce

Dostálová Marcela

- člen zastupitelstva obce

Rozlivka Josef

- člen zastupitelstva obce

Bc. Dostál David

- člen zastupitelstva obce

Pekař Rudolf

- člen zastupitelstva obce

Ing. Vinterová Petra

- člen zastupitelstva obce

Finanční výbor
předseda

- Novotný Pavel

členové

- Slavíková Zlata, Dostálová Marcela

Kontrolní výbor
předseda

- Rozlivka Josef

členové

- Bc. Dostál David, Pekař Rudolf

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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JOSEF KOUKAL – VYZNAMENÁNÍ KŘÍŽ OBRANY STÁTU
Česko si připomnělo Den válečných veteránů –
největším pietním aktem,, který se konal 11.11.2014
na pražském Vítkově. Zde
de bylo za účasti čestných
jednotek,

představitelů

politiky,

armády a

církve,

vyznamenáno
enáno nebo povýšeno několik účastníků bojů
především z druhé světové války.
Vojenské vyznamenání Kříž obrany státu posmrtně
získal i náš rodák plk. Josef Koukal, který se jako stíhač účastnil bojů
druhé světové války.

ZMĚNY V POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ MIMO-LESNÍCH DŘEVIN
Od 1. 11. 2014 platí novela vyhlášky č. 222/2014, která ruší
kácení dřevin bez povolení na pozemku zahrady u bytového domu
nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně
oplocený a nepřístupný veřejnosti.
Nově vyhláškaa umožňuje kácet dřeviny bez povolení pouze
u

ovocných

dřevin

rostoucích

na

pozemcích

v zastavěných

územích evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku:
- zahrada, zastavěná plocha
locha a nádvoří, ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň.

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@
@obecjenisovice.cz
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Nadále platí, že se musí žádat o povolení kácení mimo výše
uvedenou výjimku pro všechny dřeviny rostoucí mimo les, které mají
obvod kmene 80 cm a větší ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené
porosty dřevin, pokud celková plocha přesáhne 40 m2.
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
ve smyslu §4 vyhlášky č. 189/2013 Sb. musí vedle obecných
náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny
nachází, stručný popis umístění dřevin a situační nákres,
doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského
vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit
v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka
pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy
popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze
namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy
s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
a
zdůvodnění žádosti.

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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NOVĚ PŘIPRAVOVANÁ ZÁSTAVBA V OBCI JENIŠOVICE
V prosinci 2014 byla úspěšně dokončena jedna z největších
investic obce za poslední roky, a to infrastruktura – inženýrské sítě
a komunikace pro výstavbu 6-ti rodinných domků (viz.
viz. foto).
foto
Případným zájemcům o tyto parcely, o velikosti 802 – 924 m2,
budou podány informace na obecním úřadě v Jenišovicích.

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@
@obecjenisovice.cz
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VYUŽITÍ BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY
Od začátku letošního
školního roku je v budově
bývalé

školy

v Jenišovicích

poměrně živo, ke středečnímu
kroužku karate přibyl ještě
kroužek

keramický,

který

se pro velký zájem žen a dětí
nejen z Jenišovic, koná dvakrát
týdně ve středu a ve čtvrtek.
Dále slečna Váňová pořádá v úterý v jedné z bývalých tříd
taneční kurzy pro děti i dospělé a ve středu si chodí ženy zacvičit
a zarelaxovat na cvičení pro ženy.
Několikrát

týdně

můžeme

z tělocvičny

v patře

slyšet

i odrážející se míček od pingpongového stolu. To si chodí zahrát
a zatrénovat parta jenišovických pingpongových nadšenců.
Kdybyste měli Vy nebo Vaše děti, chuť
huť trávit svůj volný čas
na některé z těchto aktivit uvádíme kontakty na vedoucí kroužků:
Karate:

Jaroslav Kocián – tel: +420 603 206 485

Keramika:

Eva Hrníčková – tel: +420 737 441 364

Taneční kroužek:

Jiřina Váňová – tel: +420 724 358 899

Cvičení pro ženy:

Jana Vlachová – kontaktovat OÚ Jenišovice

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@
@obecjenisovice.cz
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TURNAJ V PING PONGU 2014
Jako v minulých letech, tak i letos uspořádali jenišovičtí
příznivci ping pongu v sobotu 22.11.2014
2014 odpoledne, v kulturním
domě v Jenišovicích turnaj v ping pongu. Letošní účast aktérů byla
nad očekávání velká, zúčastnilo se celkem 33 mužů a 8 žen a dívek.

Vítězkou mezi ženami se stala

Romana Hrubešová,
Hrubešová

na druhém místě skončila Michaela Novotná a místo třetí obsadila
Michaela Prochová.
První místo v kategorii mužů obsadil Roman Jonáš z Jenišovic,
na druhém místě skončil Marcel Dostál z Jenišovic a jako třetí
se umístil Marek Chvojka z Nasavrk. Vítěz se stal držitelem putovního
poháru a poháru pro vítěze, ale ani ostatní neodešli s prázdnou.
Dík za pěkné odpoledne patří především organizátorům a všem
účastníkům a v neposlední řadě také všem sponzorům.
Vítězům gratulujeme!
www.obecjenisovice.cz

obecniurad@
@obecjenisovice.cz
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HC SOKOL JENIŠOVICE
Sezónu 2014/2015 jsme již
tradičně

zahájili

soustředěním

ve Žďáru nad Sázavou, a to 19. – 21.
září 2014.
utužit
a

Cílem soustředění bylo

kolektiv,

vylepšit

což

fyzickou

se

povedlo,

připravenost

na novou sezónu, jelikož pro letošní
rok jsme zahájili dvě hokejové ligy.
Jedná se o neregistrovanou ligu
igu ve Skutči a bezkontaktní ligu
v Litomyšli.
Výsledky odehraných zápasů ve Skutči:
HC Sokol Jenišovice

X

HC Chlumětín

10:3

HC Sokol Jenišovice

X

HC Patapuf Pardubice 9:3

HC Sokol Jenišovice

X

HC Otradov

3:2 po S.N.

HC Sokol Jenišovice

X

HC Dynamo Rosice

5:2

HC Sokol Jenišovice

X

HC Řepníky

5:4

HC Sokol Jenišovice

X

HC Ostrov

4:6

HC Sokol Jenišovice

X

HC Hlinsko Skulls

0:1

HC Sokol Jenišovice

X

TJ Vidlatá Seč

8:7

Podrobné komentáře k zápasům najdete :
http://www.hcjenisovice.estranky.cz/clanky/zapasove-komentare--ln-skutec/sezona2014-2015/

www.obecjenisovice.cz
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Průběžná tabulka umístění ve Skutči:

Výsledky odehraných zápasů v Litomyšli:
HC Sokol Jenišovice

X

HC Čistá

5:7

HC Sokol Jenišovice

X

HC Makov

2:3

HC Sokol Jenišovice

X

HC Česká Třebová

9:5

HC Sokol Jenišovice

X

HC Peak sport

4:10

HC Sokol Jenišovice

X

HC Proseč

8:2

HC Sokol Jenišovice

X

HC Opatov

5:11

HC Sokol Jenišovice

X

HC Vysoké Mýto

12:6

HC Sokol Jenišovice

X

HC Hokej Sport

7:5

Podrobné komentáře k zápasům najdete :
http://www.hcjenisovice.estranky.cz/clanky/zapasove-komentare-ln-skutec/sezona2014-2015/

www.obecjenisovice.cz
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Průběžná tabulka umístění v Litomyšli:

Přijďte podpořit náš tým

HC Sokol Jenišovice, ať už do

Skutče či Litomyšle. Nejbližší zápas v Litomyšli odehrajeme již tuto
sobotu 6.12.2014 v 16:00 hod. proti soupeři ze Sloupnice a ve Skutči
14.12.2014 v 8:55 hod. proti HC Zaječice.

TJ SOKOL JENIŠOVICE
Máme za sebou podzimní část okresní soutěže IV. třídy
dospělých, kterou jsme uzavřeli úspěšným zápasem v Tuněchodech,
a to výhrou 3:2. V průběžném pořadí se nacházíme na 10. místě
(viz.tabulka), které se pokusíme vylepšit v jarní části soutěže, kterou
začneme domácím zápasem 22.3.2014 v 15:00 hod. proti týmu
z Tuněchod.
www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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Průběžná tabulka umístění:
Rk. Tým
Záp
1. Kameničky B
13
2. Míčov
13
3. Luže B
13
4. Nasavrky B
13
5. Tuněchody B
13
6. Ronov B
13
7. Načešice B
13
8. Bojanov
13
9. Krouna B
13
10. Jenišovice
13
11. Chroustovice B
13
12. Vítanov B
13
13. Městec
13
14. Žlebské Chvalovice
13

www.obecjenisovice.cz

+
11
9
8
9
8
7
6
5
4
3
3
2
2
1

002
13
32
04
05
24
43
26
27
37
28
38
29
2 10

Skóre
56: 17
56: 27
36: 17
37: 39
41: 30
39: 17
44: 27
24: 37
23: 42
15: 31
20: 41
14: 30
13: 32
8: 39

Body PK (Prav)
33
( 12)
28
( 10)
27
( 3)
27
( 6)
24
( 3)
23
( 2)
22
( 4)
17
( 2)
14
( -4)
12
( -6)
11
(-10)
9
(-12)
8
(-10)
5
(-13)

obecniurad@
@obecjenisovice.cz
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SDH ŠTĚNEC - MRAVÍN
Jelikož se blíží konec letošního roku, dovolte nám malé ohlédnutí
za naší činností v roce 2014. Podobně jako v předchozích letech jsme
se opět účastnili řady akcí a některé jsme i pořádali.
Dne 30.dubna jsme zorganizovali pálení čarodějnic u velkého
rybníka ve Štěnci pro děti i dospělé s opékáním párků a dalším
občerstvením. Pobavily se nejen děti ale i dospělí.
Tak jako v předchozích letech jsme se zúčastnili 1.kola požárního
sportu, konaného 31.května ve Lhotě u Chroustovic, kde jsme byli
zastoupeni starším družstvem mužů. Zde jsme se umístili na krásném
4.místě.
Dne 7. června jsme uspořádali turnaj ve stolním tenise v obecní
stodole ve Štěnci. Účastníci zažili napínavé okamžiky v průběhu celého
turnaje, po skončení turnaje byli oceněni nejlepší a následovalo posezení
a zábava.
Za

krásného

slunného

počasí jsme se 19. července
zúčastnili hasičské soutěže ve
Vinarech, zde jsme byli opět
zastoupeni

starším

družstvem

mužů a v této kategorii jsme se umístili na skvělém 2. místě.
Na přelomu července a srpna jsme se vlastními silami pustili
do dláždění podlahy betonovou dlažbou „parketa“ v levé části a v průjezdu
www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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obecní stodoly ve Štěnci. Dlažbu, štěrk a ostatní materiál zakoupila Obec
Jenišovice. Tímto Obci Jenišovice děkujeme za zakoupení materiálu na tuto
akci a aktivní pomoc většiny hasičů při dláždění. Velmi oceňujeme také
pomoc hasičů-důchodců i ostatních občanů. Díky vyčištění, instalaci
osvětlení a vydláždění podlahy vzniklo v této obecní stodole poměrně
příjemné zázemí i za nepříznivého počasí k pořádání různých akcí, nejen pro
SDH Štěnec-Mravín, ČČK Štěnec-Mravín, obč. združení Mravín nám, Obec
Jenišovice, ale i pro občany Štěnce a Mravína k pořádání soukromých akcí.
Pro děti i dospělé jsme 16. srpna uspořádali 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.
Dále jsme se 13. září zúčastnili hasičských závodů v Chroustovicích,
kde jsme se umístili na 3. místě.
Tradiční fotbalový turnaj jsme letos pořádali ve Štěnci 27. září
od 9,00 hodin. Diváci i hráči si pochutnali na grilovaném vepřovém mase,
grilovaných klobásách, ženy z ČČK opět pro tuto akci napekly výborné
posvícenské koláče. Výsledky turnaje: 1.Jenišovice, 2.AC Dubina, 3.Lhota
u Chroustovic, 4.Karosa, 5.Štěnec, 6.Rybáři Luže. Děkujeme všem sponzorům této akce.
Obci Jenišovice děkujeme za finanční příspěvek na činnost SDH
Štěnec-Mravín v letošním roce.

J.R.
Fotografie z akcí SDH Štěnec – Mravín naleznete na: http://www.obecjenisovice.cz/ v odkazu
Fotogalerie

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI
Červenec
70 let – pan Jaromír Drábek, Jenišovice
88 let – paní Věra Bidlová, Štěnec
60 let – pan Jaromír Trunec, Štěnec
60 let – pan Zdeněk Horák, Zalažany

Srpen
94 let – paní Jiřina Novotná, Mravín
60 let – pan Josef Hanzl, Jenišovice
50 let – paní Ladislava Šmejdová, Martinice

Září
75 let – paní Marie Matoušková, Mravín
88 let – paní Jaroslava Zikušková, Zalažany

Říjen
86 let – pan Jiří Matouš, Mravín
50 let – paní Marcela Zamastilová, Martinice
Listopad
60 let – pan Pavel Doubravský, Štěnec
Prosinec
75 let – paní Eva Bendová, Zalažany

Všem jubilantům srdečně gratulujeme!
Rozloučili jsme se …
s paní Zdenou Švecovou ze Štěnce,
s paní Marií Honzákovou z Jenišovic.
Vzpomínáme …

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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NAROZENÍ OBČÁNCI
V červenci se narodil manželům
Janě a Václavu Rejfovým ze Štěnce syn
Lukášek a v listopadu přivítali na svět,
manželé Jaroslav a Petra Vinterovi
z Mravína, svého syna Jakuba.
Rodičům moc gratulujeme a novým občánkům přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojený život!

JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Věříme, že ve zpravodaji najdete vše potřebné a bude
pro Vás užitečný.
V případě, že Vám ve zpravodaji chybí některé informace
nebo se chcete spolupodílet na přípravě, rádi Vaše příspěvky
uveřejníme nebo si necháme poradit náměty k psaní. Stačí napsat
na obecní e-mail obecniurad@obecjenisovice.cz nebo je donést
přímo na obec.
Vydává Obec Jenišovice
tel. a fax.: +420 469 671 553
úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 – 16:00 hod.
Zpravodaj neprochází jazykovou korekturou!

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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TERMÍNY SVOZU POPELNIC
Termíny svozu popelnic - I. pololetí 2015
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

6.1.2015
3.2.2015
3.3.2015
14.4.2015
12.5.2015
9.6.2015

20.1.2015
17.2.2015
17.3.2015
28.4.2015
26.5.2015
23.6.2015

31.3.2015

Svoz nebezpečného odpadu I. pololetí - (sobota) 28.3.2015
Termíny svozu popelnic - II. pololetí 2015
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

7.7.2015
4.8.2015
1.9.2015
13.10.2015
10.11.2015
8.12.2015

21.7.2015
18.8.2015
15.9.2015
27.10.2015
24.11.2015
22.12.2015

29.9.2015

Svoz nebezpečného odpadu II. pololetí - (sobota) 10.10.2015
V případě, že dojde ke změně svozu, Obecní úřad bude občany
včas informovat. Za komunální odpad bude v roce 2015 vybírán
poplatek 480,- Kč za každou osobu. Poplatek je splatný do 31.3.2015.

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz

