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ZPRAVODAJ

OBCE JENÍKOV - OLDŘICHOV
10. Ročník

číslo: 2 / listopad 2019

Slovo starostky obce.
Vážení občané, milí čtenáři Zpravodaje obce Jeníkov - Oldřichov.
Pomalu se s námi bude loučit rok 2019, který byl prvním rokem práce nového
zastupitelstva. Chtěla bych touto cestou zastupitelům a členům komisí a výborů
za jejich čas a práci poděkovat. Ohlížím se za uplynulým rokem a tím, co se nám
zatím podařilo či nikoliv. Já osobně mám radost z toho, že se o dění v obci a její
vzhled zajímají sami občané, ať již připomínkou nebo skutkem.
Co se týče kulturního vyžití, navázali jsme na tradiční akce, které obec v
minulosti pořádala a nově jsme zorganizovali Hasičský den a Rozloučení s létem,
které se jak doufám osvědčily. Mezi další kulturní akce patřila i putovní výstava
"Má vlast cestami proměn" instalovaná před budovou obecního úřadu v lednu. Po
celý měsíc duben jsme prezentovali naši obec na výstavě v nákupním centru
Fontána v Teplicích. Nebudu vás unavovat výčtem akcí, které proběhly. Ty, které
připravujeme zmíním ve Zpravodaji dále. Jako přínosné vidím vydání Nařízení
obce č.1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.
Chráníme tím naše občany od takzvaných “šmejdů“. Ve spolupráci s pány F.
Schrenkem, P. Tetřevem, J. Kůsem, J. Sukem a M. Čulíkem jsme opravili a
zpevnili plochu dvora u hasičské zbrojnice v Oldřichově. Pro obec se nám podařilo
získat bezúplatným převodem mnoho pozemků. Pro jednotku SDH Oldřichov jsme
získali dvě dotace na nákup automatizovaného externího defibrilátoru a
zásahového tabletu s GINA aplikací pro snadnou koordinaci při zásazích.
A co bychom rádi realizovali v roce příštím? Rádi bychom našli využití pro
zbývající prostory budovy bývalé ZŠ v Jeníkově, kde sídlí naše mateřská škola.
Připravujeme dotaci na zateplení a novou fasádu budovy obecního úřadu. Od
Správy a údržby silnic Ústeckého kraje bychom chtěli získat pozemky pod
chodníky, které vedou k železničnímu mostu v Oldřichově a ty pak následně nově
vybudovat. Rádi bychom získali dotaci na vybudování hřiště v Oldřichově ve vsi.
Naše webové stránky projdou též v příštím roce "rekonstrukcí". V neposlední
řadě bychom rádi dokončili územní plán obce. Doufám, že se nám vše v příštím
roce podaří.

Závěrem mého slova mi dovolte, abych vám všem v naší uspěchané době
popřála klidné a pohodové prožití jak času předvánočního, tak
vánočního. V příštím roce vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a
porozumění.
Stanislava Kubajková, starostka obce
Třídění odpadu pokračuje…
Aby obec ještě více podpořila třídění, tak ve spolupráci se společností EKOKOM, a.s. objednala pro občany obce tzv. třídící tašky do domácností, které
jsou stále k dispozici k odebrání na úřadě. Naše obec má stále velké rezervy
v třídění odpadu. Velká část odpadů končí v našich popelnicích na směsný
odpad a to je velká chyba i škoda. Takto vyhozené suroviny by mohly být
znovu použity v rámci recyklace.

Získané pozemky pro obec
Obec za tento rok nelenila a ve spolupráci s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a Státním pozemkovým úřadem
(SPÚ) získala několik nových obecních pozemků. Majetek obec získala od
ÚZSVM a SPÚ na základě přímého jednání bezúplatně. Jedná se
například o p.p.č. 595/9 k.ú. Jeníkov u Duch., p.p.č. 567/3 k.ú. Oldřichov
u Duch., p.p.č. 588/3 k.ú. Jeníkov u Duch., p.p.č. 516/8 k.ú. Oldřichov u
Duch., p.p.č. 433/3 k.ú. Jeníkov u Duch.

Hasičský den
V sobotu 24. srpna připravili dobrovolní hasiči Oldřichov za podpory
obce Jeníkov a hasičské jednotky Košťany a Duchcov, pro děti i dospělé
„Hasičský den“ na hřišti v Jeníkově. Zahájen byl nácvikem vyprošťování
fiktivní automobilové nehody a následně i ošetření zraněných. Pro děti
byly přichystány sportovní soutěže s hasičskou tématikou.
Asi nejzábavnější atrakcí pro děti bylo pomocí proudu vody ze stříkaček
trefovat určený cíl. V průběhu akce bylo možné si prohlédnout zásahová
vozidla jednotek. Po celou dobu bylo pro všechny účastníky zajištěno
občerstvení.

Počasí vyšlo nádherně a věříme, že všichni, kteří na hasičský den
dorazili, si akci určitě užili. Hasiči a obec děkují všem účastníkům za
návštěvu. Těm, kdo nám s akcí pomáhal, děkujeme za podporu a se všemi
se těšíme na shledanou při dalších akcích pořádaných obcí Jeníkov. Dále
bychom vás rádi informovali, že SDH Oldřichov má od října nového
velitele. Stal se jím pan Martin Šťastný.

Obec jde s dobou
Zastupitelstvo obce Jeníkov rozhodlo o zakoupení zahradního traktoru
ISEKI SXG 326 s příslušenstvím (sypač a sněhová radlice) pro údržbu
veřejné zeleně a úklid místních komunikací. Zahradní traktor dodá
společnost GAMA Teplice. Pevně věříme, že tímto traktorem
přispějeme k efektivnějšímu úklidu obce a ke spokojenosti občanů.
Příprava VO – Oldřichov ve vsi
Nadále pokračujeme v obnově veřejného osvětlení naší obce. Poslední
část, která nás čeká, je část Oldřichov ve vsi. Již započaly přípravy na
jeho realizaci. Jestliže vše vyjde podle plánu, začne výstavba v říjnu
2021.

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Dle našeho předvolebního slibu zastupitelstvo obce rozhodlo vydat
Nařízení obce č.1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na
území obce. Toto nařízení platí od 7.11.2019. V případě, že zjistíte
porušování tohoto nařízení nebo Vás osobně bude někdo ze „šmejdů“
kontaktovat, neváhejte nám to oznámit.

Zprávičky z jeníkovské školičky od paní ředitelky
Vážení rodiče a občané Jeníkova a Oldřichova,
kalendářní rok se blíží ke konci, ale ten náš školní vlastně začíná...
Začal v „nové" školce. Ne, nepletu se. Opravdu, naše třída, jídelna a
ložnice jsou zcela nově opravené, vymalované a máme nový koberec...
prostě nádhera! Vše se uskutečnilo během léta a 2. 9. jsme tedy díky
zřizovateli (tj. obci Jeníkov), který opravy financoval a za což mu velice
děkujeme, mohli přivítat stávající a nové dětičky v „nové" školce.

Ještě na konci srpna jsme obdrželi dopis od Nadačního fondu Jičín město pohádky - s vyhodnocením celostátní výtvarné soutěže s názvem
„Žili, byli nejen na hradech a zámcích...". V této soutěži uspěly dvě
holčičky, Emička a Viktorka, které si dne 14. 9. na náměstí v Jičíně
osobně převzaly diplomy a ceny z rukou herce Jiřího Lábuse. Ještě
jednou moc gratulujeme!
Máme v plánu zúčastnit se dalších výtvarných soutěží a na jaře se s
vámi snad podělíme s našimi úspěchy :-).
A začli jsme naplno!

Na začátku září nás navštívily děti z MŠ Lahošť a společně nám přijelo
zahrát do školky Divadlo „M" z Duchcova. Program plný písniček a
pohádek, kde se i děti staly herci, byl moc fajn.
Na konci září přijela do školky paní veterinářka ze SVS (Státní
veterinární správa) s programem projektu „Máme rádi zvířata", do
kterého jsme byli SVS vybráni. Povídání o zvířátkách bylo poutavé a
poučné pro nás všechny.
Také jsme u nás přivítali Celní správu s psovodem. Na začátku října nám
na školkovské zahradě předvedli příslušníci Celní správy společně s
celními psy práci a postupy, jakými nacházejí cigarety, zbraně, drogy aj.
Babí léto jsme si užili na výletě v Zooparku v Chomutově, kde se nám se
zvířátky moc líbilo. V duchcovském kině jsme shlédli divadelní pohádku
„Čtyřlístek" a v teplickém kině hudební pořad „Krejčík Honza".
Naprosto úžasné „tvořivé" odpoledne jsme prožili společně s rodiči na
akci zvané „Dýňování", kde pod rukama rodičů a dětí vznikla nádherná
díla, která nám každoročně (letos již po sedmé) zdobí chodbu školky.

Krátkým programem jsme přispěli 11. 11. k oslavám třicátého výročí
sametové revoluce na vernisáži výstavy k této události v NC Fontána v
Teplicích, 24. 11. jsme ukázali, že se nebojíme a vystoupili jsme na
Krampus show v Teplicích a 3. 12. si zazpíváme na autogramiádě Aničky
Slováčkové a Milana Peroutky. 8. 12. nás čeká adventní koncert v
modlanském kostele.
Ale hlavně! Co nejsrdečněji vás všechny zveme na
"Andělské zvonění - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu",
které pořádáme ve spolupráci s obcí Jeníkov
5. 12. 2019 od 16,00 hodin u Mateřské školy Jeníkov.
Budeme se snažit zpříjemnit vám mikulášsko-čertovský podvečer naším
vystoupením, občerstvením a překvapením na závěr.
Přejeme vám také tak krásné dny, jaké prožíváme každý den v naší
školičce a těšíme se na vás!!!
Za MŠ Jeníkov Jana Baumgartlová

Mikulášská besídka
Rádi bychom Vás pozvali na mikulášskou besídku, která se bude konat
v neděli dne 8.12.2019 od 10.00 hod. v hasičské zbrojnici. Na co se
mohou děti a jejich doprovod těšit? Na představení Divadla „M“
Duchcov s hudební pohádkou „ Čertovská pohádka“ a také na sladkou
mikulášskou nadílku.
Adventní koncert v Jeníkovském kostele
Srdečně vás zveme na adventní koncert, který pořádáme ve spolupráci
s Farním úřadem Jeníkov. Koncert se uskuteční v neděli 15. prosince od
16.00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově.
Předvánoční chvíle vám zpříjemní Duchcovský pěvecký sbor a žáci při
ZUŠ Ivana Kawaciuka Duchcov.

Informace pro občany – závěr roku 2019 na obci
Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Jeníkov bude uzavřen ve dnech
23.12. 2019 až 1.1. 2020. Poštovní provozovna Partner II. Bude uzavřena
pouze dne 31.12.2019.

Všem občanům za Obecní úřad Jeníkov přejeme krásné a
pohodové prožití 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: jenikov@volny.cz, případně písemnými
vzkazy - vhozením do poštovní schránky, umístěné na budově Obecního úřadu Jeníkov.
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