Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Zpravodaje obce Jeníkov – Oldřichov.
Dnes vám byl doručen letošní
první výtisk našeho Zpravodaje.
S příchodem jara, které je alespoň pro
mne nejkrásnějším obdobím roku,
jsem byla plna naděje, že konečně
s ustupujícím covidem a uvolněním
vládních nařízení budeme zase
volně dýchat, v klidu pracovat, bavit
se, sportovat, odpočívat, užívat si
přírody a sluníčka. Bohužel, vývoj
událostí na Ukrajině nově ovlivňuje
naše životy. Každá válka, ať je kdekoli
na světě, je špatná a její následky
jsou bolestné. V této těžké chvíli občané naší země dokázali, že
jim osud napadené Ukrajiny není lhostejný, že dokážou pomoci tak,
jak je to v jejich silách a možnostech. A byli to i naši občané, kteří
neváhali pomoci a za to jim patří mé díky. Poděkování patří též
našim členům JSDH Oldřichov, kteří se přihlásili do KACPU (Krajské

asistenční centrum pomoci Ukrajině) v Ústí nad Labem, jehož cílem
je pomoc uprchlíkům z válkou sužované Ukrajiny.
Běžný život u nás se ale nezastavil a pokračujeme v plánovaných
akcích. Tou současnou větší akcí, která probíhá v části obce
Oldřichov ves, je rekonstrukce veřejného osvětlení. Akce
probíhá v souběhu s akcí společnosti ČEZ – uložení sítě NN a její
předpokládaný termín dokončení je říjen 2022. Žádám proto naše
občany o trpělivost při provádění výkopových prací, které mohou
krátkodobě omezit přístup k jejich nemovitostem.
Další připravovanou akcí je výstavba chodníku od autobusové
zastávky u Obecního úřadu směrem k nové železniční zastávce
Jeníkov - Oldřichov a místa pro přecházení na křižovatce nad
Obecním úřadem. Nový chodník tak naváže na ten, který jsme
vybudovali mezi potokem Bouřlivec a autobusovou zastávkou
v loňském roce. Zajistíme tak bezpečnou chůzi pro občany jak při
cestě na nádraží, tak do místního obchodu potravin.
O dalším dění v obci budete informováni dále ve Zpravodaji. Já
bych vám všem na závěr mého krátkého úvodu chtěla popřát
hodně zdraví, sil, dobré vůle a aby se nám všem vrátily dobré časy.
Stanislava Kubajková, starostka

Územní plán obce Jeníkov
Dne 6. dubna 2022 nabyl účinnosti nový Územní plán obce Jeníkov. Práce na něm započalo již Zastupitelstvo obce Jeníkov v minulém
volebním období. To současné mělo ve svém volebním programu jeho dokončení, což se povedlo. Do nového územního plánu
v případě potřeby můžete nahlédnout na obci, kde je v papírové podobě. Přínosem je, že v elektronické podobě je umístěn na
webových stránkách obce, takže do něho může každý pohodlně a bez omezení kdykoli nahlédnout.

Odpadové hospodářství
Ve dnech 28. a 29. dubna letošního roku proběhla v naší obci výměna nádob na komunální odpad u nemovitostí tam, kde si občané při
podání Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu zvolili jiný obsah nádoby nebo četnost vývozu, než měli dosud.
Vývoz popelnic bude i nadále probíhat každý týden ve čtvrtek, u požadavku vývozu 1x za 14 dní to je každý lichý týden ve čtvrtek.

Platba poplatku za komunální odpad za rok 2022
Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu mohou občané platit dvěma způsoby:
1) v hotovosti v úředních dnech na Obecním úřadě Jeníkov
2) převodem na účet 5027501/0100 – jako variabilní symbol uveďte č.p. nemovitosti, do specifického symbolu občané z Jeníkova
napíší číslovku 1 a občané z Oldřichova napíší číslovku 2.

Ukládání bioodpadu
Na dvoře Obecního úřadu je od dubna přistaven valník na ukládání bioodpadu, tzn. tráva, listí, bioodpad z domácností, drobné větve
do průměru 1 centimetru. Přístup k valníku je zajištěn v tyto dny:
pondělí od 8:00 do 14:30 hodin
neděle od 9:00 do 13:00 hodin
Dále byly po celé obci posíleny počty hnědých popelnic, kam můžete ukládat bioodpad. Prosíme občany, aby do nich ukládali pouze
bioodpad a nikoli odpad komunální.
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Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad
Již několikrát jsme upozorňovali na nešvar, kdy někteří naši občané ukládají odpad vedle kontejnerů, což je přestupkem
dle § 117 odst.1) písm. t) zákona č. 541/2020 Sb. O odpadech, za který hrozí pokuta až do výše 50.000.- Kč. Opětovně na
naše občany apelujeme, aby PET lahve, krabice a kartony před vkládáním do kontejneru sešlapali nebo natrhali. Zároveň
žádáme občany, aby do těchto kontejnerů nevkládali to, co tam nepatří - komunální odpad, pleny a textilie. Na každém
stanovišti je na příslušných kontejnerech samolepka s informací, co je do nich možné vkládat. Věříme, že nám všem záleží
na tom, aby veřejná prostranství naší obce byla uklizená.

Jarní úklid obce
V roce 2021 probíhala revitalizace železniční trati spojující města
Litvínov - Teplice – Ústí nad Labem. Velké opravy zasáhly i část trati
procházející naším katastrálním územím. Práce na železnici ale zároveň
přinesla problém, se kterým bylo potřeba se vypořádat. Po ukončení
prací zůstaly podél trati vykácené stromy a křoviny, které nepůsobily ve
středu obce hezkým dojmem. Protože nám na vzhledu naší obce záleží,
rozhodli jsme se v rámci pravidelné údržby zeleně v obci tyto pozemky
uklidit.

Spolupráce obce a hasičů funguje na výbornou
Naši členové JSDH Oldřichov se podílejí společně s pracovníky obce
na likvidaci spadlých či nebezpečných stromů. Jednou z akcí byla
například likvidace spadlého stromu na místním hřbitově. Hasiči
pokáceli také 8 stromů (3x topol, 3x bříza, 2x olše), které byly suché,
duté nebo napadené dřevokaznou houbou a hrozil jejich pád
na komunikaci. Kácení stromů bylo povoleno Městským úřadem
Duchcov, odborem stavebního úřadu a ŽP.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
V loňském roce se naši členové JSDH Oldřichov přestěhovali do svých původních prostor šaten. V roce letošním
zastupitelé rozhodli o dalších úpravách v hasičské zbrojnici. V současné době jsou hotové práce na zřízení technické
místnosti z části bývalé kotelny, která hasičům v minulosti sloužila jako šatna. Nyní prochází rekonstrukcí sociální zázemí
- sprcha a toalety.

Znovuotevření provozovny obecního mandlu
Od měsíce dubna 2022 je pro naše občany opět otevřena
provozovna obecního mandlu.
Občané mohou služeb mandlu bezplatně využít
každé první pondělí v měsíci v době
od 8:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin.

Nový Z-BOX Zásilkovny
Pro občany jsme zajistili novou službu Z-BOX společnosti Zásilkovna
s.r.o. Jako vhodné místo vybral provozovatel Z-Boxu prostor u chodníku
za křižovatkou nad Obecním úřadem směrem na Výšinu. Využívat
služeb tohoto samoobslužného výdejního místa Zásilkovny mohou
občané od 2. května 2022. Své zásilky si zde můžete vyzvedávat
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
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Zprávičky z Jeníkovské školičky
Vážení rodiče a občané Jeníkova a Oldřichova,
čas letí a už jsme v polovině druhého pololetí školního roku
2021/2022…
A co se u nás ve školce dělo v té první?
V lednu nás navštívili tři králové a my se zúčastnili celorepublikové
soutěže vyhlášené společenstvím FATYM s názvem „Nakresli tři
krále u Ježíška v Betlémě, jak jej chová svatý Josef“. Obrázek
Klárky získal druhé místo odborné poroty a třetí místo laické
poroty. Zhlédli jsme také pohádku O Palečkovi v Divadle „M“
v Duchcově. Dvě děti reprezentovaly školku na pěvecké soutěži
Skřivánek a tři děti na recitační soutěži Růžička, obě vyhlášené
DDM Duchcov. Všechna vystoupení se povedla na jedničku
s hvězdičkou.
Několikrát jsme zavítali do Technického klubu DDM Duchcov
„Sluníčko“, kde děti stavěly z LEGO, soutěžily, učily se na
interaktivní tabuli, pracovaly s robotickými zvířátky a pokaždé
to bylo velice zábavné a naučné.
15. února chyběly ve školce děti, ale nechyběli piráti, víly,
princezny, nebo šašci... Ano, měli jsme karneval.
V březnu jsme opět po dvou letech začali „plavat“. Od 2.3. do
1.4. jsme jezdili s dvanácti dětmi na plavecký kurz do Litvínova.
Bylo to skvělé a všechny děti musíme pochválit za skvělé výkony.
1.3. jsme uspořádali sbírku potřebných trvanlivých potravin
a drogerie na pomoc Ukrajině. Uspořádali jsme i modrožlutý
den ve školce, kde jsme tvořili, soutěžili a také si pověděli o tom,
že bohužel ne všechny děti na světě si mohou užívat jako my.
Do školky také přišlo jaro, a to s Divadlem VeTři s jejich Jarní
pohádkou, kde si děti zahrály společně s herci. Herci se děti staly
i na krásné pohádce Na kouzelném paloučku divadla Loudadlo
v duchcovském kině.
A protože nás moc baví tvořit, zapojili jsme se do Velké jarní
soutěže vyhlášené projektem MAP II ORP Teplice. Z 24 školek
z Teplicka jsme získali druhé místo a s ním krásné didaktické
pomůcky, které brzy velmi rádi využijeme. Soutěžíme i v jarní
soutěži obce Jeníkov. Také jsme vystavovali v kostele sv. Mikuláše
v Mikulově naše jarní obrázky.
A k jaru patří i Velikonoce. Proto k nám do školky přiskákal
králíček Ferda s kamarády kuřátky a připravil nám cestu plnou
úkolů, na jejímž konci nás čekal velký Ferdův poklad. Celé
dopoledne svítilo sluníčko a o to více jsme si to společně užili.
28.4. jsme upálili čarodějnici Morganu a užili si čarodějnický rej
ve školce.
3.5. jsme společně s rodiči tvořili dárečky nejen pro maminky.
Se staršími dětmi jsme v neděli 8.5. zavítali do pražského divadla
Brodway na muzikál Ostrov pokladů.
5.5. proběhl zápis do MŠ, kde jsme přivítali děti , které si rády
hrají, zpívají a chtějí si užívat vše společně s námi.

A co nás ještě čeká?
Budeme se těšit i na Noc kostelů, na kterou vás všechny srdečně
zveme 10.6. do kostela sv. Petra a Pavla v Jeníkově od 17:00.
A vzpomínáte si na minulý článek ve Zpravodaji? Čekali jsme na
potvrzení o výhře školky v přírodě od firmy Pribináček za 50 000 Kč.
A potvrzení dorazilo do školky i s kocourkem Pribináčkem ještě
před Vánocemi. My už se nemůžeme dočkat, až si naši druhou
vítěznou školku v přírodě ve školce užijeme. Máme naplánováno
spoustu akcí, výletů a tvoření. Určitě vám dáme vědět, jaké to
bylo.
Poslední týden v červnu nás čeká společné loučení s rodiči
a předškoláky, kteří od září nastoupí do školy.
Čekají nás i velké opravy a malování ve školce. Doufáme, že vše
společně zvládneme.
Všem vám moc děkujeme za úžasnou spolupráci a těšíme se na
viděnou na akcích, jež nás čekají. Zároveň přejeme krásné jarní
a letní dny plné pohody a hlavně zdraví.

Kulturní akce
V letošním roce jsme po delší odmlce mohli opět pořádat
kulturní akce ve vnitřních prostorech. Začali jsme v únoru
Dětským maškarním karnevalem a v dubnu Velikonoční
zábavou. Další akce, které plánujeme do konce měsíce
června uskutečnit, jsou Mezinárodní den dětí a Vítání
občánků.
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Za MŠ Jeníkov ředitelka Jana Baumgartlová

Finanční dar od AGC Flat Glass Czech a.s. pomáhá zvelebovat obec

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení dřevěného altánu na dětské hřiště v Jeníkově, kam se děti a rodiče budou moci uchýlit v letních
parných dnech při návštěvě hřiště. Byl opraven výlez oblíbeného herního prvku se skluzavkou, který byl již nevyhovující. Na hřišti
u hasičské zbrojnice v Oldřichově k workoutovým prvkům pořízeným v loňském roce, byly zabudovány tři nové lavičky. Na pořízení
altánu, laviček a opravu lezecké stěny poskytla obci Jeníkov finanční dar ve výši 100.000,- korun společnost AGC Flat Glass Czech a.s.,
člen AGC Group se sídlem v Teplicích. Tímto bychom chtěli společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. velice poděkovat.

Vstupenky na Barboru
Od měsíce června bude zahájen prodej volných vstupenek do vodního areálu Barbora. Permanentky si budou moci naši občané zakoupit
v úředních dnech na Obecním úřadě Jeníkov, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:45 hodin.
Cena jedné permanentky je 50,- Kč.

Velikonoční soutěž
V dubnu letošního roku byla vyhlášena na Facebooku obce soutěž o nejhezčí
venkovní velikonoční výzdobu v části obce Jeníkov a v části Oldřichov. Své
fotografie posílali účastníci do 17. 4. 2022. Občané svým hlasováním rozhodli
o vítězích, pro které byla připravena odměna. A kdo byl vítězem? V obou částech
obce zvítězily malé slečny (viz. foto). Jim a jejich maminkám gratulujeme.

Všem občanům za Obecní úřad Jeníkov přejeme krásné a pohodové prožití letních měsíců.
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 * výtisk je poskytován zdarma *
Evidenční číslo: MK ČR E 20070
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