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KONCERT V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
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Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, po volbách konaných v říjnu letošního roku došlo
ke

změně

ve

složení

zastupitelstva

obce

Jenišovice.

Zároveň

na ustavujícím zasedání zastupitelstva došlo ke změně starosty naší obce.
Tímto bych ještě jednou chtěla poděkovat panu Lubomíru Svatošovi,
který tuto funkci svědomitě zastával v letech 2010 – 2018.
Zastupitelstvo obce na období 2018 – 2022:


Alena Serbousková DiS.

starostka



David Pitra

místostarosta



Josef Rozlivka

člen ZO a předseda KV



Pavel Novotný

člen ZO a předseda FV



Josef Nečas

člen ZO



Lubomír Svatoš

člen ZO



Miroslava Šmejdová

členka ZO



Naděžda Vostřelová

členka ZO



Vladimír Zajíček

člen ZO

Chtěla bych poděkovat nově zvolenému zastupitelstvu, za důvěru
se kterou mě zvolili starostkou naší obce. Uděláme společně se zastupiteli
vše, abychom dál rozvíjeli naše obce k lepšímu a lepšímu obrazu.
Samozřejmě budeme potřebovat Vaši pomoc. Ráda bych proto navázala
na dobrou spolupráci s občanskými sdruženími i občany samotnými.
Dnes nebudu psát, jaké akce chystáme na příští rok,
nyní připravujeme návrh rozpočtu na rok 2019 a je opravdu hodně
www.obecjenisovice.cz
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projektů, ze kterých lze vybírat aktivity. Informace o plánech na rok 2019
Vám přineseme v příštím vydání zpravodaje, kdy už budeme mít jasnou
představu o tom, co se u nás bude dělat.
Ale nejenom prací živ je člověk…
Vzhledem k tomu, že nadešel čas předvánoční a vánoční,
chtěla bych Vás pozvat na kulturní akce pořádané obcí Jenišovice a to:
 8. 12. 2018 od 18 hod. „Zpívání u vánočního stromku“ – tradičně
spojené s výstavou pořádanou ČČK Jenišovice,
 29. 12. 2018 od 18 hod. na „Vánoční koncert v kostele
v Jenišovicích“ se skupinou THE PINK ELEPHANTS.
Přestože je dnešní doba uspěchaná, zastavte se, prosím,
na chvilku a udělejte si čas na své nejbližší i na ty, na které vám během
roku čas nezbývá.
Přeji Vám jménem svým i jménem zastupitelstva obce Jenišovice
krásné vánoční svátky a mnoho úspěchů v příštím roce.
Alena Serbousková DiS, starostka

www.obecjenisovice.cz
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE


Pravidla při kácení stromů

Pokud se chystáte pustit do kácení stromů, učiňte tak v období
vegetačního klidu. Ten trvá od října do března. Během tohoto období
jsou stromy v přirozeném útlumu.
Na své zahradě můžete bez problémů pokácet jakékoliv ovocné
dřeviny bez ohledu na jejich stáří, velikost a stav. Právě ovocné dřeviny
na svých zahradách pěstujeme nejčastěji. Jabloně, broskvoně, ořešáky,
višně a jiné stromy můžete na zahradě zlikvidovat bez jakéhokoliv
povolení.
Pokud je potřeba vyjednat si povolení od příslušného úřadu (OÚ
Jenišovice) pro kácení stromu:
Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákonao ochraně
přírody a krajiny) musí vedle obecných náležitostí podání podle
správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny
nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
b) 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,
c) 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
d) zdůvodnění žádosti.
www.obecjenisovice.cz
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Žádost splňující výše uvedená pravidla najdete na stránkách obce
www.obecjenisovice.cz
Po podání žádosti je nutné počkat na písemné rozhodnutí, úřad povolení
vydá do 30 dnů. Proto je vhodné podat žádost s dostatečným předstihem.



Nabídka pracovního místa

- Obec Jenišovice hledá pracovníka/pracovnici údržby
Popis činnosti:




Běžné opravy a údržba budov a veřejných prostranství v obci
Základní zednické, malířské, montážní a zámečnické činnosti
Letní údržba zeleně, zimní úklid chodníků, obsluha techniky
( sekačky, traktůrek, křovinořez, běžné ruční a elektrické nářadí)

www.obecjenisovice.cz
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 Ostatní údržbářské a úklidové práce
Požadavky:




Řidičský průkaz skupiny B
Manuální zručnost, samostatnost
Ukončené střední odborné učiliště

Nabízíme:
 Nástup možný od 1. 10. 2018 nebo dohodou
 5 týdnů dovolené
 Stravenky
 Mzda dle tabulky oceňování zaměstnanců ve veřejných službách
 Osobní ohodnocení
Žádosti s přiloženým životopisem zasílejte prosím na:





obecniurad@obecjenisovice.cz
nebo
Jenišovice 42, Jenišovice PSČ 538 64

Komunální odpad

V listopadu se na nás obrátil pan Stejskal – jednatel TS Hlinsko.
Při svozu komunálního odpadu narazili pracovníci na nepovolený odpad
vhozený do popelnice.
Email od pana Stejskala:
„Dobrý den, tímto se na Vás obracím s informací ke svozu směsných
komunálních odpadů, který se u vás v obci konal dne 6.11.2018. Při svozu odpadů byla obsloužena i nádoba u domu čp. 86. Při běžné vizuální
kontrole nádoby nebyl zjištěn nepovolený odpad, a proto byl proveden
výsyp nádoby. Po výsypu nádoby do svozového vozidla však došlo
k náhlému zastavení celé nástavby vozidla. Osádka ihned začala zjišťovat
důvod a musela provést zásah uvnitř nástavby vozidla, k zjištění důvodu
náhlého zastavení stroje, bez pokusu o další spuštění, což by mohlo mít
www.obecjenisovice.cz
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fatální důsledky. Při kontrole bylo zjištěno, že ve vstupním otvoru nástavby pro odebírání odpadu je zaseknutý předmět, který byl později identifikován, jako válec betonu. Osádka vozidla provedla odstranění tohoto
zaseknutého odpadu.
Osádka na místě odpad z nádoby u domu čp. 86 nafotila a foto zasílám
v příloze.
V nádobě se u tohoto objektu tedy nacházel nepovolený odpad – stavební
odpad, který jen díky přístupu osádky nezapříčinil velký rozsah škody na
svozovém vozidle, a odstranila závadu, aby mohlo být ve svozu dále pokračováno.
S ohledem na vážnost jednání nezodpovědného občana vaší obce, žádám
vás tímto o zveřejnění případu, seznámení s možností způsobení vysoké
škody a projednání případu s majiteli domu čp. 86. V případě dotazů, či
doplnění mne kdykoliv kontaktujte.
Děkuji a jsem s pozdravem Petr Stejskal“
Tímto žádáme občany, aby vhazovali do popelnic opravdu jen
věci, které tam patří. Pokud dojde k poškození vozidla,bude náhrada
vymáhána na vlastníkovi domu, který měl v popelnici odpad, jimž
poškodil vozidlo TS Hlinsko.Pokud si nejste jisti, co patří a nepatří do
komunálního odpadu, na další straně máte letáček od technických služeb,
jimž se můžete řídit.
Co kam patří:
 Pro velkoobjemový a nebezpečný odpad je vždy na jaře a na
podzim uskutečněn svoz tohoto odpadu.
 Na bioodpad máte k dispozici kompostéry od obce (pokud někdo
nemá, je možnost ještě vyzvednout) a velké kontejnery umístěné
v každé místní části.
 Tříděný odpad patří do nádob umístěných též v každé místní
části.
www.obecjenisovice.cz
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Na železný odpad je kontejner vedle stodoly v Jenišovicích a v
Zalažanech.



Informativní leták TS Hlinsko

www.obecjenisovice.cz
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 Svoz komunálního odpadu 2019
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 Možnost pronájmu obecních prostor
Obecní úřad nabízí možnost pronájmu obecních prostor na
oslavy, svatby, plesy, schůze, přednášky, výstavy aj. :




Budova bývalé školy v Jenišovicích vč. vybavení,
Prostory hospody v Kulturním domě v Jenišovicích,
Nově opravený sál v Kulturním domě v Jenišovicích.

 Nabídka brigády pro obec
Obecní úřad Jenišovice nabízí možnost brigády, vhodné
především pro studenty a důchodce.
Nabízíme:
-

zajímavé finanční ohodnocení,

-

možnost krátkodobé i dlouhodobé spolupráce.

Bližší informace na Obecním úřadě nebo na tel.: 469 671 553,
602 492 549.

 Úřední hodiny v době vánočních svátků
Upozorňujeme občany, že obecní úřad bude zcela uzavřen v době
vánočních svátků, a to od 24. prosince 2018 do 1. ledna 2019.
Prvním úředním dnem v roce 2019 bude středa, 2. 1. 2019,
a to od 8:00 do 16:00.
V nutných případech samozřejmě volejte na tel: 602 492 549 nebo
737 261 273
Děkujeme za pochopení.
www.obecjenisovice.cz
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 Aktuálně z
Chrastecko, z.s. a

MAS

Skutečsko,

Košumbersko,

Jak se připravuje konec roku v kanceláři MAS? Jako každý rok
jde o hektické období, nejen, že se bilancuje a vyhodnocuje - kancelář
připravujevyúčtování dotací včetně dotace z Pardubického kraje, sbírají
se doklady o zrealizovaných akcích ve výzvě MAS Malý Leader – např.
oprava hasičské zbrojnice, knihovny v Hroubovicích či provozní budovy TJ Rosice a přibývají další. Výzva Malý Leader byla také velkým
tématem valné hromady Krajské sítě Místních akčních skupin Pardubického kraje. Se zástupci jednotlivých krajských MAS zde hovořili
hejtman Martin Netolický a krajská radní Hana Štěpánová. Radostnou
zprávou je potvrzení další podpory na tento typ výzvy, kdy v rámci
krajského příspěvku pro rok 2019 přislíbil hejtman částku mírně přesahující sedm milionů korun.
Nově však budou prostředky přerozděleny dle počtu obyvatel
a rozlohy každé z MAS a pro naše území se uvažuje o částku
380 000Kč.
V plném proudu je i příprava dalších výzev MAS, jedná
se o výzvu na sídelní zeleň v rámci OP Životní prostředí v rozsahu
10 mil. Kč, předpoklad vyhlášení je v prosinci/ počátek roku 2019
dle informací OPŽP. Dále se připravuje opakování výzvy z Programu
rozvoje venkova – především na zpracování regionálních zemědělských
produktů a na nezemědělské podnikání, v případě zájmu prosím
kontaktujte kancelář se svým záměrem předem, podmínky budou
obdobné jako u výzvy předchozí Výzvy MAS - cestou kvality. Probíhají aktivity na rozšíření programového rámce v OP Zaměstnanost o 10
mil. Kč – výzvy v tématech zaměstnanosti a sociálního podniku pánujeme vyhlásit počátkem roku 2019-únor/březen.

www.obecjenisovice.cz
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Příjemným průvodním jevem činnosti kanceláře je i trvalé
rozšiřování členské základny MAS, mezi novými členy s radostí vítáme
např. i Hamzovuodbornou léčebnu pro děti a dospělé, MAS má již 61
členů. Novinkou je také 1. setkání Klubu podnikatelů, které zároveň
představuje první kroky v přípravě na nové období realizace. Mezi
prioritami bude i nadále tvorba pracovních míst a nové podnikatelské
příležitosti v území MAS s ohledem na jejich společenskou
prospěšnost.
První výsledky jsou patrné také v podpoře cestovního ruchu na
našem území, neboť organizace Chrudimsko-Hlinecko z.s.,
kde patříme k zakládajícím členům, získala certifikát I. stupně Českého
systému kvality služeb, a tak splňujeme jednu z podmínek certifikace
ODM, která je cílem organizace.
Zároveň vás touto cestou zveme ke shlédnutí úvodního spotupozvánky k návštěvě našeho území, brzy budou následovat další:
http://www.masskch.cz/o-nas/
Děkujeme všem členům i partnerům za dosavadní přínosnou spolupráci a trvalou podporu při rozvoji regionu.
Přejeme všem obyvatelům vánoční radost a pohodu a optimismus
a elán do nových aktivit.
Venkov je náš domov. Místní akční skupiny jsou venkov.
KANCELÁŘ MAS SKCH

www.obecjenisovice.cz
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OLŠINKA JENIŠOVICE
Vážení spoluobčané Jenišovic, Martěnic, Štěnce a Mravína,
dovolte nám zhodnotit kalendářní rok 2018 z pohledu činnosti
Mysliveckého spolku Olšinka Jenišovice. Připomeňme si, co se povedlo
a co méně.
Myslivecký rok, který se počítá od 01. dubna 2018, pro nás začal
náročnou prací, a to vyháněním kladoucích srn z pícninových porostů
před sečí. Spolupráce s místním zemědělským družstvem AGRO
Jenišovice a ostatními hospodáři je na velmi dobré úrovni a informace
o sklizni s námi sdílí. Tyto preventivní akce přinesly své výsledky
a snížila se tak ztráta na srnčí zvěři. Co se týká srnčí zvěře, tak plánovaný
odlov, a to jak srnců, tak i zvěře holé, je prováděn dle stanovených kvót,
daných výsledkem jarního sčítání zvěře, kterého se účastní
všichni členové našeho Mysliveckého spolku. Ve vztahu k srnčí zvěři
se nám bohužel stále nedaří snížit ztráty, které vznikají sražením zvěře
motorovými vozidly na silnici mezi obcemi Mravín a Vinary. V naší
honitbě lovíme také černou zvěř – divoká prasata. I přesto,
že je v médiích uváděn vysoký počet divokých prasat u nás, na honebních
pozemcích našeho mysliveckého spolku tomu tak není a prasata jsou zde
lovena náhodně při opakovaných čekaných jednotlivců. Naopak u zvěře
škodící myslivosti se můžeme pochlubit výbornými výsledky,
kdy se nám podařilo odlovit větší počet lišek a dokonce i nějakého toho
jezevce. Snížením počtu zvěře škodící myslivosti dáváme šanci
na zvýšení počtu drobné zvěře, jako je např. bažant, koroptev a zajíc,
kteří jsou už zase v přírodě k naší radosti vidět ve větším počtu.
Jestliže jsme zmínili výborný vztah se zemědělským družstvem
Agro Jenišovice v souvislosti se sečením, nesmíme tedy zapomenout
ani na Obecní úřad Jenišovice, který rovněž podporuje činnost našeho
mysliveckého spolku. Oběma jmenovaným organizacím děkujeme
www.obecjenisovice.cz
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za podporu a přízeň a doufáme, že budeme ve spolupráci pokračovat
i s novým zastupitelstvem naší obce. Rovněž tak bychom rádi
pokračovali ve spolupráci s místními „Ženami“ při pořádání dětského
dne, tak, jako tomu bylo do posledního roku. Z našich aktivit uvedeme
např. pořádání tří honů nejen pro naše myslivce, ale i pro naše
myslivecké kamarády z okolních honiteb, které jsou vždy zakončeny
Poslední lečí a bohatou tombolou, každoroční preparace trofejí srnčí
zvěře za náš myslivecký spolek na chovatelskou přehlídku trofejí
spárkaté zvěře OMS Chrudim, která se každoročně uskutečňuje v hotelu
Šustr v Nasavrkách a úprava zázemí nejen pro krmivo v obci Štěnec.
Nejen lovem, ale hlavně péčí o zvěř žije náš spolek, kdy všichni
členové se starají o svěřené krmelce a zásypy. Zvěř v době nouze vždy
najde potřebnou potravu a v době
současných suchých období i vodu
v nově zřízených napáječkách.
Vážení spoluobčané, dovolte
mi za celý Spolek Olšinka
Jenišovice nejen Vám, ale i všem
Vašim blízkým, popřát hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let a
poděkovat Vám za podporu a přízeň
pro činnost našeho spolku a pomoci
nám tak udržet nehmotné kulturní
dědictví, kterým česká myslivost
beze sporu je.
Lovu a lesu zdar!
Ing. Ivan PITRA - jednatel MS Olšinka Jenišovice

www.obecjenisovice.cz
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SDH JENIŠOVICE
Kalendářní rok 2018 se blíží ke svému konci, což je pro mnohé
z nás dobou, kdy hodnotíme, co se nám během roku podařilo, co vše jsme
vykonali a zorganizovali.
Jsem si vědoma toho, že rok 2018 byl pro SDH Jenišovice dost
náročný, ale všechny akce jsme zvládli a vše se podařilo tak jak má.
Věřím, že ne jinak tomu bude i v roce 2019. Co vše nás čeká?
-

2. března obsluha - ženy Babský bál,

-

3. března obsluha - ženy karneval,

-

20. dubna obsluha - ženy Pomlázková zábava,

-

27. dubna Memoriál B. Myšky,

-

30. dubna Pálení čarodějnic,

-

květen okrskové závody v Holešovicích

-

8. června Bramborákové hody s degustací piva,

-

29. června Přejezd protipožární nádrže,

-

31. srpna SDH Jenišovice x Stará garda fotbalisti,

-

1. září - obsluha Přehlídka dechových kapel,

-

září / říjen ukončení sezóny,

-

26. října obsluha – ženy Putování za strašidly.
Věřím, že na většině akcí se budeme moci potkat.

Chtěla bych Vám všem, jménem SDH Jenišovice, popřát,
ať na konci letošního roku naleznete chvilku pro sebe a své blízké a ať
prožijete krásné a poklidné Vánoce.
za SDH Jenišovice Petra Pitrová

www.obecjenisovice.cz
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SDH MRAVÍN - ŠTĚNEC
Uskutečněné akce za rok 2018
Výroční členská schůze. V sobotu 13.ledna 2018 se konala výroční
členská schůze SDH Štěnec – Mravín. Schůzi zahájil starosta SDH Petr
Herynek, který přivítal všechny přítomné členy sboru a hosty. Mezi hosty
výroční schůze byli starosta okrsku Chroustovice Roman Mrázek
a velitel okrsku Chroustovice
Josef Uhlíř. Starosta okrsku
Roman Mrázek a velitel okrsku
Josef Uhlíř podali aktuální
informace,zhodnotili
průběh
soutěží v okrsku a poděkovaliSDH Štěnec – Mravínza
činnost a dosažené výsledky v
okrskových soutěžích konaných
v lońském roce, popřáli všem
pevné zdraví a úspěchů v dalších letech. Po té starosta SDH Štěnec –
Mravín Petr Herynek poděkoval členům SDH za vykonanou práci v
předešlém období, popřál všem hodně zdraví a úspěchů do dalších
let.Schůze pokračovala diskuzí.
Pálení čarodějnic. Dne 30.dubna jsme opět zorganizovali pálení
čarodějnic u požární nádrže ve Štěnci pro děti i dospělé s opékáním vuřtů
a dalším občerstvením.Pobavily se nejen děti, ale i dospělí.
Memoriál Bohuslava Myšky. Dne 28.4.jsme se zúčastnili 4.ročníku
Memoriálu Bohuslava Myšky v Jenišovicích.V kategorii muži
soutěžilo15 týmů.Vítěz převzal putovní pohár z rukou paní Myškové.
Tým SDH Štěnec – Mravín se umístil na 11.místě v kategorii muži.
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Okrsková soutěž. První kolo požárního sportu proběhlo v sobotu 12.5.
v Jenišovicích.Naše družstvo mužů se umístilo na 6.místě z 11 mužstev.Družstvo starších mužů se umístilo na 4.místě. ze 6 mužstev.
Rodáci Jenišovice 2018. Dne 2.června 2018 se uskutečnilo setkání rodáků Jenišovic, Štěnce, Mravína,
Martěnic
a
Zalažan.Členové SDH Štěnec –
Mravín spolu s ostatními
složkami z jednotlivých obcí
se podíleli na přípravě tohoto
setkání. Účastnili jsme se ve
stejnokroji
i slavnostního
průvodu v Jenišovicích. Setkání rodáků se zúčastnil kromě ostatních hostů i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Turnaj ve stolním tenise Červen. Dne 16. 6. jsme uspořádali malý turnaj ve stolním
tenise pro místní občany a chalupáře v obecní stodole ve Štěnci. Nejlépe se umístili:
1.
místo - Martin Mariáš,
2.
místo - Pavel Vostřel,
3.
místo - Petr Herynek. Turnaje se
zúčastnilo více jak 15 hráčů a diváků. Při turnaji bylo zajištěno občerstvení. Účastníci zažili napínavé okamžiky v průběhu turnaje,
po
skončení turnaje posezení a zábavu.
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O pohár starostky - Vinary. Dne 21.července jsme se opět zúčastnili
další hasičské soutěže „O pohár starostky“ ve Vinarech. Zde
jsme byli opět zastoupeni mladším i starším družstvem mužů.
V kategorii mužůjsme se umístili na10.místě ze 14. Mužstev.V kategorii starších mužů
jsme se umístili na 2. Místě.
Rybářské závody. Pro děti i
dospělé jsme opět uspořádali 28.7.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. Těchto rybářských
závodů se zúčastnilo více jak 20 soutěžících a diváků.
Taneční večer s živou hudbou. Dne 28.července se nám opět podařilo
uskutečnit
v obecní stodole taneční večer s živou hudbou
a občerstvením. Zpestřením tanečního večera byly i lákavé ceny
v tombole. Taneční večer se opět velmi vydařil, pobavilo se více než 100
dospělých, mládeže a starších dětí nejen místních, ale i z okolních vesnic.
Turnaj ve stolním tenise - Srpen. Dne 11.8. jsme uspořádali turnaj
ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci. Zúčastnit se mohli hráči
i diváci z okolních vesnic. Nejlépe se umístili: 1. místo Jan Kaplan,
2. místo Jaroslav Šrut, 3. místo Petr Herynek. Turnaje se zúčastnilo více
jak 20 hráčů a diváků. Při turnaji bylo opět zajištěno občerstvení a věcné
ceny pro vítěze.
Cestovatelská přednáška. 17.srpna. se uskutečnila v obecní stodole
ve Štěnci cestovatelská přednáška.Promítání obrázků a videí
s komentářem z cestování po Venezuele, Kubě (střední a jižní Amerika),
Číně a Indii (jihovýchodní Asie) přiblížili zájemcům o cestovatelské záwww.obecjenisovice.cz
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žitky Josef Rozlivka a Pavlína Vomočilová. Této cestovatelské přednášky
se zúčastnilo více jak 25 zájemců.
Turnaj v „Malé kopané“. Již tradiční fotbalový turnaj jsme pořádali
veŠtěnci29.září od 9.hodin.Diváci i hráči měli možnost kromě piva
a nealko nápojů si také pochutnat na grilovanémvepřovém mase
a opékaných klobásách.Výsledky turnaje: 1.místo- STEHLÍK TEAM,
2.místo - ŠTĚNEC, 3.místo - MARNÁ SNAHA.Děkujeme všem za pomoc při pořádání a sponzorům této akce.
3. ročník memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Dne
27.října se uskutečnil v hasičské klubovně ve Štěnci2.ročník memoriálu
Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Nejlépe se umístili: 1.místo Ladislav
Fikejs, 2.místo Karel Dostál, 3.místo Martina Žáková. Účastníci se u této
karetní hry nejen dobře pobavili, ale také zavzpomínali na bývalého člena
a velelitele SDH Štěnec – Mravín Jiřího Richtera.
Čištění kanalizace pod silnicí ve Štěnci. Dne 9.11.členové SDH Štěnec
– Mravín provedli pomocí hasičské techniky pročištění betonového
zatrubnění pod silnicí ve Štěnci (odtok z velkého štěneckého rybníka).
Toto zatrubnění bylo úplně ucpané bahnem a odpadky a při vypouštění
rybníku a větších děštích tekla voda přes silnici směr Luže.

Pánované akce na rok 2019
Výroční členská schůze SDH Štěnec – Mravín se uskutečnív sobotu 12.
ledna 2019 od 18.hodin.
Další plánované akce a informace o činnosti SDH Štěnec – Mravínna rok 2019 naleznete v příštím vydání Jenišovického zpravodaje a
také na http://www.obecjenisovice.cz/ v odkazu Spolky a obč.sdružení.
Za SDH Štěnec – Mravín J.Rozlivka
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TJ SOKOL JENIŠOVICE
Podzimní část fotbalové sezóny 2018/2019 jsme zakončili
domácím zápasem 3. 11. 2018, a to výhrou 4:1 proti mužstvu z Bojanova.
V tabulce jsme se umístili na 5. místě, kdy na vedoucí mužstvo ztrácíme
9 bodů.

31. října 2018 jsme se sešli
na místním hřbitově a byli jsme
nápomocni obecnímu úřadu při
úklidu listí před dušičkami. Tímto
bych rád poděkoval všem, kteří se
brigády zúčastnili.
Jak již bývá zvykem, za
odvedenou práci a snahu se mnozí
odmění Vánočním večírkem. U nás
tomu nebylo jinak, jenže my jsme si
na utužení kolektivu uspořádali
starou dobrou zabíjačku, na které každý z nás přiložil ruku k dílu
a dokonce jsme si stihli zahrát i fotbal 
Začátek zimní přípravy je v pátek 1.února 2019 v tělocvičně
v Luži, kterou máme zamluvenou na celý únor, při čemž v neděli
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dopoledne a ve středu navečer běhání venku, k tomu chystáme v březnu 3
přípravné zápasy na umělce v Chocni. Poté nás čeká od čtvrtka 28.3. – do
neděle 31.3. soustředění Jeseníkách v pensionu Anežka. Týden na to,
začíná jarní část soutěže.
Rádi bychom Vás pozvali na historicky I. Sportovní ples, který se
uskuteční v novém roce a to již 19. ledna 2019 v KD v Jenišovicích.
Těšit se můžete na velmi bohatou tombolu, kdy prvních 10 cen
bude losováno přímo na sále z místenek, které si můžete zakoupit
od 2. ledna, po předchozí telefonické domluvě na tel. 737261273,
606824616, na č.p. 80 Jenišovice nebo přímo v den konání na sále KD.
Přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních a do Nového roku
pevné zdraví.
za TJ Sokol Jenišovice David Pitra
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MRAVÍNNÁM
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Výročí 100 let republiky v Mravíně
Den, který po celé naší krásné zemi probíhaly oslavy 100 let republiky a to
napříč městy, městečky i těmi nejmenšími
vískami, jsme se i my v Mravíně sešli na
návsi. Více než tři desítky občanů nejen
z Mravína, ale i Jenišovic, Vinar či Vysokého Mýta uctily památku k tomuto jubileu
slavnostním zasazením lípy velkolisté.
Kdo mohl, přihodil trochu země. A tóny
dua Vojtěcha Slavíka a Jana Valtera nenechaly jediného na pochybách, jak významný den to je. Československá
hymna a několik vlasteneckých písní dominovaly jinak tak tiché návsi.
Následovalo čtení z Mravínské kroniky, kdy jsme si připomněli
rok 1928 a 1938, které předchozí kronikář František Dobrkovský velmi
zajímavě zachytil. Zejména rok 1938 velmi připomínal současnost.
A proč právě lípu všichni k tomuto výročí sází? Proč ne třeba
dub, třešeň nebo jiný krásný strom? Napadlo vás někdy, proč je lípa český národní strom? Lípa se stala pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný
stín symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat
zlé duchy a svou energií zbaví člověka chmurných myšlenek.Lípa patřila
mezi jeden ze dvou stromů, které indoevropské kmeny od nepaměti uctívaly. Asi nebudeme daleko od pravdy, když připustíme, že volba padla
na lípu právě proto, že naše předky udivovala svou mohutností a dlouhověkostí.Druhým takovým stromem byl dub. Dohromady s lípou tvořily
silnou významovou dvojici. Dub v ní zastával roli mužského a lípa ženského prvku. V době národního obrození, ale doznala symbolika stromů
významných změn. Ve středoevropském kontextu byl dub stále více spojován s německým národem, zatímco lípa se slovanským.Vše vyvrcholilo
www.obecjenisovice.cz
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na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848, kde se lípa stala stromem
Slovanů i oficiálně. Od té doby ji za svůj národní strom považují i Češi.
Byla to reakce na frankfurtský sněm, kde byl jako symbol velkoněmectví
zvolen dub. Lípu měl jako národní strom navrhnout František Ladislav
Čelakovský, básník národního obrození.
Lípy republiky, lípy svobody byly vysazeny na počest vzniku
Československa, ale i České republiky. Připomínají naši národní svobodu
a demokracii. V letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili ve všech koutech
republiky tisíce, vždycky se jednalo o velkou slávu, kde se sešli všichni –
od starostů po obecní blby. Stromy byly ověšené stuhami v národních
barvách, zpívala se hymna, ke kořenům se ukládaly pamětní listiny.Nejvíce lip bylo vysazeno u příležitosti 50. výročí založení Československa. Mělo to samozřejmě i úplně jiný význam – odpor proti vojskům
Varšavské smlouvy, které jako horda nájezdníků vtrhly do republiky za
účelem „záchrany“ socialismu.
I my tu máme takové lípy, přímo na návsi jsou dvě lípy, u kterých
se různé prameny rozcházejí, podle jedněch jsou vysazeny v roce 1918,
podle druhých v roce 1928, ale přesný rok se dozvíme až po jejich skácení, což doufám nebude dříve jak za dalších sto let. Dalšími lípami jsou ty
u výjezdu z Mravína směrem k Vinarům, které byly sázeny údajně v roce
1968 Františkem Dobrkovským. Zatím nejmladší je lípa před domem čp.
3. Mnozí si ještě pamatujeme její sázení v roce 2008. A nyní jsme v roce
2018 přispěli i my k této tradici.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili a především mladým hudebníkům
za nevšední zážitek.
za Mravínnám z.s.Ing. Jaroslav Vintera
foto Lenka Sejpalová
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Zajímavosti z Mravína
Každý rok navštíví naši obec několik zajímavých osobností. I v letošním roce
tomu není jinak.
Mezi ty nejvýznamnější patřila návštěva Monsignore prof. PhDr. Tomáše
Halíka,Th.D., který se zde zastavil při své
cestě ze Smetanovy Litomyšle. Pro ty, kteří
tuto osobnost neznají, jedná se o preláta,
českého katolického kněze, vysokoškolského pedagoga a politicky velmi aktivní osobnost. Jsme velice rádi, že jsme ho tu mohli
provést.
Další osobou, která opakovaně navštívila Mravín a letos tak učinila právě 28. října je Mgr. Jiří Junek, do roku 2017 poslanec Poslanecké
sněmovny ČR a současný ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
a právě proto neskrýval úžas nad zachovalostí obce a nad jejími obyvateli, kteří citlivě přistupují k rekonstrukcím svých domů a svému okolí.
V říjnu proběhlo na mravínské návsi natáčení jednoho z dílů o lípách, které vysílal na svých vlnách Český rozhlas Pardubice.
Ing. Jaroslav Vintera

Co se zimostrázem?
V roce 2017 poprvé a v letošním roce
masivně zasáhl okolí Luže, Chroustovic a Jenišovic nenápadný zavíječ
zimostrázový (Cydalimaperspectalis).
Původní oblastí výskytu zavíječe
mostrázového je jihovýchodní Asie
(Čína, Thajsko). Proniknutí zavíječe do
www.obecjenisovice.cz
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Evropy bylo zaznamenáno již před deseti lety, v ČR byl jeho první výskyt zjištěn v roce 2011 v okolí Brna.Zavíječ má na našem území zpravidla dvě generace ročně, při teplém podzimu se mohou částečně vylíhnout
i housenky třetí generace. Přezimují housenky, které zahajují na jaře žír
podle průběhu počasí od poloviny března do počátku dubna, žír housenek
druhé generace probíhá od konce června do srpna, v letošním teplém roce
jsme housenky nacházeli v říjnu.
Jedinou možnou ochranou je včasný postřik registrovaným kontaktním přípravkem. Doporučuje se Karate, Foray
48, Calypso 480 SC, DecisProtech nebo
Agrion Delta.Vývoj housenek začíná
uvnitř keře, proto je nutné hlídat výskyt
rozhrnutím keře, když je housenka na
povrchu keře, je už pozdě. Proto je třeba postřik provádět tlakovým postřikovačem nebo keř důkladně rozhrnovat. Rovněž je důležité střídat
přípravky – lehce vzniká rezistence podobně jako u mandelinky bramborové.
Pokud se stane nebo již stalo, že Vám zimostrázy zavíječ napadl
jako například na návsi ve Štěnci, není třeba keř hned likvidovat. Většinou je stačí ostříhat do starého dřeva nejčastěji o 10-20 cm, někdy můžeme přistoupit i k radikálnímu zmlazení, na které jsme si předtím netroufli. Nejvhodnějším obdobím je jaro (březen, duben), případně do
konce července, kdy mladé letorosty stihnou ještě vyzrát a nezmrznou.
Jen pamatujte, že opakovaný žír rostlinu vysiluje a více takovýchto zásahů nemusí přežít.
V poslední době dochází k rozšíření dalších škůdců, které aktuálně v naší oblasti napadají především jalovce, zeravy (Thuja) a cypřišky.
Ale o nich někdy příště.
Ing. Jaroslav Vintera
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Úklid listí v Mravíně

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomohli 12. října
s úklidem listí v Mravíně, alespoň jsme tímto mohli obecnímu úřadu poděkovat za podporu, kterou nám v roce 2018 dopřál, a vlastně jsme to
dělali i kvůli sobě, vždyť nikomu by nemělo být lhostejné okolí, v kterém
žije.
za Mravínnám z.s.Ing. Jaroslav Vintera

ČČK JENIŠOVICE
Putování za strašidly

27. 10. 2018 jsme
si pro děti i dospělé
připravili již 4. ročník
našeho
Putování
za
strašidly, bohužel nám
však nepřálo počasí a my
jsme byli nuceni celou
trasu zrušit. Dětem jsme se
to
snažili
vynahradit
alespoň diskotékou ve vyzdobeném sále v KD v Jenišovicích, kdy je při
příchodu uvítaly čarodějnice a v peklíčku si s čerty a čerticí mohly opéct
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párek. Za zajištění občerstvení a pomoc při stavění lávky děkujeme SDH
Jenišovice.
Věřím, že v příštím roce nám počasí dovolí a děti budou moci
vyrazit na trasu a potkat se opět s našimi strašidly.

Vánoční výstava ručních prací a výrobků
Jelikož se nezadržitelně blíží Vánoce, dovolujeme si Vás pozvat
na tradiční Vánoční výstavu ručních prací a výrobků, která se uskuteční
tento víkend od pátku 7. 12. do soboty 8. 12. a v sobotu od 17. hodin
bude obohacena o zpívání u stromku s Barevnou muzikou s kapelníkem
F. Machačem.
Předvánoční čas bychom neměli prožívat hekticky a ve stresu,
přijďte se proto odreagovat a načerpat vánoční atmosféru naší výstavou,
při které si budete moci posedět a popovídat u našeho domácího cukroví
a speciálního vánočního punče.
Máme pro Vás připravené úžasné výrobky nejen našich občanů,
ale i občanů z blízkého okolí. Háčkované čepičky a deky, adventní věnce,
svícny, keramické výrobky, knížky pro děti, drobné předměty z Chráněné
dílny HK a mnoho dalších věcí a výrobků, které pro Vás budou nejen
inspirací, ale i vhodným dárkem pod stromeček.
Dovolte mi, popřát Vám klidné prožití Vánočních svátků.
za ČČK Jenišovice Petra Pitrová
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JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Děkujeme všem, kteří poslali příspěvky do prosincového čísla
zpravodaje 3/2018.
Další číslo zpravodaje vyjde v únoru 2019. Budeme rádi za každý
Vámi zaslaný článek, a to na e-mail: Pitra.david@seznam.cz.
Uzávěrka pro následující zpravodaj bude 15. února 2019.
Vydává Obec Jenišovice
tel. a fax.: +420 469 671 553
úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 16:00 hod.
Zpravodaj neprochází jazykovou korekturou!
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