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Vážení spoluobčané,
Nový rok je již měsíc a půl v plném proudu a vypadá to, že nám
pomalu končí i zima, kterou jsme měli možnost si pořádně, díky bohaté
sněhové nadílce, užít.
Nastává období, kdy nás čeká spousta práce. Nejen doma na
svých zahradách s přípravou na jaro, ale hlavně nás zastupitelů na OÚ.
Na čem nyní pracujeme? Rádi bychom začali na výstavbě nových parcel
v Jenišovicích, dokončili přípravy na parcely ve Štěnci, opravili
hasičskou nádrž v Zalažanech, vybudovali nové chodníky v Zalažanech a
ve Štěnci, dali se do rekonstrukce KD v Jenišovicících nebo umístili
radar na měření rychlosti do Mravína a Štěnce. Je to jen výčet z mnoha
akcí na kterých aktuálně pracujeme, pevně věřím, že většina z nich se
nám v tomto roce podaří zrealizovat.
Jsem rád, že v prvním vydání zpravodaje v roce 2019 je tolik
zajímavých článků od místních spolků a sdružení, v kterých se dozvíte
mnoho zajímavých informací.
Přeji Vám příjemné čtení.
Pitra David, místostarosta
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE


Poplatky obci 2019

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
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 2019 je 500,Svoz nebezpečného odpadu 1. pol. proběhne v sobotu 30. 3. 2019,
rozpis časů a míst k naložení bude včas upřesněn.

Poplatek za psa:
-

jeden pes 100,každý další 150,-

!!! Poplatek je splatný do 31. 3. 2019 !!!
www.obecjenisovice.cz
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2. Platby 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 vody je číslo faktury



Volné pobíhání psů

V současné době se nám množí případy volného pobíhání psů.
Každý majitel nese za své zvíře zodpovědnost. Každému z nás se může
stát, že mu pes uteče. Je ale naší povinností zabránit opakovaným útěkům
zvířat (ať je to pes nebo jiné zvíře).
Volně pohybující se zvíře může komukoli způsobit škodu na majetku, či újmu na zdraví.
V obci není třeba vydávat dalších vyhlášek, zákon na volně pohybující se zvířata myslí dostatečně.
Např.:
- Dle § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu
zvířat proti týrání“), je každý povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat. Zvíře nesmí být chováno jako
zvíře v zájmovém chovu, jestliže nejsou zabezpečeny přiměřené
podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění
jeho biologických potřeb nebo jestliže se zvíře nemůže adaptovat,
přestože tyto podmínky zabezpečeny jsou. Fyzická osoba se jako
chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku
zvířat podle § 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání
www.obecjenisovice.cz
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{viz § 27 odst. 2 písm. f) zákona na ochranu zvířat proti týrání}.
Za toto jednání může být uložena v přestupkovém řízení pokuta
až do výše 50 000,- Kč. Příslušným orgánem k projednání tohoto
přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
-

Dle § 60 odst. 11 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o
silničním provozu“) je vlastník nebo držitel domácích zvířat
povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. Porušení uvedené povinnosti je přestupkem ve smyslu
§ 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, za který může být v přestupkovém řízení uložena pokuta od 1 500,- Kč až do
2 500,- Kč, příkazem na místě pak pokuta do výše 2 000,- Kč.
Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku je obecní úřad
obce s rozšířenou působností.

-

Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího {viz § 10 odst. 1 zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“)}.
Za nesplnění uvedené povinnosti může být dle § 63 odst. 1 písm.
b) zákona o myslivosti uložena pokuta do výše 30 000,- Kč, byl-li
přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do výše, která
je dvojnásobkem uvedené částky. Příslušným orgánem
k projednání tohoto přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou
působností.

Tím, že zabráníte zvířatům ve volném pobíhání po obci, chráníte
nejenom je, ale také svou peněženku.
www.obecjenisovice.cz
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Zpráva obecního úřadu
-

-

-

-



Obec se stala v loňském roce plátcem DPH, implementujeme tuto
skutečnost do procesů obce.
V prosinci proběhl koncert v kostele v Jenišovicích. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 3.054,-. Tato částka byla předána
panu faráři Hubálkovi z Římskokatolické farnosti Luže. Všem,
kteří přispěli, děkujeme.
Od ledna máme nového zaměstnance obce, je jím pan Darek
Navrátil ze Zalažan, v dubnu nastoupí ještě zaměstnankyně paní
Veronika Šlégrová z Jenišovic.
Od poloviny února bude znovu otevřeno pohostinství
v Jenišovicích, v budově Kulturního domu v č.p. 55.
Z důvodu plánované nové zástavby „pod kostelem“ byli
k 1.2.2019 podány výpovědi uživatelům pozemků, kde mají být 4
nové parcely.
Hospodaření v lesích 2018 – dle schváleného rozpočtu na
hospodaření v lesích pro rok 2018 měly být náklady na údržbu
a těžbu lesa 692.542,- a výnosy 742.500,- tzn. Že výsledek
hospodaření měl být 49.958,- , skutečný výsledek hospodaření v
obecních lesích je 144. 967,92 Kč – je to způsobeno větším
kácením z důvodu nadměrného sucha a s tím související kůrovcové kalamity.

Zápach, je to vážně problém?

Je zápach z velkochovů problém,
anebo jen malichernost moderní doby?
Dají se pachy měřit a následně odstranit?
Existuje legislativa, která nás ochrání od
obtěžování obyvatel zápachem?
Na
všechny otázky lze odpovědět „ANO“.
www.obecjenisovice.cz
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Zápach je dnes podle Světové zdravotnické organizace, obdobně
jako hluk, označován coby „stresový faktor“. Intenzivní zápach plížící se
naším obydlím zatěžuje náš nervový systém a může způsobit různé
psychosomatické zdravotní problémy, jako jsou například bolesti hlavy,
exémy, nauzei (nucení na zvracení). Zápach se vpije do oblečení,
do bytového textilu a následně jeho všudypřítomné působení snižuje
hodnotu majetku. Zápach, dnes v moderní době, už není pouze problém
rozmazlených nebo zjemnělých osob, ale je skutečným problémem, který
je řešen v mnoha zemích Evropy i světa.
V rámci evropské legislativy byla vytvořena norma na měření
emisí pachových látek olfaktometrickou metodou, která byla zanesena i
do české legislativy. Jinými slovy, koncentrace pachových látek se
v dnešní době zcela objektivně měří. Na základě výsledků jsou v mnoha
zemích stanoveny emisní limity pro pachové látky. Tak jako moderní
evropské země, i Česká republika má v legislativě pachové látky
ošetřeny. V zákoně o ochraně ovzduší č. 201/2012 v platném znění uvádí,
že „Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou
stanoví obecné a specifické emisní limity, způsob stanovení specifických
emisních limitů v povolení podle § 11 odst. 2 písm. d) pro látky obtěžující
zápachem, technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a činností
nebo technologií souvisejících s provozem stacionárního zdroje, způsob
stanovení emisních stropů a emisních limitů, podmínky, za kterých jsou
považovány za plněné, a přípustnou tmavost kouře, způsob jejího zjišťování a podmínky, za kterých je považována za plněnou.“ „Pro účely tohoto zákona se rozumí znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo
životní prostředí anebo obtěžuje zápachem“.
Vyhláška č. 415/2012 pro zemědělské zdroje nařizuje pro chovy
hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku
www.obecjenisovice.cz
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nad 5 t včetně (kód 8. přílohy č. 2 zákona) technickou podmínku
provozu: „Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících
zápachem zajistit na všech částech technologie, včetně uskladnění
a aplikace exkrementů, technicko-organizační opatření ke snížení těchto
emisí např. využitím snižujících technologii, jejichž seznam je uveden ve
Věstníku Ministerstva životního prostředí.“ Příloha č. 17 k vyhlášce
č. 415/2012 Sb. Potom uvádí způsob stanovení specifického emisního
limitu pro látky obtěžující zápachem.
Ing. Petra Auterská, CSc, ředitelka ODOUR s.r.o.

 Aktuálně z
Chrastecko, z.s. a

MAS

Skutečsko,

Košumbersko,

7.2.2019 proběhl na MSMT velmi významný Kulatý stůl
k Místním akčním plánům rozvoje vzdělávání (MAP), a protože je často
realizují místních akčních skupiny, hodně se mluvilo o jejich úloze ve
vzdělávání- hlavní oblasti činnosti jsou shrnuty v brožuře Vzděláváním
k chytré budoucnosti, kterou vydala NS MAS ČR a najdete ji na webu
MAS - pro školy.
Kromě shrnutí aktuální koncepce MAP a stavu realizace projektů
byly představeny také příklady dobré praxe. Diskutovalo se i nad
dlouhodobým plánováním jako hlavním prvku řízení škol a nad
budoucností MAP v příštím programovém období.
„Hlavním cílem kulatého stolu bylo představit úspěchy konceptu
Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání jako strategického nástroje
nejen pro implementaci prostředků z ESIF, ale především pro zkvalitňování vzdělávání a obecně vzdělanosti v území. Jsem moc rád, že si MAPy
našly své místo ve vzdělávání a že plní svá poslání,“ uvedl náměstek pro
řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz

S t r á n k a | 10

O akci byl velký zájem, zúčastnilo se jí přes 80 zástupců státní správy,
samosprávy, Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory, Národní sítě
Místních akčních skupin České republiky a dalších partnerů, kteří jsou
buď přímo, anebo zprostředkovaně zapojeni do tohoto konceptu. Mezi
hlavními přínosy byla řeč o smyslu širokého partnerství měst, MAS a
dalších partnerů z území v MAP
Kancelář MAS přijímá žádosti do výzev programu rozvoje venkova
(PRV) – Rozvoj zemědělských podniků, Cestou kvality – zpracování
regionálních zemědělských produktů, Rozvoj regionálního podnikání.
Podpora je zaměřena na investice do zemědělských podniků, na
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh – např.
výstavba a rekonstrukce budov, manipulační plochy, stroje, nástroje a
zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení,
značení apod., investice do zařízení na čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu atd. a opět na také investice do vybraných
nezemědělských činností (dle CZ - NACE). Příjem pokračuje i ve výzvě
č. 1 OPŽP Realizace sídelní zeleně, která je zaměřena na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní
zeleně(vč. vodních prvků a ploch):zakládání a obnova ploch a prvků
veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličníchstromořadí, alejí, lesoparků,
remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu, realizace funkčních
propojení přírodních ploch a prvků,obnova a zakládání doprovodných
vodních prvkůa ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a
mokřadních biotopů –tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních
sníženin, částí vodních toků,drobných retenčních nádrží na srážkovou
vodu apod.
V souvislosti s projektem HomeLab 19.2.2019 proběhlo ve
Volnočasovém centru v Luži ojedinělé setkání zástupců z řad MAS
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SKCH, budapešťského sociologického institutu, olomoucké univerzity a
kolegů ze Slovenska a Polska.
Celý projekt je založen na myšlence SocialRentalEnterprise
(SRE) – tedy předpokladu, že problémy v oblasti bydlení a zaměstnanosti
by měly být řešeny společně, aby si lidé byli schopni udržet důstojné
bydlení společně s odpovídajícím příjmem. Je realizován ve čtyřech
evropských zemích pěti organizacemi (NGO). Model sociálně nájemní
společnosti zohledňuje místní specifika a přispívá k dostupnosti bydlení
apráce v regionu MAS.
Kancelář také zahajuje novou aktivitu v souvislosti se strategickým plánováním rozvoje obcí v území, neboť díky iniciativě MAS byly
podány a nyní už i schváleny 4 projekty na téma efektivní veřejná správa,
žadateli jsou jak města, tak svazky obcí. Realizace umožní jak naplnit
potřeby žadatelů, např. v oblasti pasportizace, nastavení procesů veřejné
správy, inspirace pro rozvoj cestovního ruchu a nové způsoby komunikace s občany, studie veřejných prostranství, vzdělávání zastupitelů, tak
ve spolupráci s MAS zajistí aktualizaci potřeb a stanovení priorit
v hlavních oblastech života obyvatel, aby podle toho mohly být připraveny nové výzvy a nové projekty MAS. V této souvislosti také hledáme
nové posily do týmu MAS -bližší informace najdete i na webu MAS,
nebo nás neváhejte kontaktovat.
Připomínáme také, že je zahájen sběr informací v souvislosti
s evaluací, vlastně komplexním zpětným vyhodnocení efektivity naplňování strategie, což se formou on-line dotazníků týká především veřejnosti, najdete je na webu MAS https://www.masskch.cz/
KANCELÁŘ MAS SKCH
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území České republiky. Jde o různé formy
pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s
dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku (viz graf nahoře).
Většina vykoledovaných prostředků se vrací Charitám, které v
regionu koledování zaštítily. Záměry, na které se v daném roce vybírá,
jsou předem oznámeny.

-

Hlavní záměr Oblastní charity Pardubice:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pomoc pěstounům. - Rozšíření sociálně aktivizačních služeb a pomoci pěstounům. Rekonstrukce domu, přístavba kanceláře a jednací místnosti,rnelektřina, topení, voda, štuky, omítky, podlaha, výmalba, projektová dokumentace, vybavení.

-

Mobilní hospic - Podpora mobilního hospice, provozní náklady,
pomůcky.

-

Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování
následků povodní, požárů apod.

-

Přímá pomoc - Pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace, jízdenky pro lidi bez domova.

-

Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v
Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.
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V obci Jenišovice byla vybrána částka 8.694,-Kč. Všem, kteří
přispěli, děkujeme.

ČČK JENIŠOVICE
Krásný únorový den,
v době kdy už nám jaro ťuká téměř na dveře, nám dovolte,
abychom Vás pozvaly, jménem ČČK Jenišovice na akce, které nás čekají
v nejbližší době.
Samozřejmostí, kterou otevíráme sezónu je tradiční Babský bál.
Také letos se koná první březnovou sobotu. Sice už se těšíme na jaro, ale
přeci jen se ještě na chvíli ocitneme v hluboké zimě. Zvolily jsme totiž
pohádkové téma Mrazík. Nebude chybět předtančení, na které už se pilně
připravujeme, ani bohatá tombola. Letos nám zahraje kapela MTO Klešice, kterou znáte již z předchozích ročníků.
Naši nejmenší se mohou těšit na nedělní dětský karneval.
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V naší pozvánce se přesuneme o pár týdnů dál, kdy už jaru otevřeme své dveře. Velikonoční svátky tentokrát budou až předposlední
víkend v dubnu. A proto jsme pro Vás připravily na sobotu 20. dubna
tradiční Pomlázkovou zábavu a o pár dní později opět uspořádáme ve
spolupráci s SDH Jenišovice Pálení čarodějnic na Ostrůvku.
Těšíme se na viděnou.
Za ČČK Jenišovice M. a M. Šmejdovi

SDH MRAVÍN - ŠTĚNEC
Výroční
členská
schůzeV sobotu 12. ledna 2019 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
www.obecjenisovice.cz
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starosta okrsku Chroustovice Roman Mrázek a starostka obce Jenišovice
Alena Serbousková. Schůze pokračovala dle programu. Po té starosta
okrsku Roman Mrázek podal aktuální informace,zhodnotil průběh soutěží
v okrsku a poděkoval SDH Štěnec – Mravín za činnost a dosažené
výsledky v okrskových soutěžích konaných v lońském roce, popřál všem
pevné zdraví a úspěchů v dalších letech. Dále pokračovala svým
příspěvkem starostka obce Jenišovice Alena Serbousková. Schůze pak
pokračovala diskuzí.
Okrsková konference SDH se konala 9.února 2019 ve Stradouni. Na
této konferenci obdrželi jednotlivé sbory aktuální informace od starosty
okrsku Chroustovice Romana Mrázka a velitele okrsku Chroustovice
Josefa Uhlíře. Jednotlivé SDH obdrželi pozvánku na hasičskou soutěž
“Memoriál Bohuslava Myšky”, který se bude konat 27.4.2019 na
“Ostrůvku” v Jenišovicích. Dále bylo dohodnuto a odsouhlaseno, že
soutěž v 1.kole požárního sportu okrsku Chroustovice bude pořádat SDH
Holešovice a proběhne 11.5.2019.

Plánované akce na rok 2019
Pálení čarodějnic - Na letošní rok opět plánujeme 30.dubna od 18.hodin
pálení čarodějnic pro děti a dospělé s opékáním vuřtů a dalším občerstvením.
Memoriál Bohuslava Myšky- Po dohodě s našimi členy SDH se opět
zúčastníme hasičské soutěže “Memoriál Bohuslava Myšky”, který se
bude konat 27.4.2019 na “Ostrůvku” v Jenišovicích.
Okrsková soutěž - První kolo požárního sportu proběhne v sobotu
11.5.2019 od 9.hod. v Holešovicích. I zde plánujeme být zastoupeni
družstvem mužů.
Turnaj ve stolním tenise– Červen - Dále plánujeme také uspořádání
turnaje ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci 15.6.2019 od
13.hod.pro domácí.
www.obecjenisovice.cz
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O pohár starostky – Vinary - Také plánujeme se zúčastnit dalších požárních soutěží jako např. „O pohár starostky“ ve Vinarech dne 20.7.2019
Rybářské závody - Pro děti i dospělé chceme opět uspořádat dne 27.7.
od 12 hodin ve Štěnci na malém rybníku (hasičské nádrži) soutěž
v rybaření.
Taneční večer s živou hudbou - O letních prázdninách 27.7.2019 opět
plánujeme ve spolupráci s ČČK Štěnec – Mravín posezení v obecní stodole s občerstvením a živou hudbou.
Turnaj ve stolním tenise – Srpen - Dne 24.8.od 13.hod.připravujeme
velký „Open“ turnaj ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci. Zúčastnit se mohou hráči i diváci z okolních vesnic.
O pohár starostky – Bělá - Opět plánujeme se zúčastnit požární soutěže
„O pohár starosty“ v Bělé dne 31.8.2019.
Hasičská soutěž Lozice - plánujeme se zúčastnit další požární soutěže v
Lozicích dne 7.9.2019.
Turnaj v „Malé kopané“ - Tradiční turnaj v malé kopané s bohatým
občerstvením je plánován na 28.září od 9.hod.na hřišti u potoka směr
Pěšice.
Memoriál Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“ - Dne 2. 11. se uskuteční v hasičské klubovně ve Štěnci další ročník memoriálu Jiřího Richtera v karetní hře „Prší“. Začátek bude ve 13.hodin.
Další informace o činnosti SDH Štěnec – Mravín naleznete na
http://www.obecjenisovice.cz/ v odkazu Spolky a obč.sdružení.
Za SDH Štěnec – Mravín J.Rozlivka
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MRAVÍNNÁM
Další důvod k ochraně VKP – Stráň u Mravína
Každý rok Vás čtenáře seznamuji
s novými objevy z říše rostlin nebo živočichů v naší obci, což je jedna z činností našeho spolku MRAVÍNNÁM z.s. A učiním
tak i nyní. To, že se naše klima otepluje je
nesporné a rozšiřování teplomilných rostlin
a živočichů je toho dalším důkazem. Před
několika lety bylo setkání s majkou obecnou Meloe proscarabaeus(obrázek vpravo nahoře)v Mravíně vzácným úkazem. V současné
době naleznete na jaře stovky kusů, a to nejen na stráni, ale i uvnitř obce.
Ale velkým překvapením při pravidelném zářijovém kosení VKP
(Významný krajinný prvek) Stráň u
Mravína, byl nález další vzácnosti,
samičky kudlanky nábožné Mantis
religiosa, která se postupně z teplé
jižní Moravy rozšiřuje na sever. Do
roku 2018 byla zaznamenána pouze na
slunných stráních v Čermné nad Orlicí, Poběžovicích, Holicích nebo Vračovicích a Ústí nad Orlicí. Kudlanka
je světle zelený hmyz z čeledi kudlankovití, který zaujme předním párem
končetin, který je přizpůsoben k uchvácení kořisti – tzv. loupeživé končetiny. Pro představu fungují jako střenka zavíracího nože, kořist je bleskovým sklapnutím přivřena mezi ozubenou holeň a chodidlo. U kudlanek je
známý především jejich sexuální kanibalismus. Jednoduše řečeno, samička při páření často sežere samečka. Další zajímavostí je, že dokáže, aniž
by hnula tělem otočit hlavou o 360 stupňů. Kudlanka má ve svých slinách
látku, která lokálně umrtví nervovou soustavu své oběti a zároveň kyseliwww.obecjenisovice.cz
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nu, kterou budoucí potravu naleptá a je pak pro ni lépe stravitelná. Pro
člověka není nijak nebezpečná a její výskyt jenom dokazuje cennost
území, které je svým charakterem suchomilnou opukovou stepí. Spolu
s tou ve Střemošicích jednou z nejcennějších v Pardubickém kraji. Ale
není to jen suchá stráň, stejně tak cenný a chráněný je i les, který na ni
navazuje a táhne se směrem na Vinary. Celé území podléhá určitému
stupni ochrany, a i když to majitelé pozemků nerespektují, stále je co
nového objevovat a chránit.
A malá úvaha na závěr. Zajímavé je, že když se někoho zeptáte,
co se mu na našich obcích líbí a důkazem je také Strategický rozvojový
dokument obce, na kterém jste se i Vy v rámci svých vyplněných dotazníků podíleli, je odpověď většinou stejná. „Je to ta krásná okolní příroda,
zeleň v obci, takový ten vesnický charakter“. Tak právě k okolní zeleni se
většina z nás chová tak, jako by to bylo to poslední, co nás zajímá. Důkazem je množství stromů a keřů, které se kácí v posledních letech bez náhrady a většinou bez povolení a je smutné, že ani zástupci obce nejdou
příkladem a jsou schopni prodat část pozemku VKP Stráň u Mravína do
soukromých rukou, navíc, když se jedná o pozemek, který je kulturní
památkou. To je to samé, jako kdyby církev prodala kus Jenišovického
kostela nebo se zastupitelé rozhodli prodat část rokokového kříže před
kostelem. Jiné kulturní památky totiž v obci nemáme.
(Ing. Jaroslav Vintera, MRAVINNÁM z.s.)

Naše obce po 30. leté válce

(ukázka z matričního zápisu z roku 1642)
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Když má někdo genealogii jako koníček a probírá se matrikami a
jinými historickými prameny jako jsou Soupisy poddaných, Sčítací operáty či Purkrechtní registra, často nalezne mnoho zajímavého.
Třeba to, že jenišovický mlýn tu na stejném místě stál již v roce
1651. Mlynářem tehdy panského mlýna byl padesátiletý Matěj Jelínek
s manželkou Mařenou a synem Jakubem. Jen o pár let později v roce
1678 byl mlynářem v Jenišovicích Jan Rejkuba a tady je další zajímavost.
Mlýn v Bělé a v Mravíně (Bětníku) je rovněž v držení rodu Rejkubů.
V Bětníku, který po staletí patřil k Mravínu spolu s poplužním dvorem
v Popovci, provozovali mlýn Rejkubovi až do 20. století. Tento mlýn je
jedním z nejcennějších archaických mlýnů na území pardubického kraje.
Po 30. leté válce měly Jenišovice pouhých 72 obyvatel. Pro srovnání uvádím i okolní obce, které patřili ke Košumberskému panství, vyjma Zalažan, které patřili panství Chrasteckému
Martinice 32

Lozice 75

Mentour 18

Voletice 30

Mravín 39

Zalažany 40

Štěnec 54
Celé Košumberské panství mělo jen něco přes 800 obyvatel.
Rychtářem byl v tu dobu Jiřík Lhotský a už tehdy se
v Jenišovicích vyskytovala příjmení jako: Smejkal, Ryška, Vávra, Urbánek, Turek, Čermák, Matoušek, Brouček, Novák, Hrubeš, Kloffat (kovář), Tkadlíček (jenšovský učitel, v roce 1695 to byl Jan Zubec), Krejčí
nebo Houdek. Když zemřel v Jenišovicích rychtář Jiřík Lhotský, byl dalším rychtářem ustanoven Václav Ryšků, ale ten již v roce 1682 zemřel.
Dalším rychtářem, který se v matrice objevil, byl až v roce 1796 Josef
Lynhart.
www.obecjenisovice.cz
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V Zalažanech se objevují v polovině 17. století příjmení jako
Hladký, Pýcha, Hájek, Kučera, Šantrůček, Borovec, Kvasnička, Maleček,
Švec nebo Červenka.
Ve Štěnci jsou to příjmení jako Kabeš, Krčmaříček, Klesal, Pitra,
Zelený, Valášek, Kubka, Roubínek, Daněk nebo Bohatka. Rychtářem byl
v roce 1651 Matěj Pitro a o několik let později, v roce 1697 Josef Roubínek.
V Mravíně to byla příjmení Kulhavý, Vojtíšek, Škroch, Adamec,
Fousek, Plšek, Mikulka, Vencl, Hrubeš nebo Esterák.
V Martinicích se objevuje jen několik příjmení a to Škoda, Tomeš, Švestka, Dostál, Košťál nebo Sládek.
Pokud jste své příjmení nenašli, nezoufejte, provázanost okolních
obcí byla veliká a v rámci panství bylo běžné stěhování za prací a kvůli
sňatkům, tudíž Vaši předci mohli žít v některé z okolních obcí a přistěhovat se až později.
Bc. Hana Dostálová a Ing. Jaroslav Vintera

Kácení dřevin rostoucích mimo les v
OZNAMOVACÍM REŽIMU
Přestože se nám období vhodné ke kácení (období vegetačního klidu)
chýlí ke konci, mohou v průběhu celého roku nastat i takové situace, kdy
je nutné kácet v tzv. oznamovacím režimu. Jsou to např. výjimečné případy napadení dřevin epidemickými chorobami. Nebo může jí to kácení
v krajní nouzi, když např. strom zřejmě a bezprostředně ohrožuje
život či zdraví, resp. zřejmě a bezprostředně hrozí škoda značného
rozsahu. Pojďme se tedy s problematikou seznámit podrobněji. Dozvíme
se, kam takové ohlášení podat, jaké náležitosti musí mít a jakým způsobem orgán ochrany přírody postupuje v souladu sezákonem č. 114/1992
www.obecjenisovice.cz
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Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále též „ZOPK“), v souladu
s vyhláškou č. 189/2013 Sb. účinné od 15. 7. 2013 ve znění vyhlášky
222/2014 Sb. účinné od 1. 11. 2014 a v souladu s platným správním
řádem.

1. Kácení dřevin nutné oznámit předem (§8, odst. 2 ZOPK)
V některých případech může povolování kácení dřevin probíhat v
takzvaném oznamovacím režimu. Jedná se o kácení z důvodů pěstebních
či zdravotních, dále jde o kácení podle vodního a energetického zákona
– kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě
vodních toků – a odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení
elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav. Oznámení se podává písemně nejméně 15 dnů předem, jeho
náležitosti jsou uvedeny v §4, odstavci 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. Náležitosti jsou stejné jako při podání žádosti o povolení kacení a podává se k
příslušnému orgánu ochrany přírody („trojkové obce“ – obecní úřady
obcí s rozšířenou působností – pro nás je to Chrudim). Nemá-li oznámení
uvedené náležitosti, postupuje úřad podle § 37 odst. 3 správního řádu, tj.
pomůže oznamovateli nedostatky odstranit nebo jej vyzve k odstranění
nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Přitom ho poučí, že
lhůta 15 dní začne běžet až podáním řádného oznámení.
Kácení „na oznámení“ má tři zásadní nedostatky: neumožňuje ukládat podmínky, nepřipouští účast veřejnosti a nepočítá s náhradní výsadbou. Orgány ochrany přírody proto těmto případům kácení věnují zvláštní pozornost. V případě, že kácení odporuje pravidlům pro kácení podle
zákona o ochraně přírody, nebo jsou dotčeny další zájmy ochrany přírody, anebo jsou porušeny zvláštní předpisy, musí orgán ochrany přírody
zakročit:
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a. v případě pochyb o zákonnosti kácení zahájí neprodleně řízení o
pozastavení, omezení nebo zákazu kácení podle § 8 odst. 2 zákona o
ochraně přírody, a to ve lhůtě 15 dnů od obdržení oznámení,
b. vydá rozhodnutí o předběžném opatření (podle § 61 správního řádu), ve kterém přikáže oznamovateli – účastníku řízení – zdržet se kácení,
c. ukončí řízení, a to buď usnesením dle § 66 odst. 2 správního řádu o
zastavení řízení, pokud po přihlédnutí k dalším stanoviskům příslušných
orgánů a zjištěním (např. posudku o stavu dřevin) považuje kácení za
oprávněné, anebo vydá rozhodnutí o zákazu kácení dle § 8 odst. 2 zákona
o ochraně přírody, pokud ze stanovisek a posudků vyplývá opak.
V případě, kdy je to s ohledem na okruh účastníků řízení a další
okolnosti možné, vydá úřad zákazové rozhodnutí přímo ve lhůtě 15 dnů
(bez nutnosti vydávat rozhodnutí o předběžném opatření), přičemž dle §
90 odst. 1 zákona o ochraně přírody je vyloučen odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí.

2. Kácení dřevin nutné dodatečně oznámit (§8, odst. 4 ZOPK)
V případě, že je stavem stromu zřejmě a bezprostředně ohrožen život
či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, je možné provést kácení
okamžitě a tento zásah oznámit orgánu ochrany přírody až zpětně, a to do
15 dnů od provedení kácení (§ 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody). Jde
tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení, které nastávají zejména u konstrukčně narušených stromů po silném větru, působením sněhu, ledovky,
sesuvem půdy apod. Důvod pro havarijní kácení tak nesplňuje dlouhodobě narušený strom ani parkující automobil pod ním, který lze
naopak zaparkovat jinam. Zákon o ochraně přírody nedefinuje co je
škodou značného rozsahu. Pro definování škody značného rozsahu lze
podpůrně využít definici obdobného pojmu v zákoně č. 40/2009 Sb.,
www.obecjenisovice.cz
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trestní zákoník. Ten definuje značnou škodu jako škodu dosahující částky nejméně 500.000 Kč. Proto není možné např. tvrdit, že z havarijních důvodů lze ihned pokácet strom, který může spadnout na plot.
Oznamovací povinnost má ten, kdo ohrožující dřevinu fakticky odstraňuje, nemusí se vždy jednat o vlastníka (nájemce). Formu a náležitosti
oznámení stanoví vyhláška č. 189/2013 Sb., §4, odst. 2. Dle tohoto ustanovení je třeba navíc v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona
doložit skutečnosti nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro
tento postup.
Kam takové ohlášení doručit?
Od 1. 12. 2009 kompetenční změna: zatímco povolování zůstalo „jedničkovým obcím“ (obecní úřad Jenišovice), kácení v oznamovacím režimu bylo převedeno na „trojkové obce“ (obecní úřady obcí
s rozšířenou působností–!Chrudim!).
Adresa pro podání ohlášení kácení v oznamovacím režimu:
MÚ Chrudim – Odbor životního prostředí
Pardubická 67
537 01 Chrudim

Na závěr bych chtěla uvést důvody, které mě vedli k napsání
tohoto článku.
Hlavním důvodem je, že mi není lhostejný osud místa, kde žiji, a
není mi lhostejný osud stromů, které mám ráda. Pokud se půjdete projít
místními částmi, jistě se shodneme na tom, že zeleň může celkový ráz a
kolorit vesnice pozvednout, ale pokud bude neustále zeleně ubývat
z důvodu neuváženého kácení, které se tak v posledních letech rozmohlo,
může být pohled na naši obec v budoucnu žalostný. Závažným důvodem
www.obecjenisovice.cz
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mé obavy je i skutečnost klimatických změn. Období sucha, holomrazy,
přívalové deště. To jsou faktory, které stromy oslabují a oslabené stromy
snadněji podléhají různým chorobám a škůdcům. Zejména dochází
k úhynu mladých stromů. Pokud se podíváte za humna, pomalu nenajdete
jediný mladý jasan, který by byl zdravý a životaschopný. Není to tak
dávno, co jsme ho považovali za plevel. A v budoucnu ho možná nebudou znát ani naše děti či vnoučata. Podobně jsou na tom jilmy a brzy
budou olše. Nebo si udělejte nedělní vycházku do obecního lesa, co ze
stromů zbylo. Smrky, borovice a modříny v podobě souší, pokud již nejsou vytěžené. Zeleň jsme doposud považovali za něco samozřejmého,
ovšem měli bychom si ji začít vážit a chránit. Zejména té, co zatím máme. Myslím si, že pokud se kácí, mělo by se i vysazovat. Ovšem podívejte se na mladé výsadby stromů v obci – více jak 90% z nich jsou poškozené. Jsme schopni zajistit zeleň pro další generace? Pokud ne, prosím
kácejme jen ze skutečně závažných důvodů!
Trochu statistiky: za poslední 4 roky bylo na území Obce Jenišovice (4 katastrálních území) pokáceno na OHLÁŠENÍ 70 ks stromů.
Kolik jich bylo na povolení obecního úřadu, mi zatím není známo. Za
tyto poskytnuté údaje děkuji paní starostce. (Více informací.:
https://obecjenisovice.cz/poskytovani-informaci/)
Ing. Petra Vinterová

SDH JENIŠOVICE
Letošní rok začínáme jak jinak, než pracovně. První velkou akcí,
která nás čeká je obsluha na Tradičním Babském bále 2. března a následně druhý den, 3. března, na Dětském karnevalu. Ženám z ČČK Jenišovice
budeme k dispozici při obsluze i 20. dubna na Pomlázkové zábavě.
V dubnu nás opět čeká pořádání Memoriálu B. Myšky, který se
uskuteční 27. dubna v místním areálu Ostrůvek a s ČČK Jenišovice pro
www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz

S t r á n k a | 25

vás opět chystáme Pálení Čarodějnic, a to 30.4.2019. První kolo požárního sportu proběhne v sobotu 11. května 2019 v Holešovicích.
Na všechny tyto akce Vám srdečně zveme a těšíme se na viděnou.

Pitrová Petra

„Prevence pro všechny“ - CO – OXID UHELNATÝ
Všeobecně vzniká nedokonalým spalováním organických látek
(uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, uhlí, dřevo). Je obsažen například ve výfukových plynech, zplodinách při hoření. Ale může být také produkován
špatně udržovanými nebo porouchanými spotřebiči určenými k vytápění
domácností. Jedná se o kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, agregáty,
zanesené komíny, ventilační systémy, poškozená potrubí odvádějící spaliny. Oxid uhelnatý se váže na červené krevní barvivo – hemoglobin.
Vytlačuje kyslík z tkání a brání jeho postupu k buňkám organismu, a tím
www.obecjenisovice.cz
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způsobuje velice závažné komplikace, které často končí smrtí
postiženého.
PŘÍZNAKY
Počáteční příznaky se podobají chřipce: bolesti hlavy, únava, dušnost,
nevolnost, závratě zrychlený puls, zrychlený dech,
Vysoká úroveň otravy: cihlově červená barva kůže, zvracení, závratě,
duševní zmatek, ztráta svalové koordinace, poruchy vidění, ztráta vědomí, nakonec smrt.
Příznaky jsou závislé na koncentraci a době pobyt v daném prostoru.
PRVNÍ POMOC
Zamezit dalšímu působení plynu na organismus, odvětrat místnost, auto apod.
Dopravit postiženého z dosahu plynu, zajistit dostatečný přívod
čerstvého vzduchu, případně zajisti umělé dýchání (POZOR – nezůstávejte v zasaženém prostředí, neboť i Vy byste se mohly stát obětí otravy!)
Zavolat linku 155, sledovat základní životní funkce
TIPY JAK SE CHRÁNIT PŘED OTRAVOU OXIDEM UHELNATÝM
Pravidelně si zajistěte servisní prohlídky spotřebičů, kontroly,
příp. revize komínů, zabezpečte čištění komínů
Nepoužívejte přenosné generátory uvnitř domu, garáží (otevřená
okna a dveře nemusí zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu)
Nikdy nepoužívejte plynový sporák, troubu k vytápění domácnosti a nainstalujte detektor oxidu uhelnatého
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V případě příznaků oxidem uhelnatým, ihned odejděte na čerstvý
vzduch, zavolejte na tísňovou linku 155 nebo 112.
Kupujte detektory oxidu uhelnatého pouze takové, které byly vyrobeny a odzkoušeny v souladu s normou ČSN EN
50291 (toto číslo je uvedena na detektoru) a označeny značkou CE.
Tyto detektory jsou vybaveny akustickým alarmem o min. síle
zvuku 85 dB ve vzdálenosti 1 m, LED diodou pro vizuální kontakt. Některé jsou vybaveny dále LCD panelem, kde se zobrazuje naměřená koncentrace. Detektor je obvykle napájen baterií. Detektory jsou vybaveny
tlačítkem pro funkční test a taktéž indikují nízký stav baterii (pípnutím).
Hlásič disponuje elektrochemickým senzorem oxidu uhelnatého, který
upozorňuje na nebezpečnou úroveň CO. Detektor vyhodnocuje jak koncentraci, tak dobu trvání dané koncentrace
Detektor se umisťuje na zeď, nejlépe do nebo poblíž každé
místnosti, kde je spotřebič spalující palivo (např. plynový kotel, plynové topidlo, ohřívač vody, sporák, gril). Zejména do v místnosti, kde se
spí, a je v ní umístěn se spotřebič paliva.
Cena detektorů se pohybuje dle typu zařízení výrobce od 350 –
5.000 Kč. Některé jsou kombinované s detektorem požáru.

Detektor CO
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TJ SOKOL JENIŠOVICE
Pomalu končí zima a i náš klub se probouzí ze zimního spánku.
Do Nového roku jsme skočili hned pracovně, a to uspořádáním
I. Sportovního plesu, který se nám velmi vydařil. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří nám s plesem a vším okolo pomáhali.
Zimní příprava nám začala 1. února. Každý pátek chodíme
do tělocvičny v Luži a v neděli
probíhá trénink venku. Čekají nás
4 přípravné utkání, všechny odehrajeme v Chocni na umělé trávě.
První jsme odehráli tuto neděli,
17.2. proti Jehnědí. Utkání skončilo 3:5 pro soupeře.
Celou zimní přípravu zakončíme posledním víkendem v březnu
na čtyřdenním soustředění v Pensionu Anežka v Jeseníkách. Týden na to
už nám začíná jarní sezóna. 7.dubna přivítáme na domácím hřišti od 16
hodin Dřenice B.

Věříme, že i nadále nám budete držet palce v našem tažení
nejnižší fotbalovou soutěží.
Pitra David, předseda klubu
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POZVÁNKA – TVOŘENÍ S LUCKOU

JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Děkujeme všem, kteří poslali příspěvky do únorového čísla zpravodaje 1/2019.
Další číslo zpravodaje vyjde na konci května 2019. Budeme rádi
za každý Vámi zaslaný článek, a to na e-mail: Pitra.david@seznam.cz.
Uzávěrka pro následující zpravodaj bude 19. května 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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