Slovo starostky obce
Vážení občané, milí čtenáři Zpravodaje obce Jeníkov – Oldřichov,
do vašich poštovních
schránek byl právě doručen náš letošní první
Zpravodaj. Úvodem mi
dovolte, abych vyjádřila
své poděkování všem,
kteří nám v čase koronavirové epidemie pomáhali tak, jak to bylo
v jejich možnostech.
Hned na počátku koronaviru jsme se potýkali
s velkým nedostatkem
roušek a dezinfekčních přípravků. Pracoviště obecního
úřadu se v prvním týdnu epidemie změnilo na šicí dílnu.
Přes všechnu snahu nebylo v našich silách ušít dostačující množství roušek. Proto jsme uvítali pomoc žen, které
nám bezplatně roušky pro naše spoluobčany pomáhaly
šít. Rovněž materiálu na ši látkových roušek se nám
nedostávalo. Opět nám pomohli naši občané, kteří na
obecní úřad nosili látky, gumičky, tkalouny a nitě.

Díky tomu jsme situaci zvládli a mohli zdarma látkové
roušky rozdat nejprve našim seniorům a následně ostatním občanům, kteří neměli možnost si je opatřit nebo
ušít. Celkem jsme rozdali téměř 800 kusů roušek. Ráda
bych proto poděkovala za pomoc paní Jitce Vítkové, Ludmile Motýlové, Pavle Skrčené, Blance Endrštové, Naděždě Kubešové, Janě Baumgartlové (ředitelce MŠ Jeníkov),
Blaženě Cihelkové, Romaně Limbergové, Lence Zíchové
a Kateřině Salajkové. Rovněž děkuji panu Jaroslavu Petrllovi a paní Jitce Hakavcové, Janě Olejníkové, Stanislavě
Holubové, Janě Pergnerové st., Elišce Večerkové, Petře
Benákové, Monice Koutské, Jaroslavě Kalábové, Radce Opavové, Jitce Tabaňové, Gerlindě Tremlové, Lence
Knorrové a Vlaďce Kozákové za poskytnu materiálu na
ši roušek. Velké díky patří též paní Jitce Š chové.
Jsem velmi potěšena, že v naší obci žijí lidé, kteří se zajímají o své spoluobčany a kteří v případě potřeby podají
pomocnou ruku. Celou situaci kolem koronavirové epidemie jsme zvládli díky vašemu ohleduplnému chování.
Na závěr mého slova bych vám všem ráda popřála pohodové proži nadcházejících letních měsíců, pěkné počasí,
klidnou dovolenou a hlavně hodně zdraví.
Stanislava Kubajková, starostka

Kontejner na bioodpad
Na dvůr obecního úřadu je již opět přistaven kontejner na ukládání bioodpadu. Přístup ke kontejneru je zajištěn
v tyto dny:
pondělí od 8:00 do 14:30 hodin

neděle od 9:00 do 13:00 hodin.

Kontejner na odpad na místním hřbitově
V poslední době se nám kontejner, umístěný na hřbitově
a určený pro sběr odpadu pouze
ze hřbitova, plní odpadem, který tam nepatří – suť, nábytek,
elektronika atd. Žádáme proto
občany, aby toto respektovali.

Košťanský zpravodaj - 2/2020

strana 1

strana 1

Dezinfekce obce
Z preven vních důvodů v souvislos s koronavirovou nákazou byla v naší obci během měsíce dubna provedena
dezinfekce dětského hřiště, autobusových zastávek, obecního úřadu, knihovny, laviček a také společných prostor
obecních domů.

Nově získaný pozemek pro obec
V únoru 2020 obec získala bezúplatným převodem od Ústeckého kraje část komunikace tzv. „třešňovku“ na pozemku p.p.č 555/2 v k.ú. Oldřichov u Duchcova, vedoucí z Hudcovské výšiny k rozvodně společnos ČEZ. Tato silnice
je bohužel neustále znečišťována odpadem, který sem vozí neukáznění občané. Naši pracovníci silnici postupně
prořezávají a čis . Na silnici bude umístěna závora z důvodu zamezení dalšího vzniku černé skládky.

Mezinárodní den dě
V letošním roce jsme bohužel z důvodu koronavirové epidemie nepořádali tradiční dětský den na hřiš v Jeníkově.
Nechtěli jsme však naše dě připravit o sladkou odměnu, kterou by si v soutěžích vybojovaly. Proto jsme pro ně
připravili malý dárek v podobě balíčku se sladkostmi, který jsme dětem rozváželi domů.

Zprávičky z Jeníkovské školičky
Pojďme se společně ohlédnout za uplynulým polole m školního roku 2019/2020. Leden byl pro nás úžasný. Nejenže naši školku reprezentovaly čtyři holčičky na pěvecké soutěži Skřivánek, ale….
28. ledna přijel do naší školky kocourek Pribináček se svým týmem, aby nám předal cenu za první místo v soutěži „Soutěžíme s pribináčkem“ – a to poukaz na školku v přírodě v hodnotě 50.000 Kč.
K tomu dě ještě dostaly obřího plyšového kocoura Pribináčka a drobné dárečky. Celé dopoledne jsme si náramně užili. Velký dík patří všem, kteří jste nám
v soutěži dali svůj hlas. V únoru jsme si zařádili na karnevalu ve školce, zazpívali jsme si
v teplické Fontáně na autogramiádě youtuberky Terysy a také dvě holčičky reprezentovaly naši školku v recitační soutěži Růžička v DK v Duchcově. V březnu jsme se
s hli vyfo t s králíčkem Vikym k Velikonocům. Bohužel se 12. března zavřely dveře
naší školky z preven vních důvodů ohledně
opatření pro šíření nemoci Covid-19. Nikdo
z nás netušil, jak dlouho budou všechna opatření trvat. My dospělí jsme ale nelenili a šili roušky
pro obec Jeníkov, Dům s pečovatelskou službou
v Duchcově, Domov důchodců v Bystřanech
a Nemocnici Duchcov. Celkem jsme darovali
456 kusů roušek. Přestože jsme přišli o lekce
plavání, spoustu dalších ak vit a museli jsme přeložit školku v přírodě na další rok, byli jsme všichni společně ve spojení
a posílali jsme si fotky, videa a plnili jsme úkoly zadané na webových stránkách školky.
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V MŠ proběhl v květnu zápis nových dě na školní rok 2020/2021. Přijali jsme šest dě z deví přihlášených. Celý zápis se nesl v bezkontaktním
duchu, proto se už všichni moc těšíme, až konečně naše nové kamarády
poznáme. Rovněž se také musíme, ač neradi, rozloučit s předškoláky a mto bychom jim chtěli popřát mnoho štěs a úspěchů v nové životní etapě.
Našim dětem jsme se snažili připravit k návratu velké překvapení – novou
školní zahradu. Co vše se tam změnilo? Máme novou jízdní dráhu, po které
se mohou dě prohánět na odstrkávadlech, krásné hřiště se skluzavkou,
houpačkou a velkou tabuli na kreslení. Když jsme 18. května plni rados
a elánu školu znovu otevřeli (i když se spoustou přísných opatření MŠMT),
věděli jsme, že dě nejvíce potěší, až si budou společně hrát a budou moci
řádit na nové zahrádce. Chybí nám ještě položit travní koberce (vše by mělo
být hotové do konce června), ale dětem to vůbec nevadí, jsou nadšené, a to
je pro nás velkou odměnou. Velice mto děkujeme panu M. Čulíkovi za písek do pískoviště, který dětem sponzoroval. Také moc děkujeme ta nkům,
kteří pomáhali při ukotvení dětského hřiště. Moc si vaší pomoci vážíme.
I když se všechny akce do konce školního roku zrušily, bylo nám nabídnuto
vystoupení při znovuotevření kostelů v Jeníkoském kostele na Noci kostelů
2020. Neváhali jsme ani minutu a i v malém počtu jsme se na akci, která
proběhla 12. června, bedlivě připravili.
A co dodat na závěr? Přejeme vám šťastné a spokojené letní dny plné zdraví a pohody. A těšíme se na další
společný školní rok!
Za kolek v MŠ Jeníkov Jana Baumgartlová, ředitelka

Vstupenky na Barboru
Od začátku června byl pro naše občany zahájen prodej permanentek na vodní areál Barbora, které lze zakoupit
v úředních dnech na OÚ Jeníkov:
pondělí a středa od 8:00 do 12.00 a od 13:00 do 16:45 hodin.
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Provoz mandlu
Od pondělí 8. června 2020 je opět pro naše občany v provozu mandl, a to každé pondělí od 7:00 do 12:00
a od 12:30 do 15:00 hodin.

Nový povrch na parkoviš
Obec Jeníkov ve spolupráci s předsedou TJ Oldřichov panem Fran škem Schrenkem zajis la opravu povrchu
na parkoviš č. 2 u vodní nádrže Barbora. Obec děkuje za spolupráci Fran šku Schrenkovi, který zajis l obrus.

Poděkování účastníkům ankety „Zelená obec“
Obec Jeníkov ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí připravila anketu „Zelená obec“ týkající se využi veřejné
zeleně v naší obci. Své náměty a připomínky mohli občané vyjádřit v anketě do 25.3.2020. Komise ŽP děkuje občanům za účast v anketě „Zelená obec“. Všechny podnětné návrhy byly předloženy zastupitelstvu obce k projednání.

Obec Jeníkov na Facebooku
Staňte se fanouškem našeho facebookového proﬁlu a sledujte aktuální informace z naší obce.
h ps://www.facebook.com/obecjenikov

Plánované akce
Pokud to epidemiologická situace dovolí, máme v plánu
uskutečnit v září tyto akce
„Rozloučení s létem“
„Václavskou taneční zábavu“
Těšíme se na Vás.

Všem občanům za Obecní úřad Jeníkov přejeme krásné a pohodové proži 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: jenikov@volny.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

strana 4

