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KONCERT V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
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Vážení spoluobčané, 

  rok se s rokem sešel a zase je tu ten krásný adventní čas 

zakončený vánočními svátky a silvestrovskými oslavami.  

 Užijte si krásné, letos možná i u nás „bílé Vánoce“.  

 Přeji Vám jménem svým i jménem zastupitelstva obce        

Jenišovice klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví  

a úspěchů v roce 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena Serbousková DiS. 

starostka obce 
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ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU 

 Kulturní dům Jenišovice 

 Na jaře proběhla výměna oken na KD v přízemí. Celková cena 

154.425,- vč. DPH. Výměnu oken prováděla firma Forplast  Skuteč s.r.o., 

která byla vybrána na základě nejnižší nabídkové ceny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 V létě jsme zahájili kompletní výměnu rozvodů vody a kanalizace 

a přidružené elektroinstalace v budově KD. Sociálky v obou patrech KD 

budou nově obloženy a proběhne instalace nových toalet a umyvadel. 

Práce budou probíhat ještě v lednu 2022. 

 V příštím roce proběhne výměna zbylé elektroinstalace               

na chodbách, oprava a nové podlahy chodeb v přízemí a v prvním patře 

KD. 
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 Zástavba Jenišovice 

 Na nové zástavbě v Jenišovicích jsou prodány všechny parcely 

pro výstavbu rodinných domů. Na dvou z nich už začala výstavba RD. 

 Prostranství u hřbitova v Jenišovicích 

 V letošním roce proběhla rozsáhlá úprava prostranství okolo  

hřbitova:  

 - Výstavba nového chodníku od čp. 49 ke hřbitovu cena 178.899,- 

 vč. DPH, dotace od Pardubického kraje 90.000,- - již proběhla 

 kolaudace 

 - Osvětlení u hřbitova - cena díla 209 367,- vč. DPH 

 - Oprava stávajícího chodníku u čp. 68 - cena díla 292.094,- vč. 

 DPH 

 - Zpevněná plocha pro kontejnery vedle hřbitova cena díla - 

 187.840,- vč. DPH 
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 Výsadba stromů 

 Ve dnech 5.11.2021 a 6.11.2021 probíhaly výsadby stromů za 

finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR. Celkem bylo 

zasázeno 46 stromů, hlavní lokality jsou u hřbitova v Jenišovicích              

a v sadě v Zalažanech. Stromky jsou vybaveny závlahovými vaky,            

které napomohou následné péči o ně. 

 Cena díla celkem 329.618,- vč. DPH 

 Přibližná dotace až 250.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oprava střechy požární zbrojnice 

 Na podzim proběhla oprava střechy na požární zbrojnici 

v Zalažanech. Oprava střechy byla nezbytná, protože do zbrojnice      

střechou zatékalo.  Práce byly provedeny v rozsahu – nová hydroizolace 

na stávající nosnou konstrukci, vč. nového odvodnění a oplechování. 

 Cena díla 96.156,- vč. DPH. 
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 Prodej dřeva z obecních lesů 

 V současné době nepřijímáme další objednávky na palivové     

dřevo z obecních lesů. Pokud bude možnost si dřevo v příštím roce ob-

jednat, budeme Vás včas informovat. 

 Zastupitelstvo obce Jenišovice schválilo 

 dne 7.12.2021 usnesením č. 3/5/2021 cenu vody 32,50,- vč. DPH 

za m3 s platností od 1.1.2022 (platí pro odběratele vody z obecního     

vodovodu z Jenišovic, Martinic, Zalažan a Štěnce). 

 Provozní doba obecního úřadu Jenišovice na konci roku 2021 

 20.12.2021 8:00 – 11:00  12:00- 16:00 

 22.12.2021 8:00 – 11:00  12:00- 16:00 

 27.12.2021   zavřeno 

 29.12.2021 8:00 – 11:00  12:00- 16:00 

 Vydané právní předpisy obce 

 Zastupitelstvo obce Jenišovice schválilo dne 31.8.2021 usnesením 

č. 1/3/2021 Obecně závaznou vyhlášku 1/2021 o nočním klidu. Předmě-

tem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při 

nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon. 

Touto vyhláškou se zrušuje OZV 1/2016. 

 Zastupitelstvo obce Jenišovice schválilo dne 7.12.2021 usnesením 

č. 4/5/2021 Obecně závaznou vyhlášku obce Jenišovice 2/2021, o míst-

ním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a sazbu poplat-

ku na ve výši 600,- na poplatníka a objekt k individuální rekreaci. Plat-

nost vyhlášky od 1. 1. 2022. Touto vyhláškou se ruší OZV 3/2018. 

 Vyhlášky jsou v celém znění na stránkách obce 

https://obecjenisovice.cz/vydane-pravni-predpisy/ 
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 Nákup nového dopravního automobilu pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Jenišovice 

 Jednotka sboru, která je zřizována obcí k ochraně obyvatelstva, je 

složena z členů SDH Jenišovice a SDH Štěnec - Mravín. Právě tu vyba-

vuje obec technikou, aby byla připravena k zásahu. Z důvodu zastaralé 

techniky, v podobě Avie z roku 1981, jsme se rozhodovali, zda pořídit 

nový vůz. Tento vůz, stojí řádově přes milion korun.  

 Obec naší velikosti, s omezeným rozpočtem, by měla značné pro-

blémy nákup vozu financovat pouze z vlastních zdrojů.  Na pořízení vo-

zidla byla možnost čerpat dotace v celkové výši 750 tis. Kč, to nám 

v rozhodování, zda vůz pořídit značně pomohlo . 

 Celková cena vozu 1.035.894,- vč. DPH 

 Dotace od GŘ HZS – 450.000,- 

 Dotace z Pardubického kraje - 300.000,- 

 Vlastní zdroje obce – 285.894,- 

 Dne 13.11.2021 se uskutečnilo slavnostní předání nového hasič-

ského vozu hasičům. Svou návštěvou nás poctil i hejtman Pardubického 

kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., ředitel HZS Pardubického kraje plk. 

Mgr. Aleš Černohorský a mnoho dalších významných hostů. 

 Děkuji všem, kteří se zúčastnili příprav i samotného předání no-

vého vozu, jmenovitě děkuji starostovi SDH Jenišovice panu Pavlu So-

chorovi za pomoc při organizaci této „slávy“.  

 

 

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/


S t r á n k a  | 9 

 

www.obecjenisovice.cz  obecniurad@obecjenisovice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

 Odečty vodoměrů v prosinci 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, nebo na paní Kučerovou. Stavy vodoměrů je 

třeba opsat a zaslat v týdnu od 27.12.2021 - 31.12.2021. 

Kontakty: Starostka Alena Serbousková DiS: 

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

  Účetní Pavla Kučerová: 

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

 Další odečet vodoměrů bude v pololetí 2022. Děkujeme             

za spolupráci. 
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 Žádost TS Hlinsko a.s. 

 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 (1.11. – 31.3.) 

upravili stromy a keře, které přesahují ploty, popř. hranici pozemků          

ve vašem vlastnictví 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 za obecní systém odpadového hospodářství a psy 

na rok 2022 

 Poplatek za odpady a psy můžete platit: V kanceláři obecního 

úřadu u paní Kučerové v úředních hodinách nebo na účet obce Jenišovice 

(preferovaný způsob) 

 číslo účtu: 114 160 9359/0800  

 variabilní symbol pro platbu je číselné označení obce: 

 1 - pro Jenišovice  

 2 - pro Martinice  

 3 - pro Zalažany  

 4 - pro Štěnec  

 5 - pro Mravín  

 spolu s číslem popisným  

 Příklad: objekt s čp. 42 Jenišovice - variabilní symbol 142.  

Poplatek za odpady na rok 2022 je 600,-  

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

!!! Poplatek je splatný do 31. 3. 2022 !!! 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Fakturu za vodu můžete platit: V kanceláři obecního úřadu u paní 

Kučerové v úředních hodinách nebo na účet obce Jenišovice (preferovaný 

způsob) 

 číslo účtu: 114 160 9359/0800  

 variabilní symbol pro platbu je číslo faktury. 

 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 individu-

álně. Souhlas s nákupem nemovitostí je v pravomoci zastupitelstva obce 

Jenišovice. 

O LIDOVÝCH KROJÍCH V OKOLÍ JENIŠOVIC 

Vážení čtenáři,  

originál níže prezentovaného textu se nachází v archivním fondu 

Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, bohužel bez podpisu autora        

a přesnější datace. Zápis dokumentuje podobu lidového kroje přibližně 

v polovině 19. století, tedy v době, kdy se tradiční oděv postupně           

odkládal. V 80. a 90. letech 19. století putovali vesnicemi dokumentátoři 

připravované Národopisné výstavy českoslovanské (1895) a v souladu 

s rozsáhlým dotazníkem zapisovali podobu krojů, vzhled stavení,              

mluvu a zvyky obyvatel. Pravděpodobně touto cestou vznikl i text     

popisující oděv lidí v okolí Štěnce. Zápis je doslovně přepsán,        

omluvte tedy místy snad trochu kostrbatý sloh. Případnou vysvětlivku 

naleznete hned za slovem v závorce kurzívním písmem. 

Celkový přehled o stavu krojů si uděláme z přiloženého obrázku. 

Tím je výřez z Krojové mapy hejtmanství Vysokomýtského. Mapa měla 

http://www.obecjenisovice.cz/
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zachytit typy krojů v období kolem roku 1840, vznikla ale v 90. letech 

19. století. Tečkovaná kolečka u jednotlivých lokalit symbolizují oblast 

typu středočeského kroje. Mapa vyšla jako součást článku Kroje             

na Vysokomýtsku, Časopis společnosti přátel starožitností,                           

ročník 5, číslo 1. U článku je uvedeno, že informace z okolí Jenišovic 

dodal učitel Novotný působící tamtéž. 

Hezké počtení přeje Soňa Krátká z Regionálního muzea              

ve Vysokém Mýtě. 

Dle výpovědí 

starých hospodyněk Ště-

neckých rozeznával se 

kroj zdejší od kroje li-

tomyšlského značně. 

Pokud se týče krajiny 

zdejší,       byl stejný 

kroj v těchto obcích, ve 

Štěnci, Mravíně, Men-

touře,       Jenšovicích, 

Zalažanech, Domani-

cích, Pěšicích a částečně 

v Lozicích. Část Lozic, celá Radim a obec Dobrkov s vůkolními měly 

sice v podstatě týž kroj avšak prý mnohem nádhernější, hojně vyšívaný a 

to i zlatem. Bohatosť této části kroje a jmenovaných obcí v kroji byla prý 

daleko známá. Zde prý se strojili po řemeslnicku. 

 V obci Řepníkách strojili se prý mnoho po pansku –                      

čili po městsku. V obcích za Řepníky byl prý kroj již litomyšlský zvaný. 

Pokud se týče vyšívání, vykonávaly prý tyto práce švadleny 

zvláštní, z nichž známy byly tři jako velmi dovedné, Domanická, Domo-

radická a Dobrkovská. Menší výšivky a hrubou část oděvu pro všední 

den hotovily se mnohé ženy samy. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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V podstatě byl kroj tento 

Starší kroj (kroj matek s vrchu uvedených babiček) 

 Na hlavě 

 Čepec po domácku zhotovený, avšak s vyšívanou náčelenkou 

(všední den prostší). V zadu fábor či pentle as 15 cm široká a i 3 lokte 

dlouhá uvázaná na smyčku. Konce pentlí visely na záda. Barva různá, ale 

květů hojnosť. O svatbě mívaly vdané selky zlaté čepce (zlaté čepce - 

čepce zdobené kovovou výšivkou). Do kostela bylo zvykem nositi velkou 

bílou plachetku z obyčejného, jemnějšího plátna a bohatě vyšívanou 

(karmínem). Tou kryly hlavu a hruď.  

 Na krku se nosily červené neb černé korále asi v osmi kruzích, 

v zadu s pentlí. 

 Na hrudi život v předu otevřený (nedopnutý) ale za to sešněrova-

ný hedvábnou neb i zlatem vyšívanou pentlí. 

Ramena až od krku kryta byla vejložkem (okružím) pěkně vyšitým a 

hodně širokým. Pod ním přeložen byl přes prsa třírohý šátek vyšívaný, 

jehož konce se upevňovaly za živůtkem a neb vzadu uvazovaly. 

Mimo lajblík nosily ženy kabátek či živůtek s výložky tj. otevřený 

s úzkými dole rukávy a bez šůsků (podobný život možno zde vypůjčiti). 

Sukně u těchto starších byly poněkud delší než později a říkaly jim mezu-

lánky (mezulán – vlnařská tkanina s podílem dalšího materiálu, připomí-

ná sukno). Fěrtochy byly hodně široké. 

 Kroj pozdější 

 Na hlavě 

 Starší při čepení většinu vlasů ustříhly, načež nosila červený neb 

černý šátek z kazamíru na pokos (kazamír – vlněná nebo polovlněná  

pevná tkanina v keprové vazbě). 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Svobodné nosily hlavu prostovlasou avšak pěkně učesanou.           

I v zimě při mlácení obilí chodily prostovlasé. Rulíků bylo pravidelně 

osm, každý z pěti pramenů spletený. Ve všední den však nejčastěji dva 

rulíky. Oněch osm stočeno bylo v zadu hlavy a propleteny pentlí,                

která splývala na záda. 

 Na krku opět výložky (okruží) vyšívané sahající až přes ramena 

(výložky – vyšívaná část u výstřihu, okruží – límec s výšivkou či krajkou). 

Pod výložkem opět přes prsa přeložený šátek. Kdo byl chudší,                  

nosil na krku krajky. Ostatně i u krajslíku plátěného byly krajky na dva 

prsty (na dva prsty – délková míra). 

 Na prsou lajblík (lajblík – krátký kabátek) dracounový,                   

jenž se spínal na straně a pod ony sponky upevňoval se konci přes prsa 

přeložený šátek. Vyšívání na lajblíku bylo též dracounové, ale jiné barvy 

(míval cenu 5 zl.) Aby se při muzice nepošpinil, vázal se přes něj v půl 

bílý šátek též vyšívaný. 

 Sukně byly krátké květované – v neděli hedvábné neb zelené, 

mórové, měnivé (mórové – moaré vazba používaná při tkaní hedvábí, 

vytváří duhové vzorování). Dole u kraje měly sukně až na čtvrtku širokou 

pentli a na 2 prsty lemování. V obou byly barvy jasné: červené, modré, 

zelené a měnivé. 

 Zástěry široké v zadu, kde se váží, sešněrované, hedvábné,              

šotysové a vyšívané (modré bílým, bílé červeným vyšíváním) Poněkud 

později nosily se zástěry týlové (tyl – síťovitá plošná textilie). Na nohou 

nosily obyčejně bílé punčochy a nízké střevíce s růžičkami. 

 Kroj mužů 

 Na hlavě 

 Nízké široké klobouky barvy černé. K veselosti mívali vysoký 

cilindr. K muzice a veselostem nosili bohatí vydrovky (vydrovka - čepice 

z kožešiny). 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Na krku 

 Hedvábný šátek různé barvy – nejvíce červený a černý s malými 

třásněmi. Přes šátek přeložen byl široký límec pěkně vyšívaný              

(takový možno zde vypůjčiti). 

 Kabát 

 Do kostela dlouhý šosák. Po domácku chodilo se ve špenzru   

(kabátek s dlouhým rukávem ale v pase krátký). K veselosti mívali mužští 

pláště. Vesty či brusleky šily se v celku a mívaly vyšívání hedvábné,  

nejvíce zelené. 

 Kalhoty byly žluté kožené a u nich pod koleny na straně třapec 

(ze řemínků). Boty se nosily vysoké. 

MYSLIVECKÝ SPOLEK OLŠINKA - JENIŠOVICE 

 Vážení spoluobčané, 

 rok utekl jako voda a mám možnost napsat pár slov do našeho 

zpravodaje. Všichni víme, že dnešní doba není vůbec jednoduchá. 

 V letošním roce bylo naplánováno šest společných brigád           

na obnovu krmných zařízení, posedů, kazatelen a úklidů okolo těchto 

zařízení a jeho okolí. Opět i v letošním 

roce se spousta práce nemohla dělat                

v počtu v odpovídajícím náročnosti           

některých prací. Musím poděkovat všem 

členům, kteří se do této práce i tak zapojili 

a dokázalo    se toho dost udělat. Jsou  

členové, kteří mají 100 hodin, ale i více. 

 Myslivecký rok od 1.4.2020 - 

31.3.2021 co se týká individuálního            

odlovu, se našim členům vydařil. 35 kusů 

srnčí zvěře zde opět pomohla auta), prase 

http://www.obecjenisovice.cz/
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divoké 48 kusů a 16 kachen. A zvěř myslivosti škodící liška 46 kusů, 

jezevec 4 kusy, psík mývalovitý 4kusy a kuna 3 kusy. Tady je vidět,           

že členové se snaží, aby snižovali stavy zvěře myslivosti škodící                     

a mohlo se lépe dařit ostatní zvěři, ale i ptactvu, které viditelně ubývá.        

Už druhým rokem neproběhla oblíbená výstava trofejí v Nasavrkách              

a to zrovna, když se naším členům podařilo ulovit velice zajímavé trofeje. 

 Jako každý rok, musíme nakoupit kvalitní krmivo, a dodávat do 

krmelců a zásypů. Každý víme, jak ceny stoupají, o to více nás mrzí,     

že není možnost získat levnější krmivo z družstev, které tady a v okolí 

hospodaří. Pro naši honitbu je důležité mít oves, ječmen, pšenici              

a kukuřici. 

 V letošním roce se neuskutečnila výroční členská schůze.               

Tak jsme si to museli nechat až do doby, která to umožnila. A tak jsme           

si uspořádali každoroční grilování na konci prázdnin. Tato akce se stala 

již tradicí a jsem rád, že se ji účastní čím dál více pozvaných hostů. Mrzí 

mě, že i když už jsme poněkolikáté pozvali zástupce z Agro Jenišovice            

i obecního úřadu nikdo se nedostavil. Byl bych moc rád, kdyby se příští 

rok zúčastnili všichni pozvaní. Atmosféra na této akci je skvělá. 

 Na závěr mého příspěvku, bych rád poděkoval za dobrou          

spolupráci s OÚ Jenišovice a budu rád, když to bude pokračovat i nadále.  

 Děkuji Všem občanům za spolupráci a podporu našeho spolku          

v této těžké době. Krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku hod-

ně zdraví a štěstí v roce 2022 přeje 

Myslivecký spolek Olšinka- Jenišovice 

Myslivosti a Lovu zdar 

Jiří Dostál ml. Myslivecký hospodář   
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HC SOKOL JENIŠOVICE 

 Dobrý den, tímto bych chtěl pozdravit všechny fandy zimních 

sportů a trochu připomenout historii našeho klubu. Fungujeme od roku 

2009 a za tu dobu jsme prošli celkem tři soutěže hrané ve Skutči, Chocni 

a v neposlední řadě v Litomyšli, kde působíme do teď.  

 Za těch x let prošlo klubem cca. 35 hokejových nadšenců. Každý 

rok pravidelně pořádáme soustředění ve Ždáru nad Sázavou,                     

kde se snažíme ladit formu a tužit kolektiv, vše v kladné rovině.  

 Bohužel, poslední dvě sezóny nepřejí zimním sportům, letos jsme 

rozehráli soutěž v Litomyšli, ale bohužel po pěti kolech se opět vše       

pozastavilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V neposlední řadě bych rád pozval všechny sportovní nadšence 

na Vánoční turnaj do Skutče 28.12.2021, kterého se zúčastníme.             

Turnaje bude o čtyřech týmech Proseč, Štěpánov, Příluka a Jenišovice.    

 Všem přeji krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví. 

Za HC Sokol Jenišovice , sportovní nadšenec Vladimír Zajíček 

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

  V tomto roce nám opět, nebylo umožněno organizovat příliš   

akcí, kvůli Covid 19, ale alespoň v létě jsme organizovali akci pro děti, 

ZACHRÁNÍME POHÁDKY. Tato akce se velmi povedla, na 30 dětí se 

setkalo s několika pohádkovými postavami a pomohly jim zlomit        

prokletí. Bavili se jak děti tak i dospělí, takže akce se opravdu vydařila. 
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 Rozsvícení Vánočního stromečku se bohužel muselo obejít bez 

účasti děti i dospělých s ohledem na epidemiologická opatření,           

proto bychom vám za ČČK Štěnec-Mravin chtěli s nadcházejícím        

vánočním časem popřát, klidné a radostné Vánoce a do Nového roku 

hlavně zdraví a rodinné pohody. Snad můžeme doufat, že se v tom        

nadcházejícím roce budeme moci setkávat a dál pokračovat v pořádání 

akcí pro děti i dospělé.  

 Za celý spolek ČČK Štěnec - Mravín děkujeme za spolupráci a 

pomoc Lucii Valterove a Obecnímu úřadu Jenišovice. 

za ČČK Štěnec – Mravín – Ilona Kubusová 

ČČK JENIŠOVICE 

 Putování za strašidly 

 V sobotu, 23.10.2021, jsme pro malé i velké děti a samozřejmě i 

rodiče, připravili tradiční Putování za strašidly, tentokrát na téma PRINC 

a VEČERNICE. Počasí nám vyšlo krásné, i když to chvíli vypadlo, že se 

nám pořádně rozprší. Nakonec se to ukázalo jako planý poplach, jelikož    

spadlo jen pár kapek a všichni tak mohli naši stezku absolvovat. Letos se 

akce zúčastnilo 172 dětí a pevně věříme, že si to všechny užily stejně tak, 

jako my "strašidla"  Nyní už plánujeme další ročník a moc se těšíme na 

viděnou. 

 Musíme poděkovat všem, kteří se zúčastnili a naši trasu si prošli, 

hlavně našim „pohádkovým postavám“, bez kterých by to prostě nešlo. 

Děkujeme také chlapcům z TJ Sokol Jenišovice za postavení lávky přes 

naši řeku Novohradku a za občerstvení na Ostrůvku. Za občerstvení ve 

škole děkujeme SDH Jenišovice. Nesmíme zapomenout ani na místní 

AGRO Jenišovice, které nám zapůjčilo palety a podlážky na most přes 

Novohradku. Za zapůjčení Ostrůvku a bývalé školy děkujeme Obci       

Jenišovice.  

http://www.obecjenisovice.cz/
https://www.facebook.com/TJ-Sokol-Jeni%C5%A1ovice-1709401862634472/?__cft__%5b0%5d=AZW8uwFQmtTa0Oyu9Jh3mT0EVN8xLjWBKCXy__iTTfUEwyrZkNd-oqEXfNbK2uQEMgC36ls3RGK7ICIJavr8NNu-flmUrVHO_Gty8-K0KTvExOlLk2U97zcfyB62h4DBi87gFM0qI45exIXVRaawL3CQjHbVtrdVHv2qo0l9_YR0XbBE7-6gpCum7Wuin1kW6KnXksPbJx9zw4uM1y3kxLxe&__tn__=kK-R
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 Vánoční výstava ručních prací a výrobků 

 Vánoční výstava ručních prací a výrobků, se uskutečnila první 

adventní víkend, a to 26. – 27. listopadu v budově bývalé školy a musíme 

říci, že nás velice překvapila návštěvnost, která byla opravdu velká. Jako 

každý rok měla být spojena se zpíváním u Vánočního stromku,            

které pořádá obec Jenišovice. To bohužel neproběhlo kvůli vládnímu 

opatření, které padlo v platnost 2 dny před akcí. Snad nám to vyjde příští 

rok, a budeme si to moci společně vynahradit 😊 

 ČČK Jenišovice Vám všem přeje krásné prožití vánočních svátků, 

v kruhu těch nejbližších a do Nového roku hlavně pevné zdraví a mnoho 

osobních i pracovních úspěchů. 
za ČČK Jenišovice – Petra Pitrová 

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

 Naposledy v letošním roce přidáme trochu z našich aktivit. 

 Podzimní část naší fotbalové soutěže 3. třídy okresu Chrudim 

jsme zakončili na slušném 5. místě tabulky. Podzim jsme zakončili 

v hojném počtu, a to tradiční českou zabijačkou, která proběhla u kabin v 

sobotu 4. prosince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Každou neděli se scházíme při nacvičování našeho předtančení na 

blížící se lednový sportovní ples, který se uskuteční 29. ledna 2021. 

 Než nám uteče letošní rok, sejdeme se ještě na SILVESTROV-

SKÝ FOTBÁLEK, v 10.00 na našem hřišti, samozřejmě i s trochou   

občerstvení, ale hlavně zábavou a pohybem o svátcích a třeba i s našimi 

věrnými fanoušky. 

 V novém roce nás čeká zimní příprava, ta začíná v tělocvičně 

v Luži, v pátek 7.ledna. Tělocvičnu budeme mít každý pátek po dobu 

leden i únor, k tomu každou neděli dopoledne trénink venku u kabin a v 

okolí obce. Od poloviny února nás čekají přípravné zápasy na umělém 

http://www.obecjenisovice.cz/
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trávníku v Chocni a v Chrudimi. Celé toto naše snažení bychom chtěli 

zakončit 4. denním soustředění. 

 Poté už nás čeká odveta jarní části soutěže, kdy doma přivítáme 

24. dubna tým z Orle. 

 Vše co jsem se zde snažil nastínit, se bude odvíjet podle aktuální 

epidemiologické situace, která se už druhým rokem okolo nás točí a   

ztěžuje nám nejen soukromý, ale i ten sportovní život. 

 Rád bych všem popřál krásné svátky, klidný závěr tohoto roku a 

do Nového roku, hlavně optimismus a pevné zdraví. 

Pitra David - předseda klubu     

POHOSTINSTVÍ JENIŠOVICE 
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 Dovolujeme si Vás 

pozvat na Silvestrovský 

pochod, který se uskuteční 

31. 12.  

 Máme v plánu se 

sejít v Jenišovicích u KD   

a společně vyrazit ve 

13.hodin směr Mravín.  

 Doporučujeme do 

batůžku něco na zahřátí a 

buřt na opečení. (ohniště a 

dřevo bude zajištěno v cíli) 

 S sebou dobrou 

náladu! 😊     

Za organizátory pochodu   – Míša 

Svatoňová 

JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ 

 Děkujeme všem, kteří poslali příspěvky do prosincového čísla   

zpravodaje 3/2021. 

 Další číslo zpravodaje plánujeme na začátek března 2022.      

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


S t r á n k a  | 24 

 

www.obecjenisovice.cz  obecniurad@obecjenisovice.cz 

TERMÍNY SVOZU POPELNIC V ROCE 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!! Poplatek je splatný do 31. 3. 2022 !!!

http://www.obecjenisovice.cz/


 

 


