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Vážení spoluobčané, 

 právě držíte v rukách nové číslo Jenišovického zpravodaje,           

tak mi dovolte úvodem pár slov. 

Nastal nám podzim, ovoce na stromech dozrálo a listí                      

ze stromů začíná opadávat. Zdá se, že teplé dny jsou již definitivně 

pryč. Oproti loňskému roku, kdy jsme kvůli omezení pandemie              

koronaviru nemohli pořádat různé kulturní akce, se nám jich několik 

během letních měsíců uskutečnit podařilo. Těmi byla na konci   

prázdnin zábava s živou kapelou Minimax a z kraje září tradiční         

Přehlídka dechových kapel. A hlavně Přehlídka dechových kapel                

se i díky půstu z minulého roku těšila obrovskému zájmu nejen         

místních občanů, ale i lidí okolních vesnic.  

I v letošním roce probíhaly a stále probíhají práce                     

na rekonstrukci kulturního domu v Jenišovicích. Podařilo se vyměnit 

okna v hospodě a započaly práce v sociálních zařízeních, kdy budou 

kompletně zrekonstruovány odpady, voda i elektrika a vše bude nově 

obloženo.  

 Do konce tohoto roku je ve spolupráci s místními spolky         

naplánováno několik společensko-kulturních akcí, rád bych Vás touto 

cestou na tyto akce pozval. 

 

Vladimír Zajíček 

Zastupitel obce 
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ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU 

 Začátkem roku a v létě došlo k havárii vodovodu v místní části 

Jenišovice (u školy) a v ulici pod kostelem -  prasklá část          

vodovodního řadu se nám podařila velice rychle lokalizovat         

a opravit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V letošním roce pokračujeme s výměnou vodoměrů u našich     

občanů, výměnu někdy komplikuje špatný stav vodovodních    

přípojek u objektů. 

 Pokračujeme s prodejem palivového dřeva z obecních lesů.        

Kácení v obecních lesích například v Mentourském háji         

komplikuje v podstatě neexistence cest, po kterých by bylo    

možné dřevo dostat k hlavním silnicím. 

 V létě začala téměř kompletní výměna odpadů v KD, budou nové 

sociálky, rozvody topení, a vody. Odhadovaná cena oprav         

realizovaných v letošním roce je cca 500.000,- na sociálkách  

(sociálky, odpady, voda, přidružená elektroinstalace). 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Do konce roku by měla být instalována nová kuchyň do budovy 

bývalé školy v Jenišovicích. Jedná se výměnu staré kuchyňské 

linky, výměnu desky na velkém stole uprostřed a odkládací       

plocha ve skládku za kuchyní. Do kuchyně se bude pořizovat  

nová myčka nádobí a nový dřez, velikostně podobný jako           

je stávající. Odhadovaná cena je cca 100.000,- 

 V noci z 29. 6. na 30. 6. se prohnal našimi obcemi silný vítr,       

který polámal několik větví a napáchal škody v našich obcích.           

Na dětském hřišti v Jenišovicích byl poničen domeček na hraní, 

byly vyvráceny a poškozeny stromy na soukromých pozemcích. 

Od rána 30.6. byla v akci jednotka SDH obce, s úklidem obcí      

a odstraněním větví pomáhali i brigádníci, zaměstnanci                  

i dobrovolníci z řad občanů. Všem, kteří se na úklidu podíleli,  

patří velký dík. 
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 Dne 9. 7. potrápily naše obce Štěnec a Mravín záplavy z polí,      

po velkých přívalových deštích. Také se zvedla řeka Novohradka 

v Luži až na třetí stupeň povodňové aktivity. Od cca čtvrté hodi-

ny ranní byla povolána jednotka SDH, která se snažila odklonit      

záplavy tak, aby nebyl ohrožen majetek a zdraví občanů.                  

Poté co byl zregulován stok z polí v Mravíně, se polovina            

jednotky přesunula do Štěnce k záplavám návsi z Řepnického  

potoka, všude asistovali i dobrovolníci z řad občanů. V Mravíně 

stékající voda katastrofálně poškodila asfaltový povrch           

komunikace, ta je již nově opravena.  

Když přestalo hrozit nebezpečí záplav z polí tak se členové JSDH 

přesunuli k řece Novohradce, kde čistili řeku od naplavenin 

v Zalažanech na mostě a rozváželi pytle k ohroženým objektům. 

Celý zásah, který začal ve 4:30 byl ukončen v 16:35. Všem z řad 

hasičů i dobrovolníků děkuji. 
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 Rekapitulace financí poskytnutých obcím postiženým tornádem 

dne 24.6.2021: 

 Dary od občanů našich obcí celkem:    45.400,- Kč 

 Dar od ČČK Jenišovice:                              5.000,- Kč 

 Dar od ČČK Štěnec, Mravín:                    5.000,- Kč 

 Dar od obce Jenišovice:                        24.600,- Kč 

 Celkem:           80.000,-Kč  

 Tato finanční částka byla rozdělena na čtyři části pro obce –       

 Hrušky u Břeclavi, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves. 

 Od října 2021 se mění provozní doba knihovny v Jenišovicích. 

Nově bude knihovna pro všechny zájemce otevřena každé         

pondělí od 16:00 – 18:00 s výjimkou letních prázdnin. 

Za OÚ starostka Alena Serbousková, DiS. 

ZMĚNA ODPADOVÉHO ZÁKONA - ČINNOST OBCE 

 Poslanecká sněmovna v prosinci 2020 schválila zákon                   

č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021 a všichni jsou 

povinni se tímto řídit.  

 Implementace této novely má mimo jiné zásadní dopad na způsob 

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

sledovat, a co nejpřesněji vykazovat produkci komunálních odpadů 

z jednotlivých obcí, jelikož produkce komunálních odpadů přímo          

ovlivňuje finanční dopad na obec.    

 S tímto souviselo povinné čipování popelnic, už od letošního roku 

je sledováno množství odpadů, které vyprodukuje každý jednotlivý        

občan, podle toho se bude řídit cena za skládkování pro obec. Hlavním 

cílem obce a občanů, by mělo být co nejvíce odpadů roztřídit a vložit do 

http://www.obecjenisovice.cz/
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příslušných sběrných nádob k recyklaci. Do popelnice by měly přijít pou-

ze odpady, které vytřídit již nelze. Snažíme se Vám alespoň trochu třídění 

zpříjemnit - od června jsou na obecním úřadě k zakoupení   tašky na 

tříděný odpad (objem tašky 40 L) za cenu 70,- za sadu  4 tašek (pa-

pír, plast, sklo, kovy), dále jednáme s Technickými službami Hlinsko 

s.r.o. o zvýšení intenzity svozu kontejnerů na papír a na plast tak, aby 

nedocházelo k tomu, že nebu-

dete mít kam Váš vytříděný 

odpad uložit. I tak budeme 

muset poplatek za popelnice 

pro příští rok zvýšit, už jenom 

na základě nové kalkulace TS 

Hlinsko. Zdražení bude okolo 

100,- na poplatníka. 

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 

2021 V JENIŠOVICÍCH 

 Před pár dny, 8. – 9. října 2021, proběhly volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky. V letošním roce byla volební 

účast v Jenišovicích 70,09 %, daleko vyšší než v roce 2017,                           

kdy byla volební účast 58,21%. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/


S t r á n k a  | 9 

 

www.obecjenisovice.cz  obecniurad@obecjenisovice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STŘÍPKY Z OKOLÍ JENIŠOVIC VE SBÍRCE MUZEA VM 

 Vážení čtenáři,  

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

a blízkého okolí a dodnes zůstaly uloženy v bohatém fondu Regionálního 

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

neuvěřitelných 150 let existence. Ve zpravodaji obce Jenišovice nyní 

nalézáte informace o předmětech, pocházejících z Mravína a Štěnce, 

 Přeji příjemné a snad i zajímavé čtení.  

Bc. Soňa Krátká - kurátorka sbírek 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Předmět třetí – plena ze Zalažan 

 Další nezbytnou součástí           

svátečního oděvu žen na venkově 

v první polovině 19. století byla plena. 

Čtvercový díl plátna se nosil přeložený 

v půli tak, aby na zádech vynikla        

nádherná bohatá výšivka v jednom       

z rohů. Plenou kryla žena ramena        

a křížem ji uvázala přes prsa. Výšivku 

bílou přízí plným stehem doplňuje 

prostřihávání a ažurky. Dominantním 

vzorem je květinový ornament – lístky 

a stonky zakončené květy. Okraj pleny 

zdobí mistrně obšité kroužky. O zmiňované pleně víme, že pochází                

ze Zalažan, číslo první evidence je 1332, následné 9A-113. 

Poslední čtvrtý předmět – plena z Jenišovic 

 Další ze souboru plen (čili 

loktušek) pravděpodobně pochází 

z Jenišovic (podle starého záznamu – 

z Jenšovic). Plena ve tvaru čtverce se 

nosila přes záda, přeložená v půlce. 

Opět platí pravidlo, že viditelnou část 

plochy zdobí precizní výšivka přízí 

bílé barvy. Bohatý květinový vzor s 

použitím stehu stonkového, plného, 

středové plochy kvítků a dvojitý ob-

vodový okraj tvoří ažurky. I v případě 

posledního představeného předmětu se 

podařilo zjistit, že byl získán na konci 19. století. Záznam staré evidence 

je následující: loktuška vyšita v Jenišovicích (staré číslo evidence 1332, 

http://www.obecjenisovice.cz/
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nové číslo 9A-116). Poslední dva snímky představují detailní pohled         

na krásu bílé výšivky. 

 Tímto drobným příspěvkem jsem chtěla čtenáře upozornit           

na skutečnost, že v relativně nedávné době náležela oblast Jenišovic 

správou k Vysokému Mýtu – politický okres Vysoké Mýto byl zrušen                  

až v 50. letech 20. století. Tedy, pokud zkoušíte hledat trojrozměrné 

předměty z historie vaší obce, zkoušet štěstí můžete i ve vysokomýtském 

muzeu. V dalším vydání Jenišovického zpravodaje se můžete těšit           

na článek O lidových krojích v okolí Jenišovic. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

 V neděli - 10. října 2021, jsme se v dopoledních hodinách sešli 

v budově bývalé školy při tradičním vítání občánků. Starostka obce měla 

tu čest přivítat Dominičku Novotnou z Jenišovic, Tomáška Kopeckého 

z Martinic a Ondráška Dostála ze Štence, ten se bohužel kvůli nemoci       

nemohl zúčastnit. 

Nové občánky přivítali i jejich budoucí kamarádi, a to hrou          

na flétnu Simonka Serbousková a s básničkami Natálka a Markétka               

Šlegrovi.  

Na závěr se 

rodiče podepsali do 

Pamětní knihy a pře-

vzali drobný dárek.  

 Do dalších let 

přejeme našim           

malým občánkům 

ještě jednou hodně 

zdraví a spokojenos-

ti.  

http://www.obecjenisovice.cz/
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MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO  

 Svátek MAS – Leaderfest, kulaté stoly pro školy, zemědělce, 

sociální začleňování a cestovní ruch 

 Velkou slávou je pro všechny místní akční skupiny festival           

LEADERFEST 2020/2021, který se tentokrát uskutečnil ve Středočes-

kém kraji – v Kutné Hoře. Jedná se vlastně o přehlídku úspěchů metody         

LEADER na českém venkově, neboť zde formou workshopů probíhá  

sdílení nejlepších zkušeností českých MAS (na základě hodnocení      

řídicích orgánů) v tomto dotačním období – a to v oblastech MAS BLÍŽE 

OBČANŮM, LEADER V PODNIKÁNÍ, LEADER V PÉČI                    

O KRAJINU, LEADER V PÉČI O LIDI – zde jsme prezentovali naše 

projekty v oblasti sociálního začleňování i my - LEADER                         

VE VZDĚLÁVÁNÍ a CESTY SPOLUPRÁCE. Vše bylo dále doplněno 

odbornými semináři k přípravě nového období 2021+,                            

bohatým kulturním programem, exkurzemi po úspěšných projektech         

a samozřejmě trhem regionálních výrobků. 

 V září jsme v MAS úspěšně ukončili administraci všech 9 Letních 

kempů (realizovaných na základě výzvy MŠMT), připravujeme                 

ve spolupráci s Pardubickým krajem seminář pro ředitele a pracovníky 

škol a školských zařízení v našem území na téma vytváření bezpečného 

prostředí ve školách a hned navážeme dalším kulatým stolem na téma 

podpory duševního zdraví ve škole, což nám umožňuje spolupráce 

s projektem Pro Zdraví Duše, o který je aktuálně v řadě krajů velký          

zájem. 

 Ukončená je 12. výzva IROP, poslední milion Kč z období 2014-

2020 byl určen pro školy a nyní probíhá proces hodnocení. Kancelář se 

intenzivně chystá na nové období. Máme přehled o aktuálních záměrech 

žadatelů a ladíme vše do programového rámce, ale stále chybí                 

http://www.obecjenisovice.cz/
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to nejdůležitější – přesná alokace finančních prostředků. Na konečná 

čísla netrpělivě čekáme zatím ve všech operačních programech. 

 Intenzivně myslíme také na zemědělce, a to nejen tipy v oblasti 

lokální produkce, ale snažíme se o dobrou informovanost i formou                

setkání na aktuální témata-nyní ve spolupráci s Institutem environmen-

tálních výzkumů a aplikací mohli diskutovat nad regionální strategií 

adaptačních opatření (ReSAO), která mají v oblasti povodí Novohradky  

a navazujícího území zmírnit dopady negativních jevů, jako jsou povodně 

nebo sucho, s ohledem na trvale udržitelné hospodaření v krajině. 

 V rámci tzv. přechodného období v Programu rozvoje venkova 

jako atraktivní vidíme hlavně podporu spolkové činnosti, ať už se jedná  

o hasičské sbory, tělovýchovné jednoty, kulturní či jiné oblasti činnosti, 

ale velký zájem je i o veřejná prostranství či vybavení pro hasiče.           

Pokračuje administrace žádosti o změnu (rozšíření o občanskou              

vybavenost) a příprava 6. výzvy PRV. 

 A sérii kulatých stolů doplňují jednání s poskytovateli sociálních 

služeb, zástupci obcí, Pardubického kraje a MAS v rámci koncepce           

sociálního začleňování, nyní s důrazem především na  Luži,                            

a dále diskuze o nejbližších prioritách v cestovním ruchu společně         

se zástupci informačních center, obcí i MAS. O všech výsledcích                

vás budeme informovat na našich webech zde: https://www.masskch.cz/. 

SDH ŠTĚNEC - MRAVÍN 

 Povodeň ve Štěnci a v Mravíně - začátkem července                  

se ve   Štěnci a v Mravíně přihnala po prudkých deštích poměrně velká 

povodeň. Spolu s výjezdovou jednotkou SDH Jenišovice se členové            

jednotky SDH Štěnec – Mravín snažili co nejvíce snížit následky této 

povodně. Prováděli jsme pomocí ručního nářadí a hasičské techniky    

čištění vodních toků a také pomocí pytlů s pískem jsme zabraňovali         

http://www.obecjenisovice.cz/
https://www.masskch.cz/
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větším škodám na majetku občanů. Děkujeme všem hasičům i ostatním 

občanům, kteří při těchto  povodních pomáhali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uskutečněné akce za rok 2021 

 Letošní plánované akce SDH Štěnec – Mravín byly opět jako          

v loňském roce z důvodu pandemie Covid-19 značně omezeny. Přesto          

se nám podařilo uskutečnit i letos několik plánovaných akcí. 

 Rybářské závody - pro děti i dospělé jsme uspořádali v sobotu 

31. července 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. 

Ze třinácti soutěžících dětí se nejlépe umístili: 1. místo Lukáš Teplý,        

2. místo Agáta Doubravská, 3. místo Ema Pondělíčková. 

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

2. místo Karel Dostál st., 3. místo Jan Bureš. 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Taneční večer s živou hudbou - v sobotu 31. července se nám 

opět podařilo uskutečnit v obecní stodole již tradiční taneční večer 

s živou hudbou a občerstvením. Zpestřením tanečního večera byla                

i bohatá tombola. Taneční večer se opět velmi vydařil, pobavilo se téměř 

sto dospělých, mládeže a starších dětí, nejen místních, ale i z okolních 

vesnic. 

. 

 

 

 

 

 

 Velký "Open" turnaj ve stolním tenise - dne 28. srpna jsme 

uspořádali turnaj ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci. Turnaje          

se zúčastnilo 10 hráčů, nejen místních, ale i z okolních vesnic a měst. 

Nejlépe se umístili:  1. místo Petr Jíra, 

   2. místo Jiří Valter, 

   3. místo Petr Herynek. 

Při turnaji bylo zajištěno občerstvení a věcné ceny pro vítěze. 

 Malý turnaj ve stolním tenise pro místní soutěžící - Dne 

25. září jsme uspořádali turnaj ve stolním tenise v obecní stodole ve 

Štěnci. Turnaje se zúčastnilo 9 hráčů. 

Nejlépe se umístili:  1. místo Pavel Vostřel,  

   2. místo Roman Wagmann,  

   3. místo Petr Herynek. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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I na tomto malém turnaji bylo zajištěno občerstvení a věcné ceny pro 

vítěze. 

Zbývající plánované akce na rok 2021 

 Memoriál Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“ - Dne 

23. 10. 2021 se uskuteční v hasičské klubovně ve Štěnci další ročník 

memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Začátek bude ve 13. ho-

din. Startovné na tento turnaj je 100 Kč. 

Smuteční rozloučení 

 Koncem srpna jsme se přišli naposledy rozloučit do kostela         

sv. Bartoloměje v Luži a následně i na hřbitov v Jenišovicích                    

s dlouholetým naším členem SDH Štěnec – Mravín panem Františkem 

Novotným. Děkujeme za vše, co pro SDH Štěnec – Mravín a občany 

vykonal. Čest jeho památce! 

Plánované akce a informace o činnosti SDH Štěnec – Mravín na rok 

2022 naleznete v příštích vydání  Jenišovického zpravodaje a také na 

http://www.obecjenisovice.cz/ v odkazu Spolky a obč.sdružení.                       

Za SDH Štěnec – Mravín, Josef  Rozlivka 

TJ SOKOL JENIŠOVICE 

Zdravím vás, máme opět tu možnost napsat pár řádků do dalšího 

zpravodaje, ať už zásadní změny a pohyby v našem klubu, tak i drobné 

střípky z našeho dění.  

V našem klubu se za uplynulou dobu udály dvě zásadní věci.           

Za prvé - v nové sezóně 2021/2022 už hrajeme o soutěž výš,                   

ne však z postupu, který bychom si alespoň jednou moc přáli,                      

ale z rozhodnutí okresního svazu zrušit 4 třídu okresu (PRALES),             

a udělat dvě skupiny 3 třídy po deseti mužstvech.                                           

http://www.obecjenisovice.cz/
http://www.obecjenisovice.cz/
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Za druhé – další událost v našem fotbalovém dění byl historický nejdražší 

"transfer" peněz, kdy se nám podařilo, po dlouhém jednání, nejednání..... 

dotáhnout přestup třech mladých dorostenců, domácích odchovanců  

hrající mládežnické soutěže v soudním mužstvu TJ Luže. Jedná                        

se o posily Jáchym Rychtařík, Vladimír Zajíček a Ondřej Dostál                  

a jsem osobně moc rád, že se kluci rozhodli jít k nám a tím omladit náš 

tým. Přeji klukům spoustu sportovních úspěchů u nás a pevně věřím,         

že se jim tu s námi bude líbit. 

O prázdninách jsme uspořádali první ročník malé kopané, která se 

konala 14. srpna a zúčastnilo se celkem 9 mužstev. Malá kopaná se hrála 

na žákovské branky na dvou hřištích a díky počasí, které nám přálo se 

celý den vydařil na jedničku.  

Nejlépe se umístili:  1. TORNÁDO Sedlec, 

   2. FOSY Řepníky, 

3. MEDVÍDCI Skuteč. 

Dále se na našem trávníku stále snažíme vylepšovat                    

povrch, postupně sháníme materiál na konstrukci kiosku, kdy se nám 

podařilo sehnat okna, dveře, zateplení, boky, dlažbu pod pergolu.....pouze 

střecha chybí, ale i ta časem bude.  

Do konce                

podzimní sezóny nás 

čeká jen poslední domá-

cí zápas proti druhému 

týmu z tabulky Pracho-

vice/Míčov (sdružený 

tým od letošní sezóny),       

který odehrajeme tuto 

sobotu od 10:30 hod.  

http://www.obecjenisovice.cz/
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Poté provedeme celkové zazimování jak areálu, tak trochu práce 

na trávníku a celou podzimní část zakončíme rozlučkou,                                

a to opět ve formě klasické zabíjačky u kabin.  

To vše a možná i ještě více budeme moci napsat v článku           

do zpravodaje, který ještě do konce roku určitě vyjde. Přeji vám všem            

za SOKOLSKY KLUB krásný podzim.  

Pitra David - předseda klubu 

SDH JENIŠOVICE 

 Milí spoluobčané,  

 podzim je již v plném proudu, tak mi dovolte napsat pár slov           

o SDH Jenišovice. 

 Koncem června a začátkem 

července bylo počasí trošku             

„divoké“. Naši hasiči vyjížděli na 

pomoc při povodních. Práce bylo 

opravdu hodně, k některým domům 

umístili pytle s pískem, monitorovali 

stav vody a po celou dobu odklízeli 

naplavené klády a větve u mostu 

v Zalažanech a u splavu. Dále nás 

potrápil silný vítr, kdy bylo za potřebí odklidit napadané větve a stromy, 

a to ve všech místních částech.  

 Obec Jenišovice pořádala 27. srpna 2021 večerní zábavu              

se skupinou Minimax, kdy jsme měli na starost obsluhu. Týden na to, 

v neděli 5. září 2021, proběhla tradiční Přehlídka dechových kapel,        

kde jsme opět zajistili občerstvení pro všechny zúčastněné. 

Nesmím samozřejmě opomenout na naše mladé hasiče, kteří se 

letos opět zúčastnili několika závodů. Za zmínku určitě stojí 3. místo 

http://www.obecjenisovice.cz/
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z Hasičské Pernštejn ligy (HPL) 

ve  Vinarech, a to s časem 

16.02s. Na posledních závodech 

byli ve Zbožnově, kde se konalo 

další kolo HPL, zde bohužel 

kluky potrápil silný vítr.               

I přesto zvládli zaběhnout v čase 

18.79 a umístili se tak na      

krásném 8. místě z celkem         

26. mužských týmů. 

 Co nás čeká dále? 23. října bude nápomocni při obsluze ženám 

z ČČK Jenišovice, při tradičním Putování za strašidly a v listopadu        

přebereme nové hasičské auto značky Ford.  

 Mockrát všem děkuji za pozornost a přeji krásný podzim. 

Za SDH Jenišovice – Šmejdová Mirka ml. 

ČČK JENIŠOVICE 

Letní dětský karneval 

Po dlouhém půstu od kulturních            

a společenských akcích, jsme se konečně 

mohli společně setkat, a to při Letním          

dětském karnevalu, který jsme uspořádaly  

15. srpna 2021 na „Ostrůvku“ v Jenišovicích.    

Objednaly jsme si na  tento den krásné            

počasí, takže děti si promenádu v maskách, 

soutěže, diskotéku  a vystoupení Valda týmu, 

velice užily. Největší atrakcí však byl příjezd 

hasičů z Chroustovic, kteří dětem nastříkali 

pěnu  a tím odpolední akci zároveň i ukončili.  

http://www.obecjenisovice.cz/
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Přehlídka dechových kapel 

Kdo by neznal a nemiloval naše 

tradiční posvícenské koláče😊. Letos jsme 

se mohly opět sejít a koláčky pro Vás  

napéct, a to u příležitosti konání tradiční 

Přehlídky dechových kapel,                      

kterou pořádala obec Jenišovice. Velice 

nás těší velký zájem o koláčky a i to, že se 

po nich během jedné hodiny „zaprášilo“. 

V letošním roce jsme mohly těšit 

z rekordní návštěvnosti. 

Putování za strašidly 

 Tuto sobotu pořádáme Putování za strašidly, na které zveme malé 

i velké děti a rodiče. Tentokrát jsme se nechaly inspirovat krásnou českou 

pohádkou Princ a Večernice. Start bude opět průběžný od 16. do 17.30 

hod. na „Ostrůvku“ v Jenišovicích. Děti si vyrobí svůj lampionek,            

kterým si budou svítit na cestu a následně přijdou k panu králi,                       

který je postupně bude vypouštět na trasu. Na trase se mohou těšit            

na Slunečníka, Větrníka, Měsíčníka, Bludičky, Princezny, Hvězdy,           

Loupežníky a hlavně na Večernici, Prince a Mrakomora. U každé            

pohádkové postavy je čeká lehký úkol a za splnění budou odměněny  

malým dárkem. Na konci trasy dostanou od pohádkových hospodských 

párek, který si budou moci opéct na ohni a následně pokračovat                 

do bývalé školy, na dětskou diskotéku. Trasa bude opět připravena                

i pro kočárky a vstupné pro dítě je 50,- Kč, pro dospělé dobrovolné. 

Vánoční výstava ručních prací a výrobků 

 I když je naše okolí v podzimních barvách a možná se i zdá,            

že zima je daleko, my už se pomalu připravujeme na Vánoční výstavu 

ručních prací a výrobků, která se uskuteční první adventní víkend,               

http://www.obecjenisovice.cz/
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a to 26. – 27. listopadu v budově bývalé školy a jako každý rok,                

bude spojena se zpíváním u Vánočního stromku, které pořádá obec          

Jenišovice. To proběhne 27. listopadu od 17. hodin a opět vystoupí         

Barevná muzika pod vedením kapelníka p. Machače. 

Rády bychom touto cestou oslovily všechny, kteří by chtěli           

na naší výstavě své výrobky prodat a nebo jen vystavit, aby se ozvali          

na tel.: 606 824 616. Nemusí to být pouze výrobky s vánoční tématikou, 

v minulých letech zde byly k prodeji např. náramky z minerálů,             

bylinkové sirupy, háčkované výrobky, bižuterie, knížky a mnoho dalších 

krásných věcí. Věřím, že i v letošním roce si budete moci vybrat 

z velkého množství výrobků, které Vaše blízké potěší pod vánočním 

stromečkem nebo udělají radost Vám samotným. 

Těšíme se na společná setkání a přejeme Vám klidné podzimní 

dny.  

Za ČČK Jenišovice – Pitrová Petra 

PRAKTIKY PODOMNÍCH PRODEJCŮ 

Podomní prodejci přicházejí 

stále s novými praktikami. Většina 

z nich má škálu důvodů a příběhů, 

kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí,                

že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán,            

se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce  

nabitého zisku neodradí.  

V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o „energetické          

krizi“ a některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený 

počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy              

na dodávky energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých 

http://www.obecjenisovice.cz/
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služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor,                

lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první 

pohled vypadá jako originál, ale originálem není.  

Policie proto radí: 

- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo. 

- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte            

do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí osoba chce          

rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody. 

- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte. 

- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás 

k okamžitému rozhodnutí. 

- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti,                

bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji. 

- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt,              

který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte. 

- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte           

ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou. 

- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii. 

V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí,      

výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů           

se jedná o podvod. 

kpt. Mgr. Jiří Tesař 

koordinátor prevence  
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PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH KAPEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/


S t r á n k a  | 24 

 

www.obecjenisovice.cz  obecniurad@obecjenisovice.cz 

POHOSTINSTVÍ JENIŠOVICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ 

 Děkujeme všem, kteří poslali příspěvky do říjnového čísla     

zpravodaje 2/2021. 

 Další číslo zpravodaje plánujeme na prosinec 2021. Budeme rádi 

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

Vydává Obec Jenišovice 

tel. a fax.: +420 469 671 553 

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

Zpravodaj neprochází jazykovou korekturou!

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


 

  


