Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Zpravodaje obce Jeníkov – Oldřichov.
Do vašich schránek vám byl doručen náš letošní první Zpravodaj.
Na počátku svého slova bych ráda
poděkovala vám všem za to, jak jste
zvládali coronavirové období i za
ohleduplnost a pomoc mnohých
z vás při řešení pro nás nových situací. V současné době, kdy se konečně rozjelo očkování proti Covid 19
a situace je příznivější, se můžeme
volně nadechnout, těšit se z pěkného počasí a plánovat akce, které jsme si v minulém období
museli odříci.
Život se ale nezastavil a pracovat se muselo dál. V naší obci probíhaly dvě velké akce na železnici – „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“ a „Revitalizace a elektrizace

trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov“. Zároveň byla budována
nová vlaková zastávka Jeníkov – Oldřichov. Tyto stavby byly pro
nás všechny často nepříjemné. Hluk, prach, bahno, zvýšený provoz nákladních aut - to vše nám stavby na železnici přinášely.
Neustálý nepořádek v rámci stavby jsme řešili téměř denně se
zhotoviteli staveb. Život v obci se vrátil do svých kolejí a umístění vlakové zastávky uprostřed obce je, podle mého názoru, pro
občany obou částí obce přínosem.
Na podzim letošního roku je plánována další větší akce, a to
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Oldřichov ve vsi“,
která bude probíhat současně s akcí ČEZ Distribuce „Dokončení
kabelizace sítě NN“. Věřím, že naši obyvatelé budou tuto stavbu
brát opět s porozuměním.
O dalších aktualitách a připravovaných akcích se dočtete dále
v našem Zpravodaji.
Na závěr mého úvodu bych vám všem ráda popřála krásné a pohodové prožití letních měsíců, klidnou dovolenou a hlavně pevné
Stanislava Kubajková, starostka
zdraví.

Permanentky do vodního areálu Barbora
Od měsíce června byl zahájen prodej volných vstupenek do areálu Barbora. Permanentky si mohou naši občané zakoupit v úředních
dnech na OÚ Jeníkov, a to v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 11.45 a od 13.00 do 16.45 hodin. Cena jedné permanentky je 50 Kč.

Vítání občánků
Vzhledem k situaci kolem Covid 19 jsme přes rok nemohli přivítat naše nově narozené občánky. Po zlepšení situace jsme na Obecním
úřadě Jeníkov v sobotu 29.5.2021 přivítali devatenáct nových malých občánků naší obce. Rodičům občánků byl předán peněžitý dar,
balíček s kosmetikou a broušená sklenice se jménem a datem narození malého občánka a znakem Obce Jeníkov. Pro maminky byla
připravena kytička. Vzhledem k tak velkému počtu dětiček proběhlo vítání ve třech etapách, všechny byly radostné a dojemné.

Kontejner na bioodpad
Ve dvoře u obecního úřadu je opět přistaven kontejner na ukládání bioodpadu, a to trávy, listí, bioodpadu z domácnosti a drobných
větví do průměru 1 centimetru. Přístup ke kontejneru je zajištěn v pondělí od 8.00 do 14.30 hodin a v neděli od 9.00 do 13.00 hodin.
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Nové workoutové prvky na hřišti u požární zbrojnice v Oldřichově
Zastupitelstvo obce Jeníkov reagovalo na
požadavek občanů a rozhodlo o rekonstrukci
hřiště u hasičské zbrojnice v Oldřichově.
V první etapě rekonstrukce byly pořízeny a instalovány tři nové
workoutové prvky. Na jejich pořízení obci Jeníkov poskytla 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. Následně bude opraven starý
asfaltový povrch a pořízeny menší skateparkové prvky.

Výsadba nové zeleně v obci
Od firmy Skanska a.s. obec Jeníkov získala jako náhradní výsadbu
5 stromů.
2 stromy (japonské třešně) byly vysázeny v Oldřichově ve vsi místo
bříz, které musely být pokáceny. 1 strom (lípa) byl vysazen v zahradě
obecního úřadu jako kompenzace za smrk, který byl vyvrácen a poslední
dva stromy (platany) byly vysazeny na dětském hřišti v Jeníkově, tyto
v budoucnu zajistí příjemný stín v horkých dnech.

Nová železniční zastávka Jeníkov - Oldřichov
Současně s akcí revitalizace trati, probíhající v naší obci v loňském
roce, probíhala výstavba nové železniční zastávky Jeníkov – Oldřichov,
která je v provozu od 30. dubna letošního roku. Ta nahradila původní
stanici Oldřichov u Duchcova, která byla pro naše občany trochu
z ruky. Zastávka se nyní nachází uprostřed obce a je s bezbariérovým
přístupem. Vybudovaný podchod umožňuje pohodlný přesun z jedné
části obce do druhé.

Oldřichovští hasiči ve staronové šatně
Naši členové JSDH Oldřichov se v minulosti přestěhovali z původní
šatny do menšího prostoru. S nástupem nového velitele JSDH započal
celkový úklid zbrojnice a při té příležitosti se hasiči vrátili do svých
původních prostor šatny, kterou si sami svépomocí upravili, vymalovali
a zhotovili nové šatní skříňky.

Výstavba nových chodníků a parkovacího zálivu
Zastupitelstvo obce Jeníkov rozhodlo o vybudování chodníku od
zastávky autobusu Oldřichov „obecní úřad“ směrem k potoku Bouřlivec.
Cesta k zastávce je nyní bezpečná a pohodlná.
Další nový chodník byl vybudován u Restaurace Moravec v Oldřichově
ve vsi. Mezi novým chodníkem a komunikací byly vysázeny nové keře,
do travnatého prostoru jsme vysadili nové stromy.
Jako poslední byl vybudován chodník a parkovací záliv pro parkování
osobních vozidel v Oldřichově ve vsi v blízkosti hlavního vstupu u jezera
Barbora. I zde byly vysázeny nové keře. Obec na výstavbu těchto
chodníků získala dotaci 350.000 Kč od Krajského úřadu Ústeckého kraje
z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2020.
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Václavská zábava
V loňském roce jsme byli nuceni vzhledem k situaci kolem Covid 19 zrušit plánovanou Václavskou zábavu. Pevně věříme,
že ta letošní, kterou plánujeme na 2. října, vyjde a že se po dlouhé době společně při hudbě, tanci a dobrém pití pobavíme.

Mezinárodní den dětí
Letošní Mezinárodní den dětí jsme bohužel opět kvůli coronaviru neprožili na dětském hřišti, kde si děti tradičně užívaly svůj
den. Jako malou útěchu jsme našim dětem opět rozvezli balíčky s cukrovinkami a doufáme, že se příští rok na dětském hřišti
konečně sejdeme.

Nové zprávičky z jeníkovské školičky
Druhé pololetí tohoto školního roku bylo opět „trochu jiné“
a netrávili jsme ho jen ve školce. Hlavně předškoláčci poznali, co je
to distanční výuka, a od února do dubna ji plnili, protože školka byla
kvůli pandemii zavřená. Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci.
Přestože bylo všechno těžší a složitější, my jsme nelenily
a připravovaly pro děti různé akce.
O Velikonocích dětičky plnily úkoly a hledaly „Zajíčkův poklad“.
Po jejich splnění si poklad vyzvedly společně s rodiči ve výdejovém
okénku naší školky. Tam si také vyzvedly diplomy a ceny z rukou
krále Jeníka Oldřicha I. za splnění úkolů na „Pohádkové cestě“.
Ta byla pro všechny děti a rodiče z širokého okolí.
12. 4. jsme mohli otevřít dveře školky alespoň pro předškoláčky. Bylo
nám hned veseleji, ale těšení se na všechny kamarády bylo veliké.
30. 4. jsme čarovali, pekli prsty, vařili lektvary a tančili na čarodějnickém reji ve školce. Poté jsme se společně se všemi rodiči a dětmi,
které do školky nemohly (za dodržení mimořádných opatření), sešli
u potoka, kde jsme na věčné časy upálili čarodějnici Covidku a přáli
si, aby už nadobro skončila svou existenci. Ve výtvarné soutěži
vyhlášené DDM Osek „čarodějnický dopravní prostředek 3D“ jsme
získali 1. místo!
Na začátku května proběhl online zápis do MŠ a my jsme přijali
6 nových dětiček od září 2021, protože právě tolik školáčků školku
opustí. My jim přejeme do nové etapy jejich života mnoho štěstí,
kamarádů a úspěchů!
17. 5. jsme konečně přivítali ve školce všechny děti a bylo veselo!!!
28. 5. při příležitosti Noci kostelů vystoupily děti s pásmem „Projdeme se pohádkou“ v jeníkovském kostele sv. Petra a Pavla.
1. 6. si svůj velký den děti oslavily karnevalem.
To nejlepší na nás ještě čekalo. Konečně jsme se dočkali a od
14. do 18. 6. jsme si užili „školku v přírodě ve školce“ za výhru
v soutěži s Pribináčkem z ledna 2021.

V pondělí přišlo 15 dětí do školky s kufrem a 7 chodilo domů jen na
noc. Užili jsme si týden plný soutěží, zábavy, výletů a akcí… Namalovali
si trička a obrázky kocourka Pribináčka, šlapali na Barboru, kde si
nakreslili Pribináčka z přírodnin, hráli turnaj „Pribináčkovo člobrdo
a pexeso“. Prožili celý den v pražské ZOO. Prošli si Pohádkové muzeum
v Duchcově v doprovodu princezny a čertíka Honzíka a stali se herci
v hudební pohádce Divadla „M“, plnili úkoly kocourka Pribináčka na
stezce a opékali buřty na školkovské zahradě. Jeli vlakem do Děčína
– Růžové, do indiánské vesničky Rosehill a odtud šli túru do Hřenska,
kde se svezli lodičkou Edmundovou soutěskou a po příjezdu si užili
„pyžamovou párty“. V pátek si sbalili kufry a rozdali si diplomy,
poháry a ceny za skvěle prožitý týden!

22. 6. předvedli předškoláčci svým rodičům a paní starostce, co
vše se ve školce naučili a slavnostně se rozloučili se školkou na
„rozlučkové párty“. Smutné, a přesto krásné odpoledne zakončilo
náš školní rok 2020/21.
Každý prožitý den, každá akce s dětmi nás nabíjí k dalším a dalším
aktivitám a na ty se všichni už teď těšíme!!!

Čekají nás prázdniny a my vám všem přejeme jejich krásné, šťastné
a spokojené prožití, hlavně pevné zdraví a radostný návrat zpátky do školky.
Jana Baumgartlová a kolektiv MŠ Jeníkov
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Kontejner na odpad na místním hřbitově v Jeníkově
Opakovaně žádáme občany, aby do kontejneru umístěném na místním hřbitově nevhazovali odpad, který tam nepatří. Tento
kontejner je určený pro sběr odpadu pouze ze hřbitova. Občané tento kontejner plní odpadem, který tam být nemá, jako je suť,
nábytek, elektronika, sedací soupravy, pneumatiky. Pro nebezpečný odpad zabezpečuje obec 2x do roka bezplatný sběr. Žádáme
občany, aby toto respektovali.

Nepořádek u kontejnerů
V poslední době se nám rozrostl nešvar, kdy někteří občané odkládají odpad vedle kontejnerů i přesto, že jsme na několika
místech kontejnery přidali. Odkládání odpadu mimo místo k tomu určené (nádoby na tříděný odpad) je přestupkem dle § 117
odst.1) písm. t) zákona č.541/2020Sb. o odpadech, za které hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč. Přitom ve většině případů by
stačilo, aby PET lahve, kartony a krabice byly před umístěním do kontejneru sešlapány nebo natrhány. Apelujeme tímto na naše
občany, aby dodržovali tato pravidla. Když budeme všichni tímto způsobem odpad do kontejnerů ukládat, nebude docházet
k tomu, že se odpad do kontejnerů nevejde. Jistě máme všichni rádi uklizeno u své nemovitosti, chtějme mít tedy uklizené
i veřejné prostranství. Tímto bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří odpad ukládají svědomitě.

Obecní knihovna v Oldřichově
Naše paní knihovnice se moc těší, že od září bude provoz knihovny plynulý a znovu se potká se svými věrnými i novými čtenáři.
Jsou pro ně připraveny nové knihy, které se nakupovaly i v období uzavření knihovny. Výpůjční doba zůstává stejná, to je
ve středu od 17.00 do 19.00 hodin.

Zájezd na houby

Zájezd na výstavu Zahrada Čech

Pokud to situace dovolí a houby porostou,
plánujeme na podzim houbařský zájezd.
Termín zájezdu a místo budou včas oznámeny.

V letošním roce se Zahrada Čech koná ve zkráceném termínu, a to
od 10. do 15. září 2021. Aby se mohli zájezdu zúčastnit i pracující
a vzhledem k tomu, že návštěvnost v sobotu bývá vysoká,
pořádáme tento rok zájezd do Litoměřic v neděli 12.9.2021.

Uzavření Obecního úřadu Jeníkov
Obecní úřad Jeníkov bude z důvodu čerpání řádné dovolené ve dnech 2.8. až 9.8.2021 uzavřen.

Finanční příspěvek obcím postiženým tornádem
Také nás nenechala situace na Moravě, kterou zasáhlo tornádo, netečnými a proto jsme se rozhodli také pomoci. Každé ze
čtyř nejpostiženějších obcí poskytla naše obec finanční částku 20.000,- Kč. Jedná se o obce Lužice u Hodonína, Moravská Nová
Ves, Mikulčice a Hrušky. Peníze budou jednotlivými obcemi přerozděleny potřebným občanům podle konkrétních kritérií.

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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