Slovo starostky obce
Vážení občané, milí čtenáři
Zpravodaje obce Jeníkov –
Oldřichov.
Dnes byl do vašich schránek
doručen náš druhý letošní
Zpravodaj. Co říci úvodem?
Ohlédněme se zpět – byl to
rok opravdu náročný. Letošní koronavirová epidemie
nám připravila nemalé staros , se kterými jsme se museli všichni potýkat. Z toho
důvodu bylo dění v obci výrazně omezeno, nepořádali
jsme žádné tradiční obecní
akce. Naše pozornost byla
prioritně zaměřena na pro covidová opatření a na pravidelnou desinfekci autobusových zastávek, laviček, herních prvků
na dětském hřiš , společných prostor obecních domů atd.

Pevně doufám, že se situace konečně zlepší a budeme se moci
vrá t k běžnému životu tak, jak jsme byli zvyklí. Na příš rok
2021 máme několik plánů, například:
• vybudování chodníku od autobusové zastávky v Oldřichově směrem k mostku na Jeníkov
• v Oldřichově ve vsi bude vybudován nový chodník před
restaurací Moravec a také parkovací záliv
• čeká nás plánovaná akce - rekonstrukce veřejného
osvětlení v Oldřichově ve vsi
• výstavba nového dětského a workoutového hřiště
v Oldřichově ve vsi
• výměna dvou nepěkných autobusových zastávek
v Oldřichově ve vsi
Doufám, že se nám všechny naplánované akce podaří
realizovat.
Na závěr mého krátkého úvodu bych vám všem ráda popřála,
aby jste v klidu prožili nadcházející vánoční svátky a do příš ho
roku přeji vám a vašim blízkým pevné zdraví.
Stanislava Kubajková, starostka

Nová závora u „třešňovky“
V minulém Zpravodaji jsme vás již informovali, že obec získala bezúplatným převodem od Ústeckého kraje část
komunikace tzv. „třešňovku“ na pozemku p.p. č. 555/4 v k.ú. Oldřichov u Duchcova. Na tento pozemek jsme nechali
nainstalovat závory a dopravní značku zákaz vjezdu. Pevně věříme, že tato opatření povedou ke snížení vzniku černé
skládky, která na tomto pozemku velice často a ve velkém vznikala. Další závora byla instalována u Kamenitého
rybníka. Důvodem bylo zabránění vjíždění automobilů na hráz rybníka a její devastace. Dalším důvodem bylo
zamezení vzniku černých skládek v okolí rybníka.
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Kontejner na odpad na místním hřbitově v Jeníkově
Již v minulém čísle Zpravodaje jsme žádali občany, aby do kontejneru umístěném na hřbitově nevhazovali odpad,
který tam nepatří - například nábytek, sedací soupravy, pneuma ky, elektronika, stavební suť atd. Tento kontejner
je určený výhradně pro odpad ze hřbitova. Opakovaně žádáme občany, aby toto respektovali. Pro nebezpečný
odpad zabezpečuje obec sběr 2x ročně, a to bezúplatně.

Zprávičky z Jeníkovské školičky
Vážení rodiče a občané obce Jeníkova a Oldřichova, dovolte mi, abych se s vámi všemi podělila o to, co se dělo a děje
v naší školce.
Bylo září a s ním i začátek školního roku 2020/2021. Doufali jsme,
že vše „zlé“ už je za námi, ale mýlili jsme se. Přes všechna úskalí
covidové pandemie se snažíme jít dál a plnit si naše plány a cíle.
Hned na začátku září jsme byli pozváni „zařádit si“ do teplického
NC Fontána do Lumparku. Od nejmenších po ty nejstarší, všichni si to
skvěle užili. Také jsme se vypravili objevit pohádky do Pohádkového
muzea v Duchcově. Počasí nám přálo a výlet se opět vydařil.
1. října se na zahradě naší školky sešli pirá a pirátky z širého okolí
(bohužel babičky a dědečkové se kvůli omezenému počtu dívali
zpovzdálí). Sešli jsme se proto, abychom společně nalezli poklad
kapitána Černovouse. Než se pirá vydali plnit různé úkoly, zazpívali
jsme si společně pirátskou hymnu. Povedlo se! Poklad byl náš – obří
pirátský dort s ohňostrojem. Celé odpoledne zářilo sluníčko a zářily
také úsměvy na všech tvářích jak malých, tak velkých pirátů. Na závěr
pirátské párty jsme si společně opekli buřty a z našich vyprávění víme,
že jsme všichni dlouho čerpali radost a štěs ze společných zážitků.
Nejen že si dě ve školce „užívají“, ale také
„se učí“ a „pracují“. Při návštěvě Divadla
VeTři v naší školce se dě během představení
s preven vním programem učily o bezpečnos
nejen silničního provozu. A jak pracovaly?
Ač se to zdá nemožné, dě ze školky společně
s rodiči a prarodiči nasbírali 2 496 kg kaštanů
pro zvířátka na zimu. Tímto ještě jednou velice
děkujeme!
A co nás ještě čeká? Velice rádi bychom vás
pozvali na výstavu s názvem
„Vánoce a zima očima dě aneb Potěšte se
na výstavě malé školky v Jeníkově. Přinesli
jsme toho dost všem k Vánocům pro radost.“
Výstava probíhá od 13. 11. 2020 do 6. 1. 2021
v NC Fontána Teplice, bohužel bez vernisáže.
Přesto doufáme, že se vám bude líbit.
Všichni už víme, že letošní Vánoce budou „jiné“. Pandemie ovlivnila úplně vše. Proto se letos u rozsvícení vánočního
stromu nesejdeme. Moc nás to mrzí, ale třeba vymyslíme, jak vás naplnit vánoční atmosférou jinak. Přejeme vám
všem krásné dny plné zdraví a víry, že zase bude líp.
Za MŠ Jeníkov
ředitelka Jana Baumgartlová
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Rozloučení s prázdninami 2020
I přes neblahé událos způsobené situací s virem Covid 19, jsme se rozhodli realizovat opětovně akci “Rozloučení
s prázdninami 2020“, které se konalo 12.9.2020 na hřiš u hasičské zbrojnice v Oldřichově. Měli jsme štěs a i letos
nám počasí přálo. Dospělé pobavil známý herec a bavič Roman Skamene spolu se zpěvačkou Ivanou Košínovou.
O dětské publikum se postarala animátorka Alenka Skálová, která díky zajímavým soutěžím zapojila všechny dě
i jejich rodiče do různých her a tanečních variací. Dě vždy dostaly za účast sladkou odměnu. Příjemnou vsuvkou mezi
soutěžemi bylo vystoupení bubenické show Drum Band. Těšíme se na tuto akci v následujícím roce.

Žehnání kaple Panny Marie Verneřické
Dne 3. října 2020 se konalo žehnání nově zrekonstruované výklenkové kaple Panny Marie Verneřické, která stojí
osamocená uprostřed louky v místech, kde dříve bývala obec Staré Verneřice. Kapli požehnal litoměřický biskup
Mons. Jan Baxant. Této událos se zúčastnili obyvatelé přilehlých vesnic, včetně pamětníků Starých Verneřic. Opravu
kaple iniciovala farnost Jeníkov a na její opravu přispělo i mnoho dárců z řad veřejnos . Tímto bychom chtěli všem
poděkovat.
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Těžba v kamenolomu Jeníkov – Lahošť
Často se na nás obracejí občané ohledně zahájení trhacích prací v kamenolomu Jeníkov – Lahošť. Obec proto podnikla
kroky k ověření platnos povolení k uvedené činnos . Aktuální informace k této záležitos budou k dispozici na
nových webových stránkách obce www.jenikov.cz v sekci „Kamenolom“. Nové webové stránky budou funkční ke
konci tohoto roku.

Mikulášská besídka
Bohužel nám současná situace kolem coronaviru nedovolila
uspořádat oblíbenou Mikulášskou besídku, která se konala
vždy v hasičské zbrojnici v Oldřichově. Nechtěli jsme naše dě
o nadílku připravit a proto jsme jim ji přivezli až domů.

Rozsvícení vánoční stromku
Velice neradi porušujeme tradice, ale letos jsme se rozhodli, že se „vánoční stromek“ rozsví bez účas veřejnos ,
tradičního ohňostroje a vystoupení dě z naší mateřské školky. O to více se budeme těšit na rozsvícení vánočního
stromku v roce příš m.

Informace pro občany – závěr roku 2020 na obci
Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Jeníkov bude uzavřen ve dnech 23. 12. 2020 až 4. 1. 2021.
Poštovní provozovna Partner II. bude uzavřena pouze dne 31. 12. 2020.

Všem občanům za Obecní úřad Jeníkov přejeme krásné a pohodové proži
vánočních svátků.

Stanislava Kubajková - starostka, David Groh – místostarosta,
členové zastupitelstva:
Bc. Petra Benáková, Mgr. Miroslav Cihelka, Miroslav Čulík,
Ing. Roman Drahoš Ph.D., Jindřich Knorr
a úřednice OÚ: Blanka Endrštová a Alena Mojžíšková.

Vaše případné dotazy, názory, připomínky a podněty nám laskavě tlumočte telefonicky na čísle: 417 835 522, nebo na e-mailové
adrese: obec@jenikov.cz, případně písemnými vzkazy - vhozením do poštovní schránky, umístěné na budově Obecního úřadu Jeníkov.
* ZPRAVODAJ OBCE JENÍKOV – OLDŘICHOV * obecní zpravodaj *
vydává Obec Jeníkov se sídlem Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov u Duchcova, IČ: 00266361
* periodicita vydávání: nepravidelně * vý sk je poskytován zdarma *
Evidenční číslo: MK ČR E 20070
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