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PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH KAPEL
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Vážení a milí spoluobčané,
právě vychází druhé číslo v letošním roce. Rok 2015 je rok
zahajující nové dotační období 2015-2020. Je to rok začátku nových
příležitostí a tak se my stávající zastupitelé budeme snažit dodělat
a udělat vše co nám síly a účet obce dovolí. Z tohoto důvodu je nutné mít
připravené projekty a záměry na tyto roky, neboť štěstí přeje
připraveným. O peníze z Evropských fondů mohou žádat obce, města,
kraje, neziskové organizace a další žadatelé. Proto je nutné, abychom byli
co nejdříve připraveni čerpat dotace a byli připraveni na výzvy. První
kolo příjmů žádostí bude zahájeno již v srpnu tohoto roku. A co nás tedy
čeká v době blízké či vzdálené a co se aktuálně řeší na obci?
♣

Momentálně se zabýváme problematikou „Odkanalizování obce
Jenišovice“ a s tím související členství ve Svazku obcí Jenišovice
- Lozice.

♣

Připravuje se zadání studie revitalizace návsí Jenišovice, Štěnec
a Zalažany. Na výsledné zpracování se budeme moci těšit
v počátku první poloviny roku 2016.

♣

Nyní začínáme řešit projekt rekonstrukce Malého Štěneckého
rybníka a zároveň probíhají opětovná jednání s vlastníky
pozemků

dotčených

stavbou

protipovodňových

opatření

v Mravíně. V prvním případě je nutné počítat s celkovou dobou
přípravy veškeré dokumentace 8 měsíců, v případě druhém po vyřešení majetkových vztahů minimálně rok.
www.obecjenisovice.cz
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♣

Na podzim proběhne oprava stávajícího chodníku v Jenišovicích
a s tím i související rekonstrukce vjezdů, kterou bude realizovat
firma Instav Hlinsko.

♣

Také

nás

čeká

oprava

havarijního

stavu

hřbitovní

zdi

v Jenišovicích. I. etapa prací bude započata v srpnu.
♣

Obec bude v září tohoto roku podávat žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova na další úpravu kulturně-sportovního

areálu

na „Ostrůvku“ v Jenišovicích, která se bude realizovat v roce
2016.
♣

Po získání kulturního domu v Jenišovicích do majetku obce bude
nutné v dohledné době počítat s investicemi do úprav zařízení
sloužícího jako občanská vybavenost obce.

Vážení občané, představila jsem Vám stěžejní úkoly obce, které
nás v budoucnu čekají, ale protože nejen stálou prací živ je člověk, dovolte, abychom Vás pozvali na 16. ročník přehlídky dechových kapel,
který se koná tradičně první neděli v září v Jenišovicích na „Ostrůvku“.
Přeji Vám slunečné letní dny.
Petra Vinterová, zastupitelka

www.obecjenisovice.cz
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
♣

Obec zakoupila kulturní dům s vybraným zařízením za celkovou
cenu 2 400 000,-Kč. Bude zpracována studie na celkové využití
objektu, do kterého se mohou zapojit občané i spolky.
Na úřední desce byl 31.7.2015 vyvěšen záměr pronájmu prostor
prodejny, pohostinství a bytu.
Obec hledá zájemce na provozování obchodu. Na úhradě části
provozních nákladů by se obec částečně finančně podílela.

♣

27.7.2015 se konalo ustavující jednání Dobrovolného svazku obcí
Jenišovice, Lozice, na kterém se zvolily orgány svazku. Budou
osloveny firmy na podání nabídek na zpracování finanční analýzy
na odkanalizování obcí Lozice, Martinice Jenišovice a Zalažany.
Tato analýza by měla zjistit, zda je pro obce finančně únosné
s vyhlášenými dotacemi, zajistit výstavbu a dále její následné
provozování.

♣

Obec obdržela dotaci na bioodpad, za kterou by měla pořídit
nákladní automobil do 3,5 t – nosič kontejnerů, 6 ks kontejnerů,
štěpkovač a 150 ks kompostérů do domácností. Z celkové částky
2 664 349,- Kč uznatelných nákladů je spoluúčast obce 10%.

♣

Svoz nebezpečného odpadu v II. pololetí se koná v sobotu
10.10.2015. Podrobné informace budou vyvěšeny ve vývěskách
ve všech obcích.

www.obecjenisovice.cz
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MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
V dubnu tohoto roku
byla

dokončena

výstavba

multifunkčního
v Jenišovicích

hřiště
a

slavnostní

otevření proběhlo 28. června
2015 za přítomnosti zastupitelů
obce.
Multifunkční hřiště je
volně přístupné a jeho využívání je zcela bezplatné.
Tímto projektem se zlepší sportovní zázemí po místní obyvatele,
proto doufáme, že multifunkční hřiště bude plně využito a zvýší se zájem
o volnočasové aktivity v obci.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Rádi bychom Vás informovali, že Pardubický kraj připravuje
ve spolupráci s Energeticko-technickým
m inovačním klastrem a Regionální
rozvojovou agenturou Pardubického kraje projekt kotlíkových dotací.
Připravované kotlíkové dotace v Pardubickém kraji by měly snížit
emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny stávajících
ručně plněných
h kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje.
Pardubický kraj nyní zveřejnil na svých stránkách dotazník,
dotazník aby zjistil
předběžný zájem o kotlíkové dotace. Data získaná z dotazníku následně
pomohou nastavit podmínky dotačního programu.
www.obecjenisovice.cz
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„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí
fyzických osob předložených krajskému úřadu. Vyhlášení první výzvy
Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat
mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých 15
až 30 procent bude financovat žadatel, kterým budou fyzické osoby,“ říká
Pavel Kalivoda, vedoucí oddělení rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu
a sportu. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů.
Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu
Životní prostředí 2014-2020, a to pouze v rodinném domě, který je převážně
vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň
jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo kde došlo ke snížení
klasifikační třídy energetické náročnosti budovy na „C“ – úsporná,
nebo je současně na realizaci opatření žádáno v programu Nová zelená
úsporám. Dotaci bude možné získat na kotle na pevná paliva, kombinované
kotle (uhlí/biomasa), kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná
čerpadla.
Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a budou pravidelně aktualizovány.

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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SDH JENIŠOVICE
Konané akce:
Memoriál Bohuslava Myšky: Dne 25.4.2015 proběhl 1. ročník
Memoriálu Bohuslava Myšky za účasti 10 týmů. Vítěz, SDH Zbožnov,
převzal putovní pohár z rukou paní Myškové.
Pálení Čarodějnic a Dětský den: Spoluúčast na tradičním pálení
slaměné čarodějnice a výpomoc při dětském dnu na „ostrůvku“.
Okrsková soutěž:

Dne 13. 5.

2015 pořádal SDH Štěnec okrskové
závody na „ostrůvku“ v Jenišovicích.
Naše družstvo se umístilo na krásném
3. místě.
Požár seníku: 5. 6. - 11. 6. 2015,
v těchto dnech působila nepřetržitě
etržitě jednotka SDH Jenišovice na místě
požáru seníku místního zemědělského družstva, a to od hašení až po
držení hlídek do posledního dne.
Malá kopaná: Již 3. ročník malé kopané pořádané SDH
Jenišovice proběhl 20. června na místním hřišti. Turnaje se zúčastnilo 10
týmů a vítězem se stalo mužstvo z Luže

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@
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Lávka: První prázdninový víkend tj. 4. července proběhla znovu
obnovená tradice zdolání protipožární nádrže po lávce. Tento rok nám
přálo počasí a tak o soutěžící nebyla nouze.

Benátská noc: V pátek 7. srpna proběhla tradiční Benátská noc.
Z důvodu počasí bez ohňostroje a vodní fontány.
Historické vozidlo Škoda 125 se zúčastnilo těchto akcí:
Sodomka: K příležitosti 120.
založení Sodomkových karosáren se
konala výstava historických vozidel.
Radhošť: Druhý nejstarší sbor
v České republice SDH Radhošť
pořádal oslavy ke svému 150. výročí
založení.
Luže: Průjezd hasičské techniky na trase Ostrava-Pardubice
Ostrava
měla
zastávku v Luži, kde se k nim připojil i náš sbor s historickým vozem.

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@
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Čičová: K příležitosti 130. výročí založení SDH Čičová se zde
představil i náš historický vůz.
Plánované akce:
5. září – Fotbalový zápas: Stará garda x hasiči
6. září – Spoluúčast na dechových hudbách
26. září – Ukončení hasičské sezóny na „ostrůvku“
Na akce jste za SDH Jenišovice srdečně zváni.
(za SDH Jenišovice –P.Novotný)

ŽENY Z ČČK JENIŠOVICE
Naší první letošní akcí byl tradiční Babský bál, který se konal
7. března. Naše ženy a děvčata opět připravily krásné předtančení.
V retro kostýmu zdravotní sestřičky byly opravdu neodolatelné a scéna
s operovaným pacientem byla skvělá. Sál byl zaplněn a ples se nám opět
vydařil.
Jako každý rok jsme tradičně navázaly nedělním dětským
karnevalem. Přípravu karnevalu si i letos vzala na starost p. Veronika
Šlégrová. Děti si mohly zakoupit štěstíčka, zahrát hry a zatancovat si
s DJ Dádou. Děti byly spokojené a jejich šťastné tváře pro nás byly
velkou odměnou.

www.obecjenisovice.cz
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Tradiční pomlázkovou zábavu
jsme pořádaly 4. dubna a o krásnou
výzdobu sálu se opět postaraly Mirka
a

Katka

pomlázková

Sochorovi.

Letošní

zaznamenala

rekordní

počet návštěvníků a stejně jako na
plese zahrála skupina H.I.T. music.
Nechybělo ani taneční překvapení,
o které se postarala sl. Anna Váňová
se svým tanečníkem. I letos byla tato
akce pěkným zpestřením předvelikonočního shonu.
Dne 14. června jsme pro děti připravily Indiánský dětský den.
Na jednotlivých stanovištích si děti mohly vyrobit papírového indiána,
upéct placku na ohni a vysoutěžit
si sladké odměny.
měny. Celé odpoledne
jsme

pojaly

opravdu

stylově,

nechybělo ani indiánské Týpí. Děti
se mohly svézt na koni a poté také
vidět komentovanou ukázku výcvivýcv
ku koně. Letos se na dětském dni
spolupodílelo Myslivecké sdružení
Olšinka.
ka. Spoustu předchozích let nám na dětský den pršelo,

ale letos se

počasí opravdu vydařilo.
(za Ženy z ČČK – M. Šmejdová)

www.obecjenisovice.cz
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„UKLIĎME POD KOZÍ NOŽKOU“
V letošních jarních dnech se sešlo několik dobrovolníků k úklidu
černé skládky pod vrcholem zvaným Kozí nožka na obecní parcele číslo
382/3 v k.ú. Štenec. Úklid se uskutečnil ve dvou etapách 21.března
a 18. dubna 2015, vždy v sobotních dopoledních hodinách. První část úklidu
se uskutečnila pod záštitou Českého svazu ochránců přírody a jimi
organizované akce Ukliďme svět! Podporu, především pytle a rukavice,
jejichž počet jsme v první fázi podcenili, jsme pro druhou sběrnou sobotu
získali od iniciativy Ukliďme Česko.
Naplnili jsme za obě sobotní dopoledne všechny pytle beze zbytku.
Za šest hodin práce jich bylo 79 (29+50ks). Z toho se nám podařilo
především v první fázi sběru vytřídit 7 pytlů skla do obecního kontejneru.
Mimo pytlů jsme ještě z lesa odvezli několik hromad starých eternitů
(nebezpečný odpad) a dalšího stavebního materiálu. Celková váha byla
odhadnuta na necelou jednu tunu nelegálně nahromaděného odpadu. Jeho
charakter by se dal úsměvně nazvat "retro" či "kčs".
Přestože jsme měli odpad v první fázi roztříděný na kovy, sklo,
baterie, atd., možnosti jeho

rozdělení při svozu velko-objemového

odpadu z obce firmou EKO-Hlinsko byly mizivé, a tak jsme se spokojili
s představou, že vše, co jsme ve svahu pod silnicí našli, nyní bude ležet na
jiné skládce, ne černé, ale řízené. Tudíž v druhé fázi byl sběr
do přistaveného obecního kontejneru o něco rychlejší, bez vidiny další
recyklace.

www.obecjenisovice.cz
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Přes relativně nízký počet účastníků (11 a 10) z řad občanů Štěnce,
Mravína, a dobrovolníků z krajů více či méně vzdálených, avšak v širokém
věkovém rozpětí od 1 - 64let, hodnotíme akci za velmi zdařilou. Těší nás, že
jsme z lesíka odnesli jak "nevinné" plastové hračky, kuchyňské nádobí, dózy
od krémů a parfémů, tak i střepy, rezavé plechovky od barev a s barvami, či
použité injekční stříkačky. Přes veškerou naši snahu je však možné drobné
zbytky skládky na místě ještě zaznamenat. Bohužel, v našem okolí jsme
zpozorovali i jiná místa s podobně nahromaděným odpadem (pokud i Vy,
můžete na ně upozornit na webové stránce www.zmapujto.cz). A tak zvolání
"Ukliďme svět“ zůstává výzvou i do budoucna.
Sejdeme se již letos na podzim, nebo až v příštím roce na jaře.
A budeme velice rádi, když se k nám přidají všichni, kteří se zajímají
o přírodu a váží si svého životního prostředí. Všichni, kteří dokáží odpad
svých domácností třídit a trpělivě vyčkávat na svozové dny. Přidat
se samozřejmě mohou i ti, kteří se rozhodnou své minulé poklesky
na životním prostředí odčinit.
Za nově vznikající spolek Kusáci a spolupracující spolek
Mravín-nám se těší na viděnou Martina Marie Živá, Štěnec 11.

www.obecjenisovice.cz
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VESNICE ROKU 2015 – CENA VEŘEJNOSTI
Letošní ročník soutěže Vesnice roku se blíží do svého finále.
Zapojte se i vy a pomocí internetového hlasování vyberte svou Vesnice
roku 2015.
Ve dnech 30. srpna až 5. září 2015 bude probíhat hodnocení
celostátního kola soutěže. Všech třináct finalistů krajských kol bude
v tomto termínu navštíveno hodnotitelskou komisí. Do hlasování se však
může zapojit i široká veřejnost, která může rozhodnout o vítězi kategorie
cena veřejnosti.
Pro své favority můžete hlasovat na stránkách soutěže Vesnice
roku (http://www.vesniceroku.cz/o-soutezi/isoutez) od 24. srpna do 18.
září 2015. Vyhlášení výsledků proběhne 19. září v Luhačovicích.
Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam
venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů
a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O KOMÍNECH?
Boty

vyšetřovatele

zanechávají

hluboké

otisky

ve

vodou

rozmočeném popelu na podlaze toho, co bylo ještě před několika hodinami
www.obecjenisovice.cz
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výstavním rodinným domkem. Ohořelé stěny, propadlý strop, z trosek
nábytku se dá jen stěží určit, co byla čalouněná souprava a co šatnová skříň.
Žár změnil dokonce i stylová kamna na tvar jakoby navržený výstředním
sochařem.
Zeptáme-li se, co bylo příčinou tohoto požáru, odpoví vyšetřovatel
pohledem ke kamnům. Téměř půlmilionovou hodnotu má na svědomí chybné připojení topidla ke komínu. Zdá se vám tento úvod trochu chmurný,
ale dobře poslouží k tomu abychom si připomenuli některé zásady požární
bezpečnosti, bránící tomu, aby nás nestihl podobný osud. A to jistě stojí za
chvilku pozornosti.
Již víme, že používání amatérsky vyrobených topidel je nepřípustné,
ušetříme si tedy své kutilské vlohy pro bezpečnější příležitost a zvolíme
některé z tovární, zkouškami ověřené výroby. Při jeho zapojování budeme
dbát na to, že kouřovod nesmí být delší než tři metry a přesáhne´-li jeho
délka 2 m, musí být pevně zakotven ve stěně, aby se zabránilo jeho vypadnutí. Tomu brání i sesazení jednotlivých dílů proti směru úniku spalin. Nemusíme snad ani dodávat, že improvizovaný, špatně pospojený kouřovod z dílů
nestejného průměru se postará o požár stejně dobře jako najatý žhář. Otvory
do komínového tělesa, takzvané sopouchy, je třeba opatřit keramickou
vložkou nebo zděří stejného průměru jako mají kouřovody. Pokud se rozhodneme po skončení topného období topné těleso uklidit, třebas
z prostorových důvodů, je nutno komínový otvor uzavřít nehořlavou ucpávkou, nejlépe však plechovým víkem patřičných rozměrů. Nikdy nepoužijeme
pro tento účel papír nebo jiný hořlavý materiál.

www.obecjenisovice.cz
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A co vlastní komínové těleso? Musí mít kompaktní nepoškozené
zdivo, musí být v každém případě
omítnuto a obíleno – to platí i pro
půdní prostory. Účelem není mít snad
nejhezčí komín, ale pouze takováto
úprava zajistí dokonalou neprostupnost vůči spalinám a přílišnému žáru.
Právní předpis také předepisuje jednoznačně provedení vymetacích a
vybíracích otvorů. Musí být opatřeny
dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky, nepoškozenými a dostatečně těsnými.
K péči o komíny patří i jejich pravidelné čistění, které má význam
nejen pro zachování požární bezpečnosti, ale i pro dokonalé využití topného
média. Čistění komínů svěříme vždy odborné firmě, která případně rozhodne
o dalších potřebných opatřeních
atřeních pro bezpečný a úsporný provoz.
Zajímá vás, jak dopadl postižený majitel ze začátku našeho povídápovíd
ní? Špatně. Vyšetřování místa požáru jednoznačně prokázalo, že požár vznivzn
kl od kouřovodu vypadlého přímo na textilní tapetu, použitou při úpravě
stěn. Kromě toho, že ušetřil za pojistné a bude si hradit škodu sám, čeká jej
ještě právní postih, protože došlo i k poškození sousedních objektů v řadové
výstavbě. Doufáme, že tato negativní
tivní zkušenost poučí i vás.

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@
@obecjenisovice.cz
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KROUŽKY V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY
I po prázdninách budou opět
tak, jako v minulých letech,
pro Vaše děti, ale i pro Vás
dospělé v budově bývalé školy
v Jenišovicích

pořádány

zájmové kroužky a činnosti.
Taneční kroužek pro děti
Každé úterý od 09/2015 od 17:00 do 19:00
vede: Anička Váňová
Informace na tel: 725 593 075
Kroužek karate
Každé pondělí a středa od 17:00 do 19:00
vede: Jaroslav Kocián
Informace na tel: 603 206 485
Cvičení pro ženy
Každá středa od 19:15 – 20:15
vede: Jana Vačkářová (Vlachová)
Informace na tel: 737 30 92 40
Keramický kroužek – bude začínat 23. 9. 2015
Každá středa od 16:00 – 20:00
vede: Eva Hrníčková
Informace na tel: 737 44 13 64
Pro podrobnější a přesné informace volejte vedoucím jednotlivých kroužků.

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@
@obecjenisovice.cz
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ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI A DÁLE OSLAVÍ
Červenec
80 let – paní Sochorová Anna, Jenišovice
89 let – paní Bidlová Věra, Štěnec

Srpen
70 let – paní Truncová Jana, Štěnec

Září
50 let – paní Sochová Hana, Jenišovice
60 let – pan Andrle Josef, Martinice
60 let – paní Wasserbauerová Eva, Jenišovice
89 let – paní Zikušková Jaroslava, Zalažany

Říjen
60 let – pan Svatoš Lubomír, Martinice
87 let – pan Matouš Jiří, Mravín

Prosinec
60 let – pan Slavík Jiří, Jenišovice
70 let – paní Flídrová Jaroslava

Všem jubilantům srdečně gratulujeme!
Rozloučili jsme se …
s panem Vratislavem Filipim z Jenišovic.
Vzpomínáme …
www.obecjenisovice.cz

obecniurad@obecjenisovice.cz
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NAROZENÍ OBČÁNCI
♥ Jindřich Serbousek, Jenišovice
♥ Matěj Pitra, Jenišovice
♥ Martina Schmidtová, Jenišovice
♥ Leontýna Zachová, Jenišovice
Rodičům moc gratulujeme a novým občánkům přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojený život!

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,
vě, rádi Vaše příspěvky uveřejníme
nebo si necháme poradit náměty k psaní. Stačí napsat na obecní e-mail
e
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!

www.obecjenisovice.cz

obecniurad@
@obecjenisovice.cz
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