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Vážení spoluobčané, 

držíte v rukou letos teprve druhé vydání Jenišovického            

zpravodaje. 

Není to tím, že by nebylo o čem psát, ba naopak, informací na nás 

bylo od jara chrleno víc než dost. 

Toto číslo zpravodaje bude bohužel ochuzeno o příspěvky           

některých spolků, které pravidelně přispívají pozvánkami na své akce      

a fotkami z nich.  V letošním roce, byla většina akcí zrušena ať už kvůli 

nařízení vlády, nebo z rozhodnutí organizátorů, kvůli bezpečnosti našich 

spoluobčanů, sousedů a přátel. 

Dovolte mi, abych se na chvíli vrátila v čase, na začátek letošního 

jara, kdy nejen nás překvapila pandemie viru COVID-19. Toto období 

nebylo lehké pro nikoho, kvůli nedostatku kvalitních informací,          

zmatečných nařízení vlády, ale hlavně kvůli strachu z neznámého. 

Musím poděkovat všem, kteří nám v té době podali nezištně    

pomocnou ruku – občanům, kteří darovali respirátory ze svých zásob, 

dámám, které neváhaly a zasedly k šicím strojům a začaly šít pro nás pro 

všechny v té době nedostatkové roušky. Děkujeme i za finanční         

příspěvek na nákup ochranných prostředků, za materiál na roušky                

atd. atd. Musím Vám všem poděkovat, s jakým přístupem jste se k dané 

situaci postavili. První vlnu epidemie jsme zvládli, jak se říká „bez ztráty 

hvězdičky“. 

V letních měsících byla situace o poznání volnější,                        

mohly se konat různé akce, festivaly atd. Musím ale souhlasit 

s rozhodnutím členů místních spolků, že byť byli připraveni pro nás 

všechny naplánované akce uspořádat, že tak neučinili, ale ne z nedostatku 

ochoty, ale s ohledem na vysoké zdravotní riziko. Ani obec nedělala        

a ani nebude letos dělat žádné kulturní akce. Snad si to vynahradíme 

v příštím roce, s novým elánem… 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Aby toho nebylo málo, potrápily nás v letních měsících povodně 

na řece Novohradce. Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů        

museli letos čtyřikrát zasahovat. Monitorovali zvedající se hladinu,           

čistili koryto řeky a rozváželi pytle s pískem. Do těchto prací se zapojili    

i „civilní“ občané. Všem děkuji za okamžitou pomoc, která byla v danou 

chvíli potřeba. Naštěstí, u nás nedošlo při povodních k větším škodám      

na majetku a nebylo ohroženo ani zdraví a životy našich občanů. 

V září jsme byli většinou optimističtí, avšak říjen nám přinesl 

opět nutnost sebekázně a ohleduplnosti v podobě nouzového stavu           

a nových vládních nařízení.  

Věřím, že „bude líp“. Tento rok, je celkově plný „nešťastných 

období“. Nezbývá nám však než toto období překlenout                              

a dívat se dopředu k „lepším zítřkům“… Otřepané fráze, že …              

ale prostě věřím, že bude líp…  

Každá doba s sebou něco nese, všichni ale víme, že nejdůležitější 

věcí v životě je zdraví, rodina, domov, přátelé … Naštěstí jsou za dveřmi 

vánoční svátky, které máme letos příležitost prožít trochu jinak,             

bez velkého předvánočního shonu, v klidu, společně s rodinou a přáteli, 

kde nezáleží na množství dárků, ale na tom, že jsme spolu                        

a máme se rádi, že zavzpomínáme na ty, kteří bohužel tyto svátky         

nemohou prožít tak, jak by si představovali, mezi svými. 

Na závěr Vám přeji co nejklidnější prožití Vánoc a šťastný rok 

2021, ať je lepší než ten předcházející, ať jsme všichni zdraví a můžeme 

se znovu stýkat na kulturních a společenských akcích, v hospodách,        

děti ve škole nebo na hřišti… 

 

Alena Serbousková DiS. 

starostka obce 

 

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

 Nové smlouvy na hrobová místa - Během prosince 2020 budou 

rozesílány nové smlouvy na hrobová místa, pokud má někdo    

změnu oproti smlouvě stávající, tak ji prosím nahlaste na obecní 

úřad. Pokud žádnou změnu nemáte, není třeba nic hlásit a nová 

smlouva Vám bude doručena. 

 Prodej dřeva - obec stále prodává dřevo vytěžené v našich       

lesích. Zájemci mají možnost si dřevo objednat                               

na tel.: 602 49 25 49 (starostka obce) nebo emailem                                               

naobecniurad@obecjenisovice.cz. Cena je 400,- vč. DPH/m³         

+ doprava 121,- /m³ = 521,- za m³ vč. dopravy a nakládky. 

 Reklamace Malého Štěneckého rybníka - v září letošního roku 

proběhla oprava Malého Štěneckého rybníka, jednalo                            

se o utěsnění „zajílování“ zdí hráze. Oprava proběhla v rámci          

záruky. 

 

 

 

 

 

 

 Náves Štěnec - jak jsme vás informovali v loňském roce,         

bylo požádáno o vydání stavebního povolení na opravu návsi. 

Obec dodala chybějící projekt na stavební odbor MÚ Chrudim– 

ing. Štarmanovi. Dne 29. 10. 2020 proběhla schůzka na místě.  

Nyní čekáme na další krok stavebního odboru. 

http://www.obecjenisovice.cz/
mailto:naobecniurad@obecjenisovice.cz
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 Chodník Zalažany - je dokončen nový chodník v Zalažanech 

k zastávce. Stavební práce prováděla firma Komplex s.r.o.,            

která byla vybrána na základě nejnižší nabídkové ceny.             

Na chodníku již proběhla kolaudace. Cena díla vč. DPH                    

je 1. 010 672,-. Na výstavbu chodníku jsme obdrželi dotaci 

80.000,- od Pardubického kraje z POV.  

 

 

 

 

 

 

 Kulturní dům Jenišovice - koncem letošního roku byla           

provedena výměna oken na KD- 1. patro. Cena dle nabídky        

je 198 629,- vč. DPH. Výměnu oken provádí firma Forplast   

Skuteč s.r.o., která byla vybrána na základě nejnižší nabídkové 

ceny. Výměnu oken v přízemí plánujeme na rok 2021,                  

máme podanou žádost o finanční příspěvek na MAS Skutečsko, 

Košumbersko a Chrastecko z.s. .  

 

 

 

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Výměna oken a dveří na obecním domku ve Štěnci čp.30         

- letos proběhla kompletní výměna oken, parapetů a vchodových 

dveří a další zednické úpravy na obecním domku ve Štěnci.     

Celková cena 206.775,- vč. DPH. Z toho je 86.709,-. za zednické 

práce, které prováděla skupina AGRO Jenišovice a.s. Výměnu 

oken provedla firma Marilan s.r.o., která byla vybrána na základě 

nejnižší nabídkové ceny. Na výměnu oken byl obci poskytnut    

finanční příspěvek od MAS Skutečsko, Košumbersko                      

a Chrastecko z.s.  ve výši 47.368,-  

 

 

 

 

 

 Povodně - v letošním roce nás celkem čtyřikrát překvapily        

povodně na řece Novohradce, na likvidaci škod na majetku obce 

a zajištění bezpečnosti občanů jsme obdrželi finanční dar                 

od Pardubického kraje ve výši 17.000,- 

 Nákup hasičské stříkačky - obec zakoupila novou hasičskou 

stříkačku pro požární sport, kterou na základě smlouvy                  

o výpůjčce přenechala k užívání SDH Jenišovice pro družstvo 

mladých hasičů, kteří reprezentují obec na hasičských soutěžích. 

Celková cena 180.000,-. 

 Radary Zalažany, Štěnec, Mravín - v létě byly instalovány 3 ks 

radarů na orientační měření rychlosti v místních částech Zalažany 

(od Chroustovic), Štěnec (od Luže), Mravín (od Vinar). Instalaci 

prováděla firma Bártek rozhlasy s.r.o.. Celková cena 196.056,- 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Traktůrek JOHN DEERE - pro potřeby obce, jsme zakoupili 

nový Traktůrek JOHN DEERE X950R. Celková cena stroje byla 

599.900,-. Při pořízení bylo uhrazeno 299.949,80,-,                       

zbytek kupní ceny je rozdělen do pravidelných měsíčních splátek. 

V roce 2020 jsme zaplatili celkem 390.934,-. (při nákupu 

299.949,80,- a 7 x 12.997,90,-).  

 Zástavba Jenišovice - na nové zástavbě v Jenišovicích                    

jsou        prodány 3 parcely pro výstavbu rodinných domů. Jedna 

parcela zatím není prodána, ale máme vážného zájemce,              

prodej by se mohl uskutečnit do konce roku 2020. 

 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích ze státního       

rozpočtu, prostřednictvím Pardubického kraje: 

- Finanční příspěvek „Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

v nestátních lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018“ 

378 377,- 

- Finanční příspěvek na „Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

v nestátních lesích za rok 2019“ 524.010 ,- 

- Finanční příspěvek na „Vyklizování nebo přibližování dřeva koněm“ 

48.592,- 

- Finanční příspěvek na „Přirozená obnova a umělá obnova síjí“ 

2.700,- 

- Finanční příspěvek „Umělá obnova sadbou – první“ 35.400,- 

- Finanční příspěvek „Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením“ 

15.120,- 

- Finanční podpora od Pardubického kraje 18.900,- 

Celková výše příspěvků v roce 2020 na hospodaření v lesích je: 

1.023.099,- 

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

 Dotace obce na zařízení související s ČOV 

 Usnesení č.10/27/2018 ZO Jenišovice schvaluje podmínky          

na poskytnutí finančního příspěvku obce na pořízení zařízení související 

s čištěním nebo s likvidací odpadních vod, ve znění přílohy tohoto          

usnesení. 

 Podmínky dotace: 

- Obec poskytne příspěvek do výše 60% doložených oprávněných 

nákladů na pořízení zařízení, maximálně 40 tisíc korun na jedno 

zařízení a číslo popisné, ve kterém má žadatel přihlášený trvalý 

pobyt. Trvalý pobyt žadatele musí být po celou dobu lhůty         

vázanosti na účel příspěvku. Lhůta vázanosti je na 8 let               

od podpisu smlouvy. 

- Žádost o příspěvek se podává písemně s doklady o kolaudaci      

zařízení nebo s jiným dokladem povolující užívání zařízení         

vydaný příslušným vodoprávním úřadem. Žadatel s žádostí        

předloží doklady o skutečných oprávněných nákladech               

na pořízení zařízení. 

- Příspěvek se poskytne na základě uzavření písemné smlouvy       

po schválení v zastupitelstvu obce. 

- V případě porušení podmínek žadatel musí vrátit celý příspěvek 

poskytovateli. 

- Na příspěvek není právní nárok 

 Žádost TS Hlinsko 

 Na základě podnětu od Technických služeb Hlinsko a.s.,           

které nám zajišťují svoz komunálního a tříděného odpadu,                       

žádáme občany a chalupáře, aby během období vegetačního klidu         

http://www.obecjenisovice.cz/
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(1.11. – 31.3.) upravili stromy a keře, které přesahují jejich ploty,          

popř. hranici jejich pozemků a zasahují tak do komunikací a cest             

po kterých projíždějí svozové vozy TS Hlinsko a.s. 

 Toto opatření je třeba udělat u všech vegetací přesahující plot       

a pozemek do výšky 5 m ve všech našich místních částech. 

 Děkuji za pochopení a spolupráci. 

 Poplatky obci za svoz komunálního odpadu a psy na rok 

 2021 

 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  a 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 2021 je 500,-  

 Poplatek za psa: jeden pes 100,- každý další 150,- 

!!! Poplatek je splatný do 31. 3. 2021 !!! 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Odečty vodoměrů prosinec 2020 

 Žádáme, občany a chalupáře (Jenišovic, Martinic, Zalažan           

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

nebo emailem na starostku obce, nebo na paní Kučerovou. Stavy         

vodoměrů je třeba opsat a zaslat v týdnu od 26. 12. 2020 -31. 12. 2020.  

Kontakty: 

 Starostka Alena Serbousková DiS:  

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

 

 Účetní Pavla Kučerová:  

 tel.:737 309 240, email: ucetni@obecjenisovice.cz 

Fakturu 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 je číslo faktury. 

 Další odečet vodoměrů bude v pololetí 2021. Děkujeme za spolupráci. 

 Pronájem obecních prostor 

 
 Společně s nájemným je nájemce povinen platit náklady              

za spotřebovanou elektřinu ve výši 6Kč/kW.  

http://www.obecjenisovice.cz/
mailto:starosta@obecjenisovice.cz
mailto:ucetni@obecjenisovice.cz
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 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. 

 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území  

Mravín a Štěnec 

 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mravín        

a Štěnec byly zahájeny v roce 2016.  

 Citace z veřejné vyhlášky k zahájení Komplexních pozemkových 

úprav v katastrálním území Mravín a Štěnec ze dne 27. 10. 2016 

  „Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově          

a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje        

se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak,         

aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. 

 Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života    

ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské 

činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení         

http://www.obecjenisovice.cz/
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životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní              

hospodářství a vodní hospodářství, zejména v oblasti snižování           

nepříznivých účinků sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení 

ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží           

pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad       

pro územní plánování.“ 

 Je reálná šance, že by práce na KPÚ mohly začít v roce 2021. 

Samozřejmě budete v průběhu všech prací pravidelně informováni                  

a jako vlastníci pozemků v dotčených katastrálních územích i osloveni 

projektanty a pracovníky Státního pozemkového úřadu. 

 Nabídka možnosti zavážení potravin pojízdnou prodejnou 

přímo do naší obce 

Do naší obce bude zajíždět pojízdná prodejna Beruška,                 

a to pravidelně ve středu v těchto časech: 

- Zalažany - 10,45h, 

- Martinice - 11,00h, 

- Jenišovice - 11,30h,  

- Štěnec - 11,45h, 

- Mravín - 12,00h. 

Doveze Vám: 

- Uzeninu (Řeznictví Bylany), pečivo (Pekařství Dymák), zákusky 

(Cukrárna Choceň), základní potraviny a dále dle vašich           

požadavků. 

- Možnost platit hotově i kartou. 

 

Za obecní úřad – starostka Alena Serbousková, DiS. 

http://www.obecjenisovice.cz/
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://cz.depositphotos.com/vector-images/auto-kreslen%C3%BD.html&psig=AOvVaw0vPMNn0F-tQH-uPieWKxVR&ust=1602576337408000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNic353MruwCFQAAAAAdAAAAABAE
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SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ PRO ELIMINACI SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ      

OBYVATEL REGIONU MAS SKCH 

 MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. realizuje         

od dubna 2020 projekt s názvem Společné řešení pro eliminaci sociálního 

vyloučení obyvatel regionu MAS SKCH.  

 Cílem projektu je podpora osob v řešení  jejich obtížných             

životních situacích za pomoci efektivního propojování dostupných      

služeb, edukací a kontinuální podporou všech místních aktérů,              

kteří mohou takovým osobám poskytnout pomoc, to vše v rámci všech 

členských obcí regionu MAS SKCH. 

 Pokud jste se dostali do obtížné životní situace v oblasti vztahů, 

zdraví, financí, bydlení, práce či vzdělávání a potřebujete podporu         

pro její zvládnutí, potřebujete pomoc pro sebe nebo vaše blízké,                    

či si nevíte rady s vyhledáním odborné služby, kontaktujte nás.  

 V regionu je činný odborný pracovník, na kterého se můžete   

obrátit o sociální pomoc. Tento pracovník se s vámi po domluvě sejde, 

poskytne sociální poradenství, případně propojí s vhodnou sociální      

službou. Bude pro vás zdrojem informací a podpory. A to vše za dodržení 

maximální diskrétnosti. Takto poskytované služby jsou pro vás zcela 

zdarma.  

 Kontakt: Asistent prevence sociálního vyloučení - Alice Teplá, 

telefon 732 322 188, email tepla@masskch.eu. 

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního         

programu Zaměstnanost. 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY MAP II V ORP CHRUDIM  

– PODPORA DĚTÍ- 

 V rámci MAP II v ORP Chrudim 

č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008581 (více zde: map2orpchrudim.cz) 

funguje od loňského školního roku aktivita Inkluze v praxi - Nadané 

děti. 

 Školám se nabízí služby tzv. mobilního týmu pro podporu nadání 

na základních školách. 

 Mobilní tým ve složení Mgr. Bc. Josefa Roušara a Mgr. Dany 

Brdíčkové pomůže zhodnotit, příp. vylepšit nebo nastartovat systém  

podpory nadání na škole. Nejedná se pouze o podporu nadaných        

nebo mimořádně nadaných dětí, ale o komplexní systém podpory nadání 

všech dětí. 

 Pokud má škola zájem, kontaktuje lektory a domluví si termín 

návštěvy ve škole. Zde proběhne rozhovor s vedením školy (může se ho 

zúčastnit kdokoliv z pedagogického týmu – zástupce ředitele, výchovný 

poradce, kariérový poradce, koordinátor podpory nadání, vedoucí         

školního poradenského pracoviště, školní psycholog, školní speciální 

pedagog, metodik prevence nebo jakýkoliv pedagog, který by se případně 

do budoucna věnoval podpoře nadání na škole). 

 Vodítkem pro úvodní rozhovor je dotazník, který je škole předem 

předložen pro urychlení a zefektivnění celého procesu. Sám dotazník 

pomáhá zodpovědět otázku: „Co může škola udělat pro podporu rozvoje 

nadání a péči o nadané? Co můžeme v již fungujícím systému            

zlepšovat?“ pedagogové si tedy mohou připravit otázky předem,           

zamyslet se nad některými aspekty, které podpoří rozvoj v dané oblasti       

a v konkrétním prostředí. 

http://www.obecjenisovice.cz/
https://www.map2orpchrudim.cz/projekt-map/map-ii
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 V loňském školním roce se po přípravné teoretické fázi rozběhl 

proces na šesti školách (ZŠ Luže, ZŠ Seč, ZŠ Proseč, ZŠ Třemošnice,  

ZŠ Rosice, ZŠ Stolany). Jarní uzavření škol zasáhlo i tuto aktivitu            

a celý proces byl téměř zastaven. Se školami bylo domluveno posunutí 

setkání na dobu, kdy se školy otevřou. Stejná situace postihla i plánované 

kulaté stoly, kde se mělo diskutovat o příkladech dobře praxe                   

a vyhodnocovat zkušenosti z terénu. 

 V tuto chvíli mobilní tým nabízí školám setkávání v online         

prostředí, metodickou podporu a tipy na příklady dobré praxe a odborné 

materiály a odborníky, kteří se dané oblasti věnují.  

- Mgr. Bc. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ Proseč, tel: 733 127 257, 

email: reditel@zsprosec.cz 

- Mgr. Dana Brdičková, ředitelka ZŠ a MŠ Rosice, tel: 777 135 753, 

email: brdickova@email.cz 

SDH ŠTĚNEC - MRAVÍN 

Uskutečněné akce za rok 2020 

- Letošní akce SDH Štěnec – Mravín byly z důvodu pandemie  

Covid-19 značně omezeny. Přesto se nám podařilo uskutečnit    

letos i v této nepříznivé době poměrně velké množství akcí. 

Úklid obecní stodoly ve Štěnci. - v průběhu května jsme                        

se ve spolupráci s obecním úřadem pustili do úklidu stodoly s vytříděním 

starých věcí a stavebního materiálu, skladovaném ve stodole i několik 

desítek let. 

Dodláždění obecní stodoly ve Štěnci. - V polovině června jsme se opět 

vlastními silami pustili do dodláždění pravé části stodoly (skladovací 

prostor) betonovou dlažbou „parketa“. Zvětšily se prostory a přehledně  

se uspořádal skladovaný materiál pro obec. Materiál pro dláždění zakou-

pila obec Jenišovice. Děkujeme tímto za aktivní pomoc členů                      

http://www.obecjenisovice.cz/
mailto:reditel@zsprosec.cz
mailto:brdickova@email.cz
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SDH i ostatních občanů při dláždění ve stodole, také i při dubnové      

dopravě a štípání dřeva a květnovém úklidu stodoly. Rovněž děkujeme 

členům SDH za zapůjčení soukromé techniky při těchto brigádních    

akcích. 

O pohár starostky – Vinary - dne 18. července jsme se zúčastnili  

hasičské soutěže „O pohár starostky“ ve Vinarech. Zde jsme byli           

zastoupeni mladším i starším družstvem mužů. V kategorii mužů jsme    

se umístili na 13. místě. V kategorii starších mužů jsme se umístili         

na 3. místě. 

 

 

 

 

 

 

Rybářské závody – pro děti i dospělé jsme uspořádali v sobotu 1. srpna 

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

kde především děti zažily okamžiky napětí i radosti z úlovků a z ocenění 

po ukončení soutěže. Na těchto rybářských závodech byla celkem hojná 

účast soutěžících i diváků. 

Z dětí se nejlépe umístili:   1. místo Šarlotka Plocková,  

     2. místo Emánek Pondělíček,  

     3. místo Janička Pondělíčková, 

     4. místo Emička Pondělíčková. 

Z dospělých se nejlépe umístili:  1. místo Oldřich Žák,  

     2. místo Karel Dostál ml.,  

     3. místo Karel Dostál st., 

     4. místo Jan Bureš. 

http://www.obecjenisovice.cz/


S t r á n k a  | 18 

 

www.obecjenisovice.cz  obecniurad@obecjenisovice.cz 

Taneční večer s živou hudbou - 1. srpna se nám opět podařilo                

uskutečnit v obecní stodole již tradiční taneční večer s živou hudbou        

a občerstvením. Zpestřením tanečního večera byly i lákavé ceny 

v tombole. Taneční večer se opět velmi vydařil, pobavilo se velké           

množství dospělých, mládeže a starších dětí nejen místních,                      

ale i z okolních vesnic. 

Okrsková soutěž - první kolo požárního sportu proběhlo z důvodu          

pandemie Covid-19 až v sobotu 22. srpna ve Stradouni. Zde jsme byli 

zastoupeni jen starším družstvem mužů. Naše starší družstvo mužů          

se umístilo na 4. místě. V této kategorii soutěžilo 6 družstev. 

O pohár starosty – Ostro - 29. srpna jsme se zúčastnili další hasičské 

soutěže „O pohár starosty“ v Ostrově. Zde jsme byli zastoupeni               

družstvem mužů a umístili jsme se na 10. místě. V této kategorii          

soutěžilo 12 družstev. 

Turnaj ve stolním tenise -  26. září jsme uspořádali turnaj ve stolním 

tenise v obecní stodole ve Štěnci. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů. 

Nejlépe se umístili:  1. místo Karel Dostál st.,  

    2. místo Jiří Češka,  

    3. místo Petr Bidlo,  

    4. místo Roman Wagmann.  

Cestovatelská přednáška - 11. září se uskutečnila pro občany i širokou 

veřejnost v obecní stodole ve Štěnci cestovatelská přednáška „Annapurna 

trek aneb jarní putování po rozkvetlých Himalájích“. Promítání obrázků  

a videí s komentářem z cestování po Nepálu na jaře roku 2019 přiblížil 

zájemcům cestovatelské zážitky člen SDH Josef Rozlivka st.               

Této cestovatelské přednášky se zúčastnilo více jak 25 zájemců. 

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Další plánované akce a informace o činnosti SDH Štěnec             

– Mravín  na rok 2021 naleznete v příštím vydání  Jenišovického               

zpravodaje a také na http://www.obecjenisovice.cz/ v odkazu Spolky         

a obč. sdružení. 

Za SDH Štěnec – Mravín, Josef  Rozlivka 

 

MS OLŠINKA 
 

Vážení spoluobčané, přátele myslivosti a kolegové myslivci. 

  Opět jsem dostal příležitost napsat pár slov do Jenišovského 

zpravodaje. Tento rok vůbec není jednoduchý pro žádný spolek, akce, 

které byly plánované se postupně musely rušit. A proto i náš myslivecký 

spolek musel z důvodu menších finančních příjmu odmítnout nákup    

granulí pro srnčí zvěř. Tato krásná a ušlechtilá zvěř samozřejmě dostane   

i tak kvalitní krmivo. To samé platí pro bažanty a zajíce,                         

kterých se vyskytují dost slušné počty.    

      Ani letošní rok není nouze o zvěř myslivosti škodící,                        

jedná se o lišky a psíky mývalovité, kteří se opět ukazují a jejich počty  

se v celé republice zvyšují. Proto se jejich počty odlovu rapidně zvyšují. 

V našem spolku se od 1. 4. do 31. 10. podařilo z posedů a kazatelen   

ulovit 31 lišek a 4 psíky mývalovité. Jak je vidět není to zrovna malý 

počet na náš spolek. 

http://www.obecjenisovice.cz/
http://www.obecjenisovice.cz/
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  I brigády byly letos velký problém, protože bylo omezeno počtem 

osob na společných akcích. I tak se povedlo opravit mnoho zařízení         

pro bezpečnost našich členů, dále krmelců a zásypů. Bylo přemístěno 

několik napáječek na místa, kde bývá nedostatek vody, ale tento rok         

s vodou nebyl problém jako v minulých letech, a tak je připraveno          

na další roky. 

    Také máme plánovaný odlov srnčí zvěře, zde je to jako                

v minulých letech. Máme vykázán odlov 23 kusů srnčí zvěře, ale z toho 

nám skončilo 12 kusů pod koly aut a to je jenom to co nahlásí policie. 

Také se stane, že policie nahlásí střed se zvěří a než přijedeme,                 

je tato sražená zvěř pryč, přitom se jedná o trestný čin. 

    Také se daří odlov prasat divokých, někomu více a ostatním méně 

a tak od 1.4. do 31.10 je tento počet 19 kusů. 

    Když byla ukončena první vlna epidemie, uskutečnili jsme         

grilování prasátka pro členy, rodinné příslušníky a přátelé z ostatních 

spolků a myslím, že se den vydařil. Bavili se malí i velcí                             

a foto je důkazem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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    Pro letošní rok jsme nedoporučili uskutečnit společné hony           

z důvodu epidemie. Jde nám o zdraví členů a ostatních přátel myslivosti  

a tak si budeme přát ať je lépé a třeba se letos ještě setkáme. 

      Myslím si, že i nadále probíhá dobrá spolupráce s OÚ Jenišovice, 

Agro Jenišovice a v posledních letech i s ALA Řepníky. Přejeme si,     

aby to tak bylo i nadále.  

       Přeji Všem krásné svátky vánoční, šťastný nový rok 2021            

a hodně zdraví a pohody Všem občanůn. 

 Myslivosti zdar  

                             za MS Olšinka-Jenišovice Dostál Jiří ml. myslivecký hospodář 

SDH JENIŠOVICE 

Ohlédnutí za sezónou 2020 

 V letošním roce jsme se bohužel nemohli potkat na našich       

tradičních akcích, které pro Vás každoročně v obci pořádáme, ale pevně 

věřím, že si to budeme moci společně vynahradit v roce 2021.  

 Díky zakoupení sportovní 

mašiny od obce jsme se letos mohli 

pustit navzdory nepříznivé situaci 

do boje na závodech nejen v okolí, 

ale i na ligových závodech.           

Za letošní rok jsem se se zúčastnili 

celkem 9 závodů, z toho 4 závody 

patřili do Okresní ligy Svitavska,  

na které jsme letos hlavně sbírali cenné zkušenosti, příští rok máme 

v plánu zúčastnit se celého seriálu ligy.  

 Za zmínku stojí taky první zkušenosti s Extraligou ČR 

v požárním útoku, které jsme se též zúčastnili a přiučili od těch nejlepších 

v ČR.  

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Na závěr bychom neměli 

zapomenout na největší úspěch 

letošní sezony, a to krásné druhé 

místo na okrskové soutěži 

v Stradouni. Doufáme, že i nadále 

naše výkony budou směřovat 

k lepším výsledkům.   

 Děkujeme všem, co nás 

podporují a fandí, rádi vás zase uvidíme vedle závodní dráhy i v příštím 

roce. 

za SDH Jenišovice, Jiří Kváš 

TJ SOKOL JENIŠOVICE 

Zdravím Vás všechny, přátelé a fanoušci TJ Sokol Jenišovice, 

 od posledního vydání obecního zpravodaje uteklo spoustu měsíců 

a pomalu budeme bilancovat letošní rok 2020. Asi jako více spolků,        

klubů, sdružení okolo nás, jsme neměli vůbec jednoduchý rok v našem 

počínání, jak na hřišti, tak i mimo něj. 

 Covid nám zcela uzavřel zimní přípravu, přípravné zápasy i naše 

soustředění. V jarní části sezony, kdy se vůbec soutěž nehrála,             

jsme se snažili alespoň po chvilkách zvelebovat areál.  

 

 

 

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/


S t r á n k a  | 23 

 

www.obecjenisovice.cz  obecniurad@obecjenisovice.cz 

 V letní přestávce se začalo naplno trénovat, ale i dění mimo hřiště 

se nám rozjelo. Podařilo se nám uskutečnit 2. ročník letního kina Bratří 

Čadíků v místním areálu OSTRŮVEK, které probíhalo po čtyři večery. 

Tuto akci bychom nedokázali zabezpečit, bez přispění našich partnerů a 

sponzorů, ale i bez pomoci všech, kteří nám pomáhají s organizací. Pře-

dem bych chtěl poděkovat za finanční podporu.→ Building Expert s.r.o., 

ČČK Jenišovice, Komplex CR Chrudim, Masna Chrudim Roman Sochor, 

Salon Soma - Mirka Sochorová, Zemní práce Libor Moučka a zároveň 

patří i dík obci Jenišovice, za bezplatný pronájem areálu na tuto akci. 

 Koncem srpna se nám na „ostro“ rozjela fotbalová soutěž, kdy se 

podařilo odehrát podzimní část sezony skoro celou. Tři kola před koncem 

podzimu nás opět zastavil COVID. Ten nám bohužel zrušil obě plánova-

né akce, a to Mikulášskou zábavu a dva dny poté se měla uskutečnit i 

mikulášská besídka pro děti. V tuto chvíli řešíme, zdali bude moci pro-

běhnout lednový sportovní ples. 

 Závěrem bych chtěl všem moc poděkovat za podporu v těžkém 

roce 2020 a popřát hlavně klidné vánoční svátky, a nejvíce pevné zdraví 

doí nového roku 2021. 

Za TJ Sokol Jenišovice, Pitra David - předseda klubu 

JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ 

 Děkujeme všem, kteří poslali příspěvky do prosincového čísla   

zpravodaje 2/2020. 

 Další číslo zpravodaje vyjde v prvním čtvrtletí 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 8:00-11:00, 12:00 - 16:00 hod. 

Zpravodaj neprochází jazykovou korekturou! 

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


S t r á n k a  | 24 

 

www.obecjenisovice.cz  obecniurad@obecjenisovice.cz 

http://www.obecjenisovice.cz/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


