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Vážení a milí spoluobčané,
zima nám již pomalu řekla sbohem a my se můžeme těšit
na krásné jarní dny s dalším vydáním Jenišovického zpravodaje.
Byl bych rád, kdyby se tento zpravodaj nestal jen takovým
informačním věstníkem, který naleznete ve svých schránkách třikrát
do roka, ale aby se stal prostředkem, který Vás občany vtáhne do dění
v obci.
V tomto vydání naleznete informace z obecního úřadu –
o pokračování výstavby multifunkčního hřiště, renovaci místního
areálu „Ostrůvek“ a o soudním řízení obce Jenišovice vs. Lesy ČR,
s.p.. - Touto cestou bych rád poděkoval všem zúčastněným,
zejména

paní

Petře

Vinterové,

která

se

nejvíce

zasloužila

o dohledání dokumentů a díky její výdrži, došel soud ke kladnému
rozsudku.
Dále se můžete těšit na příspěvky od místních organizací,
které shrnou již uplynulý rok a zároveň nás pozvou na akce,
které si pro nás připravily na letošní rok 2015.
Přeji Vám příjemné čtení!

Pitra David

www.obecjenisovice.cz
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MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
V březnu, letošního roku, bude obec pokračovat ve výstavbě
multifunkčního hřiště, které je součástí „Jedlé zahrady“.
Jakmile počasí dovolí, výstavbu zahájíme základní betonovou
deskou a okolními chodníky. Po dokončení základní desky,
přijde

na řadu samotná pokládka povrchu multifunkčního hřiště

a montáž mantinelů, včetně ochranných sítí.

AREÁL OSTRŮVEK
Tento rok byla zahájena částečná renovace místního areálu
„Ostrůvek“, počínaje výměnou starých betonů u kiosků, za novou
zámkovou dlažbu.
Dále nás čeká kompletní obměna stávajících venkovních
toalet, které se staly za dobu své funkčnosti hygienicky nevyhovující.
V renovaci je nutné postupně pokračovat
na dalších částech areálu.

www.obecjenisovice.cz
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OBEC USILUJE O DALŠÍ PŘEVODY HISTORICKÉHO MAJETKU
Již v minulosti usilovala obec Jenišovice o vydání lesních
pozemků, které tvořily součást historického majetku obce Štěnec,
která je nabyla trhovou smlouvou uzavřenou s jejich původním
vlastníkem Albertem Maria Lamoralem, knížetem Thurn a Taxis dne
24. 5. 1935. Tato smlouva byla uzavřena poté, co tyto nemovitosti
byly jejich původnímu vlastníku zabaveny podle zákona o zabrání
velkého majetku pozemkového, a následně v rámci tzv. zkráceného
přídělu uskutečňovaného v rámci tzv. první pozemkové reformy
za rozhodující spoluúčasti a rozhodujícího spolupůsobení Státního
pozemkového úřadu, přiděleny obci Štěnec. Kopie trhové smlouvy
byla nalezena v obci Jenišovice v letech 1994 – 1995. Na základě
tohoto dokumentu obec požádala Lesy ČR, které doposud na těchto
nemovitostech hospodaří, o jejich vydání. K tomu však nedošlo,
neboť Lesy ČR vydání nemovitostí podmiňovali předložením dokladu
o intabulaci, který obec Jenišovice neměla k dispozici.
31. březen 2013 byl posledním dnem, kdy bylo možné požádat
o zápis historického majetku obce do katastru nemovitostí podle
zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některého majetku z vlastnictví
České republiky do majetku obcí nebo podat určovací žalobu. Obec
této poslední možnosti získat zpět svůj majetek využila a na začátku

www.obecjenisovice.cz
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roku 2013 podala určovací žalobu na určení vlastnictví nemovitostí
souvisejících s výše uvedenou trhovou smlouvou.
Poslední tři roky intenzivního vyhledávání přineslo své ovoce.
V archivech

v Chrudimi

v Zámrsku

a

v archivu

Ministerstva

zemědělství v Praze se podařilo dohledat dokumenty prokazující,
že obec s danými pozemky hospodařila a evidovala je jako své
kmenové jmění od roku 1936 a to až do 31. 12. 1949. Dokonce
se podařilo dohledat i doklady o zaplacení a zápisy z průběhu
přídělového řízení. Kromě těchto důkazů, které byly okresnímu soudu
v Chrudimi

předloženy, požádala obec Jenišovice i o svědectví pana

Petra Pitru, který vykonával funkci starosty od roku 1991 do roku
2010, a za jeho působení bylo v letech 1992 – 1995 navrácení
historického majetku obce řešeno.
18. 2. 2015 proběhlo soudní řízení, na kterém obec Jenišovice
zastupoval JUDr. Martin Flora, za obec byla přítomna P. Vinterová
a P. Novotný, a na kterém podal svědectví pan Petr Pitra. Soudkyně
následně po přednesení závěrečné řeči jak ze strany žalobce,
tak ze strany žalované stanovila vynesení rozsudku na 25. 2. 2015.
Tato žaloba, kterou podala obec Jenišovice, nebyla Okresním soudem
v Chrudimi zamítnuta. Obec Jenišovice v tomto řízení uspěla
a pozemky o celkové výměře 42,9 ha lesa byly přisouzeny obci.
Nyní běží lhůta pro odvolání a musíme počítat s tím, že ji protistrana
využije.
www.obecjenisovice.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita
Česká republiky. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci
pokladniček

pak organizují

jednotlivé

místní

Charity,

často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými
organizacemi.
Jak dopadla letošní Tříkrálová sbírka 2015 v naší obci?
Celkem 9.731,- z toho:
-

Zalažany

1.596,-

-

Jenišovice

3.969,-

-

Martinice, Štěnec

2.276,-

-

Mravín

1.890,-

Výtěžek

sbírky

je

určen

na

pomoc

nemocným,

handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech,
kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně
určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

www.obecjenisovice.cz
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SPOLEK MRAVÍNNÁM
Dovolte, abychom Vám nejprve naše
sdružení

trochu

představili.

Jsme

nejmladším spolkem v naší obci, které
vzniklo

25. února 2013 za účelem

zlepšení kvality života na území obce
Jenišovice a zejména v místní části Mravín. Útočiště jsme nalezli
ve společenské místnosti „U Vzduchoplavce“, kde se koná většina
menších akcí. Základním cílem spolku je pečovat o přirozený ráz venkova, propagovat a chránit přírodní a kulturní dědictví, podnítit rozvoj
tradičních hodnot a místních tradic, povzbudit obyvatele obce k aktivní
účasti na rozvoji svého domova, podporovat společenský život v obci
a reagovat na aktuální příležitosti a potřeby místa, kde žijeme. Tohoto
chceme dosáhnout pořádáním společenských a kulturních akcí,
publikační činností, vzděláváním pomocí pořádání tematických exkurzí,
seminářů a výstav a neméně důležitým, je i účast ve správních řízeních,
ve kterých mohou být dotčeny zájmy

ochrany životního prostředí

a zájmy občanů obce.
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří všichni
členové spolku. Z nichž byl vybrán pětičlenný výbor sdružení a revizní
komise. V současnosti máme 27 členů nejen z Mravína. Za své dvouleté
působení jsme Vás dvakrát pozvali na odbornou přednášku. Nejprve nás
o výsledcích stavebně historického průzkumu obce Mravín poutavě
www.obecjenisovice.cz
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informovala Mgr. Zuzana Vařeková z Národního památkového ústavu
v Pardubicích, poté nás pan PhDr. David Vích, archeolog Regionálního
Muzea ve Vysokém Mýtě, seznámil s velmi zajímavými archeologickými
nálezy z našeho nejbližšího okolí. Naši členové provedli instalaci
akátových laviček v Mravíně, které zakoupila obec. Po mravínských
stráních nás provedla botanička Mgr. Alena Shánělová, se kterou jsme
mohli vidět celou řadu i velmi vzácných rostlin, kvůli kterým jsou tyto
lokality chráněny.

Rovněž jsme se vydali po stopách nejvzácnější

rostliny Štěneckého rybníka, která nebyla několik let nalezena a nám
se několik kusů podařilo najít a pro Vás vyfotografovat. Spolu
s ochotnickým divadlem Jůlie & spol. jsme

uspořádali recesní „Zimní

olympijské hry“, u kterých jsme se, ač o sněhu
zasmáli,

se nám mohlo jen zdát,

zazpívali, dobré jitrnice, ovar, guláš a jiné pochutiny

zabíjačkové ochutnali.
A co jsme si pro Vás připravili na rok 2015?
- HROMADNÁ

FOTOGRAFIE

OBČANŮ

MRAVÍNA

k 30 –letému výročí zániku samostatné obce Mravín – Štěnec (obec
byla 1. července 1985 sloučena s obcí Jenišovice – Zalažany).
Fotografování se uskuteční na začátku prázdnin – termín
je předběžně stanoven 27. 6. Zváni jsou i Ti, kteří v Mravíně dříve
žili nebo mají s touto místní části spjaté kořeny. Budeme rádi,
když se zapojí i spolky ze Štěnce a podaří se uskutečnit společné
setkání.
www.obecjenisovice.cz
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- BOTANICKÁ VYCHÁZKA KOLEM ŠTĚNECKÉHO RYBNÍKA
NA KUSOU HORU, při které nás Mgr. Alena Shánělová seznámí
s chráněnými a zajímavými rostlinami okolí Štěnce. Termín bude
upřesněn dle průběhu jara (přelom dubna a května).
-

VÝSADBY V MRAVÍNĚ – chceme, aby naše místní část
vzkvétala, a tak jsme se rozhodli vzít květiny do svých rukou
a osadíme devět mravínských lokalit trvalkami, starými anglickými
růžemi či skupinami keřů. Přitom se seznámíme s vysazovanými
rostlinami, s jejich nároky na pěstování. Zváni jsou všichni,
kteří se chtějí zapojit a něco se dozvědět. Akce se bude konat
za dobrého počasí 16. a 17. května.

-

PÁLENÍ ČARODĚJNIC – jako každý rok, i letos zažehneme malý
oheň na vrchu zvaném „Hradisko“ v podvečer 30. dubna.

-

PRAVIDELNÉ SEZENÍ NAD MRAVÍNSKOU KRONIKOU
se bude pořádat pro zájemce vždy druhou sobotu v měsících únor,
květen, srpen a listopad od 20 hodin U Vzduchoplavce.

-

ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA na téma: „VESNICE JAK MÁ BÝT –
PŘÍKLADY

TÁHNOU“.

k problematice

vzhledu

Připravujeme
veřejných

odbornou

prostranství

přednášku
s následným

promítáním filmu, jehož název, VESNIČKO MÁ PŘESTAVĚNÁ,
vypovídá, o čem film pojednává. Termín bude ještě upřesněn.

www.obecjenisovice.cz
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-

PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU 29. listopadu spojené s posezením občanů
a hudbou.

-

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ochotnického uskupení Divadlo
Julie

&

spol.

pro

Vás

připravuje

dětské

představení,

které se uskuteční ve dnech 5. – 12. července.

SDH ŠTĚNEC - MRAVÍN
V sobotu 10. ledna 2015 se konala výroční členská schůze SDH
Štěnec –Mravín s volbou nového výboru.
Schůzi zahájil starosta SDH Jiří Merkl, který přivítal všechny
přítomné členy sboru a hosty. Zprávu o činnosti SDH přečetl jednatel
Oldřich Žák. SDH Štěnec –Mravín má v součastnosti 28 členů. Mezi
hosty výroční schůze byli starosta obce Jenišovice Luboš Svatoš,
dále starosta okrsku Roman Mrázek a velitel okrsku Josef Uhlíř.
V dalším bodě jednání byl zvolen nový výbor SDH Štěnec–
Mravín. Nový výbor pro nadcházejících 5 let bude pracovat v tomto
složení: Petr Herynek (starosta), Josef Rozlivka (velitel), Oldřich Žák
(jednatel), Josef Rejfa (pokladník), Jan Bureš ml. (revizor). Proběhla
i volba delegátů na okrskovou konferenci. Zvoleni za naši organizaci byli
Petr Herynek a Josef Rozlivka. Poté starosta nového výboru poděkoval
předešlému výboru za vykonanou práci v předešlém období a schůze
pokračovala diskuzí.
www.obecjenisovice.cz
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Okrsková konference SDH se konala 14.února v Chroustovicích.
I

zde

na

konferenci

této

proběhla

kromě jiného volba
nového

výboru

okrsku.

Zvoleni

do

nového

výboru

okrsku Chroustovice
byli: Roman Mrázek
(starosta), Josef Uhlíř
(velitel), Hana Uhlířová (jednatel a pokladník). Na této konferenci
obdrželi

jednotlivé

sbory

SDH

okrsku

Chroustovice

pozvánku

na hasičskou soutěž “Memoriál Bohuslava Myšky”, který se bude konat
25.4.2015 od 9.hod. na “Ostrůvku” v Jenišovicíh. Dále bylo dohodnuto
a odsouhlaseno, že soutěž v 1. kole požárního sportu okrsku
Chroustovice, bude vzhledem k 110.výročí založení pořádat SDH ŠtěnecMravín a proběhne 30.5.2015 od 9.hod.na “Ostrůvku” v Jenišovicích.
Předem děkujeme SDH a OÚ Jenišovice za poskytnutí zázemí k pořádání
této akce.
Plánované akce na letošní rok
Na letošní rok opět plánujeme 30. dubna pálení čarodějnic
pro děti a dospělé s opékáním vuřtů a dalším občerstvením.

www.obecjenisovice.cz
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Po dohodě

s našimi členy SDH se zúčastníme hasičské soutěže

“Memoriál Bohuslava Myšky”, který se bude konat 25.4.2015 od 9.hod.
na “Ostrůvku” v Jenišovicíh.
První kolo požárního sportu proběhne v sobotu 30. května 2015
od 9.hod.na “Ostrůvku” v Jenišovicích a pořádat jí bude SDH Štenec –
Mravín. I zde spolu s pořadatelstvím plánujeme být zastoupeni mladším
nebo starším družstvem mužů.

Po dohodě se zúčastníme i dalších

požárních soutěží v okolí podobně jako v loňském roce.
Dále plánujeme také uspořádání turnaje ve stolním tenise
v obecní stodole ve Štěnci.
Pro děti i dospělé chceme uspořádat ve Štěnci na malém rybníku
(hasičské nádrži) soutěž v rybaření.
Pokud se podaří obstarat příslušné povolení z MÚ Chrast,
plánujeme v létě vydláždit venku před obecní stodolou ze zbylé betonové
dlažby (z lońského dláždění v obecní stodole) malou terasu k posezení
při různých akcích v pěkném počasí.
Tradiční
je

plánován

na

turnaj
sobotu

v malé

kopané

26.září.

s bohatým

Předem

děkujeme

občerstvením
sponzorům

této každoroční oblíbené akce ve Štěnci.
(Za SDH Štěnec – Mravín J.Rozlivka)

www.obecjenisovice.cz
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SDH JENIŠOVICE – OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ V ROCE 2014
A PLÁNOVANÉ AKCE V LETOŠNÍM ROCE

První setkaní sboru v loňském roce bylo při velmi smutné
události, a to 19. dubna, kdy jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým
starostou SDH bratrem Bohuslavem Myškou. Na jeho počest bychom
rádi uspořádali v letošním dubnu „Memoriál Bohuslava Myšky“.
Jako každoročně jsme uspořádali s pomocí ČČK k 30. 4. 2014
pálení čarodějnic na „ostrůvku“ v Jenišovicích. Akce je pořádaná hlavně
pro děti, které si zde mohly opéct párky a spálit slaměnou čarodějnici.
V průběhu května měl náš sbor několik výjezdů do místní části
Mravín. Zde trápily místní občany, vlivem přívalových dešťů, bleskové
povodně. Byla zde odčerpávána voda z příkopu, aby ulehčila zahlcenému
propustku pod komunikací. Dále jsme měli výjezd při vyhlášení
3. povodňového stupně na řece Novohradce. Byly rozvezeny pytle
s pískem na předpokládaná postižená místa, ale naštěstí nedošlo
k dalšímu navyšování hladiny a následnému vylití z koryta.
Poslední květnový den tj. 31. května se konalo Okrskové cvičení
družstev v požárním útoku. Cvičení proběhlo v obci Lhota u Chroustovic.
Náš sbor zde nasadil poprvé nově upravenou „mašinu“ a dvě družstva
cvičících. Jedno mužské a druhé smíšené, kde se útoku zhostily
naše hasičky. V celkovém hodnocení jsme obsadily 7. a 8. místo.
U příležitosti oslav založení Sodomkových karosáren Vysoké
Mýto, které proběhly 7. června, byl náš sbor požádán o účast
www.obecjenisovice.cz
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s historickým vozem Škoda 125. Tento vůz byl právě zde upraven
pro hasičské účely.
Byli jsme nápomocni ženám z ČČK při pořádání dětského dne
na téma Keltové.
Dne 21. června
se zástupci našeho sboru
zúčastnili oslav
výročí

100.

Živnostensko-

průmyslové

a hospo-

dářské výstavy v Chocni.
Ta

byla

s výstavou

spojena
historické

hasičské techniky. Náš sbor zde vystavil historické vozidlo Škoda 125.
S vozidlem dorazili tři členové posádky v historických uniformách a další
tři členové se účastnili slavnostního průvodu městem s praporem.
V neděli 29. června proběhla znovuobnovená tradice zdolání
požární nádrže přes lávku. Zúčastnit se mohl každý ve třech kategoriích:
kolo, se soudkem nad hlavou a ve dvojici na trakaři. Pro děti
byly připraveny ještě další doplňkové soutěže. Nejrychlejší v dané
kategorii byly odměněny nejrůznějšími cenami.
Během léta jsme se ještě zúčastnili Vinárského poháru,
který probíhal 19. července. Náš sbor se zde i v konkurenci družstev,
které závodí na krajské úrovni, umístil na 6. místě.
www.obecjenisovice.cz
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Tak jako každý tok i v roce 2014 konkrétně 25. července SDH
uspořádalo již tradiční Benátskou noc. Zábavu zde zajišťovala výborná
hudba, ohňostroj a vodní fontána.
Dne 2. srpna jsme pořádali druhý ročník turnaje v Malé kopané
na

místním

hřišti.

Turnaje

se

zúčastnilo 13

týmů

z bližšího

i vzdálenějšího okolí. Všechny týmy byly ohodnoceny spoustou cen.
Večer zde ještě bylo posezení s občerstvením a hudbou. Tímto bychom
rádi poděkovali všem týmům za účast a doufáme, že v letošním roce
se opět sejdeme. Za tuto akci nese velké poděkování pan David Pitra hlavní organizátor akce.
Datum 9. 8. 2014 je speciální pro naše dva členy sboru,
kteří si toho dne řekli své “ANO“. Jedná se o Davida a Petru Pitrovi.
Při této příležitosti jsme je svezli historickým vozidlem Škoda 125
a v letním areálu ostrůvek připravili „bránu“, kde jsme je prověřili
ze společných hasičských dovedností. Za SDH jim přejeme hlavně
pevné zdraví a krásně prožité chvíle v manželství.
První zářijovou sobotu proběhlo fotbalové utkání Stará garda x
Hasiči. Utkání proběhlo opět v dresech Košile x Pyžama. Místní ženy
se zde staraly nejen o férovost utkání, jakožto nestranní rozhodčí, ale také
jako zdravotní dozor dohlíželi na „kondici“ hráčů. Hlavním účelem této
akce bylo užít si zábavu a posedět.
Hned den na to tj. 7 září jsme spolupořádali s obcí Jenišovice
a ČČK 15. ročník Přehlídky dechových kapel. Na této akci zahráli
www.obecjenisovice.cz
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kapely: Choceňačka, Barevná muzika a Dětská dechová kapela BaŠaPa.
Dále jste zde vystoupily Mažoretky z PM Star Pardubice.
Poslední
roku

2014

akce
proběhla

18. října. Za krásného
slunného počasí (objednal
starosta sboru) si náš sbor
uspořádal mezigenerační
závody.

Členové

se

rozdělili do tří kategorií: mladí, dospělí a veteráni. První kolo vyhráli
vcelku překvapivě veteráni, druhé už ale s nejlepším čase dne mladí.
Účelem akce bylo užít si zábavy a „utužit partu“.
Tímto bychom rádi poděkovali obci Jenišovice za podporu
v činnosti a spolupráci.
Plánované akce na rok 2015:
-

25. dubna

Memoriál Bohuslava Myšky,

-

30. dubna

Pálení čarodějnic na „Ostrůvku“,

-

20. června

Malá kopaná,

-

4. července

Zdolání lávky na protipožární nádrži,

-

7. srpna

Benátská noc,

-

5. září

Pyžama x Košile,

-

6. září

Dechovky.
(za SDH Jenišovice –P.Novotný)
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ŽENY Z ČČK JENIŠOVICE
Ženy z místního spolku ČČK pro Vás jako každý rok pořádají
Babský bál, který se uskuteční 7.3.2015 od 20:00hod. ve vyzdobeném
sále v místním kulturním domě. I letos se můžete těšit na předtančení,
tentokrát na téma filmových básníků a bohatou tombolu.
Rádi bychom pozvali
děti i rodiče na dětský
karneval,
konat

který

se

následující

bude
den,

a to 8.3.2015 od 14:00hod.
Pro děti jsou připraveny
soutěže, štěstíčka a to vše
za doprovodu příjemné hudhudby.
Abychom

se

mohli

odreagovat

a

odpočinout

si

při

předvelikonočním shonu, připravujeme pro Vás na sobotu 4. dubna
Pomlázkovou zábavu. Přijďte si posedět a pobavit se do krásně
vyzdobeného sálu, kde načerpáte tu pravou sváteční atmosféru.
Ve spolupráci s hasiči pořádáme 30. dubna pálení čarodějnic
na „Ostrůvku“. Pro děti připravujeme zábavný program a i letos věříme,
že uvítáme spoustu malých i velkých čarodějnic.
Významný den pro děti je 1.červen a jako každý rok, tak i letos
uspořádáme

dětský

den

se

zábavným

tématickým

programem.

(za Ženy z ČČK – M. Šmejdová)
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MYSLIVCI OLŠINKA JENIŠOVICE
Myslivecký rok není totožný s rokem kalendářním, počíná 1.4.
příslušného roku a končí 31.3. roku následujícího.
Čím se uplynulý rok vyznačoval- dalším poklesem drobné zvěře
a slušnými stavy zvěře spárkaté. Přitom byl průběh počasí velmi
příznivý, žádná zima a teplo ve vegetačním období s dostatkem srážek.
Přes tyto

pozitivní faktory, z naší a stejně tak i ze sousedních honiteb,

bažant zmizel

a zbývající roztroušená populace se v přírodě snad ani

nenajde, navíc je pod obrovským tlakem predátorů jako je liška, kuna
a pernatí dravci. V důsledku nemocí nevyšel dobře ani odchov
vypuštěného bažanta.
Zajíc se přes léto nadějně ukazoval,
po žních však zmizel. Vysvětlením je zřejmě
velkoplošné hospodaření na stále větších
celcích, nasazení chemie a těžké mechanizace
na polích. Navíc byli nalezeni uhynulí zajíci
a po veterinárním vyšetření bylo zjištěno,
že

onemocněli

pseudotuberkulózou,

přenosnou od myší. Tak již neplatí, že v roce
s přemnožením hlodavců jsou dobré stavy
i zajíců.Podzimní hony podle toho vypadaly
a ulovení zajíci nestačili ani k rozdělení našim
členům.
www.obecjenisovice.cz
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Myslivecké vyžití se tak soustředilo na péči a lov zvěře srnčí
a černé. Srnčího lovíme přes 30 kusů, podle pravidel chovu pak více srn
a srnčat. Zmíněná zvěř v některých honitbách rovněž u nás ubývá,
ale zatím i přes časté srážky s vozidly, a to především na silnici MravínVinary, jsou stavy zatím odpovídající bonitě honitby. Loni v zimě jsme
poprvé zakoupili granule a tím podpořili již tak dobré přikrmování
jádrem a kvalitním senem. Na kondici i váze srnčí zvěře to bylo znát.
Letos v krmení granulemi, které srnčí upřednostňuje, pokračujeme.
Černé zvěřelovíme podobné množství, lov je však nesmírně
náročný na čas a odehrává se především za jasných nocí. Díky nasazení
našich členů se nám daří minimalizovat škody na plodinách, především
kukuřicích a obilninách.
Spolupráce s místním zemědělským družstvem je velmi dobrá,
naší snahu o zabránění škodám oceňuje Agro Jenišovice možností
odebrání obilních odpadů, které slouží k přikrmování v období nouze.
Oceňujeme i skutečnost, že nadále, na rozdíl od jiných podniků, pěstuje
cukrovku, která rovněž slouží zvěři jako zdroj cenné potravy v zimě.
Rozvíjí se i spolupráce s Obecním
úřadem v Jenišovicích, po desítkách let jsme
loni začali opět dosazovat smrkem remízek
V dolcích

a letos zjara chceme pokračovat.

Máme snahu osázet i některé polní cesty.
Zde je však situace složitější, neboť je vázána
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na souhlas vlastníků pozemků. Zúčastníme se či uspořádáme i některé
akce v obci pro naši mládež s ukázkami výcviku loveckých psů či střelby
ze vzduchovky.
Velkou péči musíme neustále věnovat údržbě posedů
a kazatelen. Máme jich dohromady přes 60 a povětrnostní vlivy
se na nich až příliš často projevují. Vedle toho nás velmi mrzí projevy
vandalismu na těchto zařízeních, jako jsou vytlučená okna či vykopnuté
stěny. Zde, při odhalování viníků nesmyslného poškozování, vyzýváme
veřejnost ke spolupráci.
Ještě závažnější jsou zjištěné případy pytláctví, kdy nám
bylo loni nahlášeno několik protizákonně ulovených kusů srnčího v okolí
Srbců. Pohled na původně zdravá, chovná zvířata, střelená malou ráží
a v různém stadiu rozkladu působila hodně stresujícím dojmem.
A to ještě dlouho před smrtí zažívala ohromné bolesti, než zhasla.
Jaká povaha člověka umožní takové trápení, nechávám na čtenářích.
Vážení spoluobčané, to je stručný popis činnosti našeho
mysliveckého sdružení. Nelze v něm spatřovat jen samotný lov
či procházku s flintičkou, ale i tisíce hodin věnovaných ochraně přírody
a snaze, aby se naše příroda nestala jen mrtvou pustinou bez krásné zvěře
v ní.
(Ladislav Novák, myslivecký hospodář)
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ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI A DÁLE OSLAVÍ
Leden
 60 let – pan Wasserbauer Jiří, Jenišovice
 88 let – paní Truncová Otýlie, Štěnec
 60 let – paní Andrlová Zdeňka, Martinice
 60 let – paní Pitrová Věra, Jenišovice

Únor
 60 let – pan Šmejda Miroslav, Martinice
 86 let – pan Horák Josef, Zalažany

Březen
 75 let – pan Zavoral Jiří, Jenišovice
 70 let – paní Drábková Božena, Jenišovice
 60 let – paní Klofandová Jana, Jenišovice
 80 let – paní Koutná Božena, Jenišovice
 70 let – paní Šerešová Eva, Zalažany
 75 let – pan Šotner Bohumil, Zalažany
 60 let – paní Marie Honzáková, Jenišovice
 75 let – pan Vondráček Bohumil, Mravín

Duben
 50 let – pan Šereš František, Zalažany

Květen
 86 let – paní Pitrová Marie, Zalažany
 87 let – paní Truncová Anna, Štěnec
www.obecjenisovice.cz
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Červen
 50 let – paní Sochorová Alena, Jenišovice
 60 let – paní Rejfová Bohuslava, Štěnec
 85 let – pan Dalecký Ladislav, Jenišovice
 85 let – pan Zajíček Vladimír, Zalažany

Všem jubilantům srdečně gratulujeme!
Rozloučili jsme se …
 s paní Marií Sochorovou z Mravína ve věku 91 let,
 s paní Jiřinou Novotnou z Mravína ve věku 94 let.
Vzpomínáme …

TJ SOKOL JENIŠOVICE
V polovině ledna 2015 nám začala zimní příprava, která probíhá
pravidelně dvakrát v týdnu, a to ve středu a v neděli.
Pravidelnou přípravou na letošní jarní část se snažíme zvýšit naši
fyzickou kondici, která bude
zapotřebí

hned

na

první

domácí zápas, který se bude
konat

22.

března

2015

od 15:00hod. proti mužstvu
Tuněchody B a doufáme,
že můžeme počítat s Vaší
podporou a hojnou účastí.
www.obecjenisovice.cz
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CO TO ROSTE V RYBNÍCE?
HIPPURIS VULGARIS L. – prustka obecná, neboli truskavec
obecný, tak jak jej poprvé popsal botanik Presl v roce 1819. Jedná
se o jednu z nejvzácnějších a nejohroženějších druhů rostlin rostoucích
na území přírodní památky Kusá hora na rybníku Štěnec. Několik let
po provedení odbahnění rybníka se spekulovalo o tom, zda se zde prustka
stále nachází. Kdo chodí rád na procházky kolem rybníka, mohl tuto
vzácnou rostlinu spatřit v loňském roce v hojném počtu na vlastní oči.
Mimo jiné byl výskyt prustky potvrzen v roce 2001 panem Duchoslavem
z katedry botaniky PřF UP v Olomouci a v roce 2014 byla o jejím
výskytu informována i Agentura ochrany přírody a Pardubický kraj.
V Česku se vyskytuje velmi vzácně, především v severních a středních
Čechách a na jižní Moravě. Dlouhou dobu byla považována za vyhynulý
druh. V roce 1973 byla prustka nalezena na rybníku Šejval nedaleko
Radhoště a jednalo se tehdy o jedinou známou lokalitu v tehdejším
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Východočeském kraji. Dnes je zjevné, že rybník Šejval je přerybněný,
a tak není divu, že od roku 1996 zde nebyl výskyt prustky zjištěn.
Vzhledem k zániku mnoha původních lokalit a dalšímu trvalému
ústupu je druh zařazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny
a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem. S jistotou můžeme říci,
že rybník Štěnec je jedinou lokalitou ve východních čechách,
kde byl výskyt prustky od roku 1996 zaznamenán.
(Text – P. Vinterová, foto J. Vintera)

JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Věříme, že ve zpravodaji najdete vše potřebné a bude pro Vás
užitečný.
V případě, že Vám ve zpravodaji chybí některé informace nebo
se chcete spolupodílet na přípravě, rádi Vaše příspěvky uveřejníme
nebo si necháme poradit náměty k psaní. Stačí napsat na obecní e-mail
obecniurad@obecjenisovice.cz nebo je donést přímo na obec.
Vydává Obec Jenišovice
tel. a fax.: +420 469 671 553
úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 – 16:00 hod.

Zpravodaj neprochází jazykovou korekturou!
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ELEKTROODPAD = ELEKTROWIN
Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru
a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé
elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě
věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření
na ně je logické, protože při neodborné demontáži dochází k úniku
regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí
a zdraví a bezpečnost osob.
Proto

ELEKTROWIN

kontroluje

každou

dodávku

ke zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například v dodávce
50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení.
Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka,
zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce
mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále
snižovat.

Právě

proto

poskytuje

obcím

finanční

prostředky

napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.
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Zákon

v tomto

směru

hovoří

jasně:

„Nekompletním

elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí,
které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení
ELEKTROWIN

upřesnil

schématem

nekompletnosti

dodaným

na všechna smluvní místa, ze kterého je patrné,o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela
platná od 1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí být
elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo
odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený
výrobci spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud
se totiž ze spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad,
musí se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny
to znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.
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