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vydává Obec Jenišovice tel. a fax : 469 671 553 

        úřední hodiny: pondělí a středa 08.00 – 16.00  
 

 

Slovo starosty 
 

 Čas plyne jako voda. Nestačili jsme se ohlédnout a je tu 

opět Nový rok. Opět bilancujeme, co jsme si předsevzali a co jsme 

stihli za ten rok udělat. Někdy není jednoduché vše, co jsme si 

naplánovali, splnit. Přesto si myslím, že jsou za námi vidět 

výsledky naši činnosti. Ta se však neobešla bez Vaší aktivní 

pomoci. Chtěl bych poděkovat jménem zastupitelů obce všem za 

pomoc, popřát do dalšího roku hlavně pevné zdraví, hodně 

úspěchů v pracovním i osobním životě. 

 
 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Pozvání k volbám 
Rozhodnutím předsedy senátu Parlamentu ČR byla 

vyhlášena volba presidenta České republiky ve dnech 11. a 12. 

ledna 2013. Volební okrsky jsou v Jenišovicích pro voliče 

z Jenišovic, Martinic a Zalažan, ve Štěnci pro voliče ze Štěnce a 

Mravína. Případné druhé kolo je stanoveno na 25. a 26. ledna  

2013. Hlasovací lístky Vám budou dodány nejpozději 3 dny před 

volbami.       (LS) 

 

Prodej plynárenského zařízení 
Obec Jenišovice a RWE GasNet s.r.o. uzavřeli smlouvu o 

prodeji plynárenského zařízení, které bylo vybudováno v letech 

1999 – 2000. Jednou z podmínek kupní smlouvy, kterou je vázána 

polovina ceny, je povinnost obce vyhotovit a uzavřít smlouvu na 

věcné břemeno s majitelem pozemku, kde je plynárenské zařízení 

uloženo. S těmito majiteli se musí uzavřít písemná smlouva na 

věcné břemeno. 

Pro obec tyto smlouvy bude zajišťovat Geodetales Chrudim s.r.o. 

Žádáme majitele pozemků, na kterých je plynárenské zařízeni 

umístěno, o spolupráci v uzavírání příslušných smluv.          (LS) 

 

Připravovaná změna 

provozovatele odběru pitné vody 
Obec Jenišovice a Agro Jenišovice a.s. připravují změnu 

v provozovateli odběru pitné vody v Jenišovicích, Martinicích, 

Štěnci a Zalažanech. Agro Jenišovice a.s. bude vodu dodávat obci 

přes vodoměrné šachty v Jenišovicích a ve Štěnci, obec ji bude 

dále dodávat jednotlivým odběratelům na základě uzavřené 

písemné smlouvy. Tyto změny vyplývají ze současných právních 

předpisů, které, mimo jiné, stanovují povinnost uzavření písemné 

smlouvy na odběr vody, povinnost dodavateli vody 1x za 6 let 

nechat zkontrolovat vodoměr a řadu dalších povinností. Obec se 

na tyto změny musí připravit. V měsíci leden a únor bude 

zaměstnanec obce Roman Jonáš provádět prohlídky vodoměrů u 

http://www.obecjenisovice.cz/
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vodovodních přípojek. Bude se zjišťovat typ a rozměr vodoměru, 

jeho stáří, ale i zda majitel nemovitostí vodu odebírá. Prosíme ty, 

co mají vodovodní přípojku o vstřícnost při prohlídce vodovodní 

přípojky, každá přípojka musí být fyzicky zkontrolována.    (LS) 

 

 

 

Odkanalizování obcí 

Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na 

odkanalizování místních částí - Jenišovice, Martinice a Zalažany 

na čistírnu odpadních vod do Chroustovic. Zároveň je i řešeno 

napojení obce Lozice. Celá stavba je finančně náročná (několik 

desítek milionů Kč).  Podle informací se dotace na tyto akce 

budou poskytovat až od roku 2014.  

 
        (LS) 

 
Tříkrálová sbírka 

 V sobotu 5. ledna 2013 proběhne v našich obcích již po 

třinácté tradiční tříkrálová sbírka. Získané prostředky budou 

použity na provoz a pořízení dalšího vybavení rodinných center 

v Luži a Holicích, na podporu sociální služby Sanace rodiny, která 

se zaměřuje na dlouhodobou pomoc rodinám ve složité životní 

situaci. Část výtěžku půjde na zdravotní pomůcky do půjčoven 

charity a 10% na přímou pomoc potřebným v rámci humanitární 

pomoci v ČR a zahraničí. Vedoucí skupinek budou označeni 

průkazem SČKCH, občanským průkazem a kasičkou s charitním 

logem a opatřenou pečetí a podpisem pracovníka MÚ v Luži.  
         

        (JV) 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Nové schody na vyhlídku 
 

Ve dnech 28. a 

29. 11.  dokončila 

firma Lesy Města 

Brna a.s. dubové 

schodiště, které 

usnadní i starším 

občanům výstup 

na vyhlídku 

v Mravíně, kde 

bude na jaře 

instalována i nová 

lavička. Původně 

tuto zakázku měli realizovat manželé Smyčkovi, ale Ti z časových 

důvodů zakázku odmítli. Celková cena schodiště a lavičky vyšla 

na 72 800 Kč. Část byla zaplacena z dobrovolného vstupného 

z posledních dvou ročníků výstavy denivek v Mravíně. Tímto 

všem přispívatelům děkujeme.  
        (PV) 

 

Historie Mravína - prosba 
 Prosíme občany, kteří mají jakékoliv materiály (fotografie, 

texty, plány apod., nebo zajímavé informace), které se vztahují 

k obci Mravín, zda by je nezapůjčili na ofocení či naskenování. 

V rámci dizertační práce, provádí Mgr. Zuzana Vařeková z NPÚ 

v Pardubicích ojedinělou práci, zabývající se historií Mravína 

zejména stavební historií jednotlivých budov a jejím vývojem.  

 16. – 18. století je již téměř zpracované. Bohužel chybí 

fotografie a další materiály z let 1890 – 1990.  

Kontaktní osoby: Petra Vinterová, Jaroslav Vintera (776 21 45 20) 

nebo na E-mail: jaro.zima@seznam.cz, nebo na OU – Jenišovice. 
        (JV) 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
mailto:jaro.zima@seznam.cz
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Vánoční zpívání a výstava 
  

 Zpívání u vánočního 

stromu se stalo v naší obci 

tradicí. Každým rokem 

přibývá těch, kteří na chvíli 

zapomenou na spěch 

předvánočních dní a přijdou si 

rozsvítit Vánoční strom a 

poslechnout koledy. Stejně 

tak v sobotu 1. 12. 2012 v 18 

hodin jsme se sešli na návsi 

v Jenišovicích, kde byla slavnostně rozsvícena vánočně ozdobená 

jedlička. Jako v předchozích letech i letos nám koledy zahrála 

Barevná muzika. Starosta Lubomír Svatoš popřál klidné vánoční 

svátky a mohli jsme si pochutnat na výborných koláčích. Ženy 

uspořádaly v budově bývalé školy nádhernou vánoční výstavu, kde 

jsme si měli příležitost prohlédnout případně zakoupit nápadité 

výrobky a vánoční dekorace občanů z našich obcí a blízkého okolí. 

Příjemnou atmosféru dokreslila vůně cukroví a voňavého punče.  

        (ZS) 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Vítání občánků 

 

 
 

 V sobotu 8. prosince 2012 jsme v Jenišovicích přívítali 

čtyři nové občánky: 

 

Stanislav Čáslavka , Martinice 22,              3.3.2012 ٭ 

Eliška Slavíková,  Jenišovice 73,     4.4.2012٭ 

Simona Serbousková,  Jenišovice 85,     11.7.2012٭ 

Adam Dostál, Zalažany 33,      12.9.2012٭ 
 

 Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme, aby se jim 

v našich obcích líbilo a krásně žilo.  
         (JV)

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Odpady  
 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pro rok 2013 nebude 

navyšovat poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – 

(TKO). Poplatek zůstane zachován ve stávající výši 480,-Kč, dle 

platné vyhlášky č. 1/2012, schválené 22. 8. 2012. Sazba poplatku 

pro poplatníka je tvořena: z částky 230,- Kč za kalendářní rok a z 

částky 250,- Kč za kalendářní rok, která je stanovena na základě 

skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz 

netříděného odpadu. Skutečné náklady roku 2011 činily na sběr a 

svoz netříděného komunálního odpadu: 235 069,-Kč a byly 

rozúčtovány takto: Náklady 235 069,- Kč děleno 473 (411 počet 

osob s trvalým pobytem na území obce + 62 počet staveb určených 

nebo sloužících k individuální rekreaci) = 497,- Kč. Obec tedy 

bude na jednoho občana doplácet 17 Kč. 

 

Příští svoz nebezpečného 

odpadu se bude konat 

30. 3. 2013  

 

V souvislosti se svozem 

nebezpečného odpadu 

upozorňujeme na zákaz 

pálení plastů, gumy, 

PVC lina, molitanu, 

textilu a jiných 

materiálů, které na oheň 

ani do kamen nepatří. 

 

 V měsíci listopadu, obdržela obec „vánoční dárek“, 

kompletní čalounění z vozu Škoda – Felicia. Které bylo vyhozeno 

29.11. některým z občanů z některé blízké obce v lese v k.ú. 

Štěnec. Na náklady nás všech tento odpad obec uklidila.    
        (JV) 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Třídíme odpad 
 Naše obec s místními částmi je na jednom z předních míst 

v třídění odpadu. To, že třídíte a správně třídíte odpad, se odráží i 

na nižších nákladech za svoz netříděného odpadu a tím i na ceně 

poplatku, který obec vybírá.  

 

SKLO – BÍLÝ KONTEJNER  

Ukládá se:  

 láhve z bílého skla bez kovových či plastových uzávěrů, velké 

skleněné střepy, tabulkové  

SKLO – ZELENÝ KONTEJNER 

Ukládá se: 

 láhve z barevného skla  

Nikdy nedáváme: 

zrcadla, televizní obrazovky, automobilová skla, drátěné sklo, 

keramika, žárovky, zářivky, výbojky 

Poznámka: v některých místních částech je pouze jeden kontejner 

na sklo, do kterého patří jak bílé, tak barevné sklo. 

PLAST – ŽLUTÝ KONTEJNER 

Ukládá se: 

 plastové obaly, igelitové sáčky a tašky, PET láhve i s víčky-

sešlápnuté, kelímky od jogurtů a jiných potravin-vymyté, plastové 

obaly od šamponů, mýdel, čisticích a pracích prostředků, 

nápojové kartony od džusů, vína a mléka – krabice TETRA 

PAK 

 Nikdy nedáváme: 
 gumu, pneumatiky, molitan, kabely, podlahové krytiny, lina 

PVC, textil   

PAPÍR – MODRÝ KONTEJNER 

Ukládá se: 

  papír, noviny, časopisy, papírové kartony 

http://www.obecjenisovice.cz/


                      Jenišovický zpravodaj                    prosinec  2012 

www.obecjenisovice.cz                              obecniurad@obecjenisovice.cz 
                       

Výpis z usnesení  
Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva  obce  Jenišovice 

usnesení  

č. 14/109/12 

schvaluje podání žádosti na Pardubický kraj – oddělení správy a 

majetku o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Štěnec do 

vlastnictví obce Jenišovice. Jedná se o pozemky, kde se 

nacházejí opravené chodníky, které byly zaměřeny a 

geometrickým plánem odděleny od pozemkových parcel č. 

495/3 a 512/1 v k.ú. Štěnec 

usnesení 

č.14/110/12 

schvaluje záměr pronajmout část kabin v objektu bývalé TJ 

Jenišovice, za účelem zřízení klubovny HC Sokol Jenišovice. 

usnesení 

č.14/111/12 

schvaluje poskytnutí sponzorského daru HC sokol Jenišovice na 

činnost v zimní sezóně 2012/2013 ve výši 5 000,-Kč. 

usnesení 

č.14/112/12 

schvaluje oslovení občanů prostřednictvím ankety, týkající se 

odkoupení Kulturního domu v Jenišovicích. 

 

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce  Jenišovice 
usnesení 

č. 15/113/12 

schvaluje „kupní smlouvu, mezi prodávajícím: Obec Jenišovice, 

a kupujícím: VČP Net s.r.o. Předmětem smlouvy je úplatný 

převod plynárenského zařízení, které bylo realizováno v rámci 

stavby „Plynofikace obce Jenišovice – II. etapa. Kupní cena činí 

celkem 1.259.000,-Kč. 

usnesení 

č.15/114/12 

schvaluje „Smlouvu o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim“ mezi obcí 

Jenišovice  a Městskou knihovnou Chrudim. 

usnesení 

č.15/115/12 

schvaluje „Plán inventur na rok 2012“ 

usnesení 

č.15/116/12 

schvaluje pořízení 1,5 letého diskontovaného spořícího státního 

dluhopisu ČR ve výši 2 mil.,-Kč s výnosem 2,05%.   

usnesení 

č.15/117/12 

schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z  prostředků 

Pardubického kraje na akci „Štěnec – oprava vodovodů“. 

usnesení 

č.15/118/12 

schvaluje mimořádný příspěvek Svazku obcí Košumberska na 

akci „Úprava prostranství okolí křížku ve Štěnci, sadové úpravy 

+ kovářské práce, v celkové výši 151 104,-Kč. 

usnesení 

č.15/119/12 

schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava opěrné zdi 

v Mravíně“. 

usnesení 

č.15/120/12 

schvaluje podání žádosti o Grant, z programu Podpory 

kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2013, na pořádání 

14. Ročníku Přehlídky dechových hudeb. 

http://www.obecjenisovice.cz/


                      Jenišovický zpravodaj                    prosinec  2012 

www.obecjenisovice.cz                              obecniurad@obecjenisovice.cz 
                       

usnesení 

č.15/121/12 

schvaluje „Darovací smlouvu“ mezi firmou Denivková zahrada 

s.r.o. a Obcí Jenišovice. Předmětem smlouvy je předání věcného 

daru v podobě tabulového informačního systému v rámci 

projektu Jedlá zahrada pro děti a dospělé, v hodnotě 8 000,-Kč 

včetně DPH. 

usnesení 

č.15/122/12 

schvaluje „Darovací smlouvu“ mezi firmou Denivková zahrada 

s.r.o. a Obcí Jenišovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí 

finančního daru na financování stavby dřevěného schodiště na 

„Hradisko“ v místní části Mravín a na pořízení císařských otisků 

pro k.ú. Mravín v celkové výši 12 434,-Kč. 

usnesení 

č.15/123/12 

I. revokuje usnesení č.9/83/12 z 11. 1. 2012, kterým ZO 

Jenišovice ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010. 

II. schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku obce Jenišovice č. 

2/2012“, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o 

místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo 

jiné technické herní zařízení. 

       
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce  Jenišovice 

usneseníč. 

16/1/12 

schvaluje „rozpočtové provizorium na rok 2013“ 

usnesení 

č.16/2/12 

schvaluje „Smlouvu o nájmu části nebytových prostor budovy 

bývalé Tělovýchovné jednoty Jenišovice na pozemku parc.č.112/2 

bez čp.,která je ve vlastnictví Obce Jenišovice mezi Obcí 

Jenišovice a HC Sokol Jenišovice. Předmětem smlouvy je zřízení 

klubovny HC Sokol Jenišovice.  

usnesení 

č.16/3/12 

schvaluje „Smlouvu o nájmu části nebytových prostor budovy 

bývalé Tělovýchovné jednoty Jenišovice na pozemku parc.č.112/2 

bez čp.,která je ve vlastnictví Obce Jenišovice mezi Obcí 

Jenišovice a Mysliveckým sdružením Olšinka. Předmětem 

smlouvy je zřízení zázemí pro činnost Mysliveckého sdružení 

Olšinka.  

usnesení 

č.16/4/12 

schvaluje firmu Geodetales Chrudim s.r.o., zastoupenou Ing. 

Alešem Kubátem, pro vypracování geometrického plánu na věcné 

břemeno, sepsání smluv včetně zajištění podpisů a zajištění 

vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s prodejem 

plynárenského zařízení. 

usnesení 

č.16/5/12 

schvaluje „členství“ v MAS Skutečsko, Košumbersko a 

Chrastecko, o.s. a souhlasí s působením MAS Skutečsko, 

Košumbersko a Chrastecko, o.s. na území obce Jenišovice. 

usnesení 

č.16/6/12 

schvaluje přípravu „Integrované strategie území MAS Skutečsko, 

Košumbersko a Chrastecko, o.s.“ na svém území. 

http://www.obecjenisovice.cz/
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usnesení 

č.16/7/12 

schvaluje „stanovy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, 

o.s.“. 

usnesení 

č.16/8/12 

deleguje starostu obce k zastupování obce Jenišovice na valných 

hromadách MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s. 

usnesení 

č.16/9/12 

schvaluje investiční záměr stavby „Multifunkční hřiště 

Jenišovice“ 

usnesení 

č.16/10/12 

schvaluje  

I. podání žádosti o grant z prostředků Pardubického kraje v rámci 

„Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení“ na 

akci „Multifunkční hřiště Jenišovice“.  

II. podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR ČR z podprogramu 

„Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci na 

akci „Multifunkční hřiště Jenišovice“.  

III. podání žádosti o grantové řízení „Oranžové hřiště 2013“ 

z Nadace ČEZ na akci „Multifunkční hřiště Jenišovice“. 

usnesení 

č.16/11/12 

schvaluje I. podání žádosti k Územnímu souhlasu na akci 

„Multifunkční hřiště Jenišovice“ na stavební úřad Chrast.  

II. záměr vypracovat položkový rozpočet k projektové 

dokumentaci „Multifunkční hřiště Jenišovice“, který provede Ing. 

Lukáš Bezdíček, firma ILB Prostav s.r.o. 

usnesení 

č.16/12/12 

schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 

2013. 

usnesení 

č.16/13/12 

schvaluje nákup motorové přenosné stříkačky PS 12 do vlastnictví 

obce. SDH Štěnec se bude podílet ze svých prostředků minimálně 

10 % na celkové pořizovací ceně motorové přenosné stříkačky PS 

12. Maximální výše, která bude uvolněna z prostředků obce na 

nákup výše uvedené stříkačky, je 90 000,-Kč. 

usnesení 

č.16/14/12 

schvaluje záměr ve věci bezúplatného převodu pozemku p.p.č. 

519/7 v k.ú. Štěnec z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do 

vlastnictví Obce Jenišovice. 

usnesení 

č.16/15/12 

schvaluje výrobu a instalaci dřevěného altánu a mobiliáře v rámci 

projektu „Jedlá zahrada pro děti a dospělé“ v prostoru dětského 

hřiště v Jenišovicích v celkové výši 146 695,-Kč a výrobu a 

instalaci dřevěného schodiště a lavičky na „Hradisko“ v místní 

části Mravín ve výši 72 800,-Kč včetně DPH. Zhotovitelem byla 

vybrána na základě předložených cenových nabídek firma Lesy 

města Brna, a.s.. 
        (PV) 
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MAS Skutečsko, Košumbersko a 

Chrastecko 
Stali jsme se členy občanského sdružení "MAS Skutečsko, 

Košumbersko a Chrastecko".  

Cíle a formy činnosti občanského sdružení: 

1. Základním posláním sdružení je působit jako místní iniciační, 

řídící a kontrolní orgán, který v rámci dotačních programů 

LEADER+, LEADER ČR a LEADER v rámci PRV 2007 – 2013 

a 2014 -2020 provádí činnosti dle podmínek uvedených dotačních 

programů v platném znění.  

2. Obecným předmětem činnosti je sdružování a spolupráce 

představitelů obcí, svazků obcí, orgánů územní samosprávy, 

zemědělců,podnikatelů, škol, projekčních a odborných institucí, 

peněžních ústavů, spolků a dalších jednotlivých osob při 

prosazování společných zájmů a pro ochranu společných práv. 

3. V jednotlivostech je předmětem činnosti sdružení zejména obnova 

a rozvoj venkova prostřednictvím:  

a) zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, 

b) péče o přirozený ráz venkova a venkovského osídlení, 

c) posílení ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce, 

d) péče a ochrana krajiny a životního prostředí, 

e) zachování a obnova kulturního dědictví, 

f) rozvoj v oblasti cestovního ruchu, 

g) zajišťování marketingových služeb v rámci managementu 

cestovního ruchu, 

h) publikační činnost, vydávání propagačních materiálů a 

upomínkových předmětů, 

i) poradenství na úseku zemědělství a všestranného rozvoje 

venkova, 

j) vzdělávání, odborná činnost, pořádání tematických exkurzí, 

seminářů, výstav, apod., 

k) zprostředkování a zajištění služeb ve výše uvedených oblastech.  

Členské příspěvky nejsou požadovány. 
        (PV) 
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Multifunkční hřiště 
   

Protože v příštím roce 2013 plánuje zastupitelstvo obce v 

případě získání dotace vybudovat multifunkční hřiště v 

Jenišovicích, jehož záměr vznikl při komunitním plánování v 

rámci projektu „Jedlá zahrada“, budou podány 3 žádosti o dotaci. 

První se týká dotace z prostředků Pardubického kraje. Maximální 

podpora je 400tis. Kč, podmínkou je 50% účast obce na 

financování projektu. Další dotace, kde lze získat opět podporu v 

maximální výši 400tis. Kč s podmínkou spoluúčasti z rozpočtu 

obce min. 70%, je dotace z MMR, kterou je nutné podat do 15. 2. 

2013 a poslední možností je finanční podpora z Nadace ČEZ – 

program Oranžové hřiště, maximální podpora není stanovena, není 

vyžadována spoluúčast.  

 V této souvislosti byl v loňském roce vydán Stavebním 

úřadem Chrast platný „Územní souhlas“ ke stavbě Multifunkčního 

hřiště, jehož platnost končí v únoru 2013 a nelze jej prodloužit. Z 

tohoto důvodu bude po novém roce podána nová žádost k 

územnímu souhlasu, který je nezbytnou přílohou žádostí o dotace. 

V této souvislosti byl osloven projektant ing. Lukáš Bezdíček, 

který nám zpracovával projektovou dokumentaci „Multifunkční 

hřiště Jenišovice“, neboť bylo třeba upřesnit některé údaje s 

ohledem na vypracování položkového rozpočtu, který je nutný 

opět doložit k žádosti o dotace + je nutný pro budoucí výběrové 

řízení na realizaci této akce. 
        (PV)     

 

Životní jubilea leden - březen 
Otilie Truncová 86 let Štěnec 

František Pištora  60 let  Mravín 

Jana Zelenková 70 let Martinice 

Hana Svobodová 50 let Zalažany 

 

Oslavencům blahopřejeme! 
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SDH Štěnec – Mravín v roce 2012 
 

Stejně 

jako v minulých 

letech jsme se 

účastnily řady 

akcí a sami jsme 

jich několik 

pořádali. Dne 30. 

dubna jsme 

organizovali 

pálení čarodějnic 

pro děti 

s opékáním buřtů 

a dalším 

občerstvením.  

Stejně jako 

v předchozích letech jsme se účastnili 1. kola požárního sportu, 

konaného 26. května v Holešovicích, kde jsme měli mladší a starší 

družstvo mužů. Starší družstvo získalo 3. Místo. 7. července jsme 

se účastnili malé kopané ve Lhotě u Chroustovic, kde se nám 

podařilo vybojovat 1. místo. Stejné umístění jsme získali 18. 8. na 

Mentouře. Již tradiční fotbalový turnaj jsme pořádali ve Štěnci 29. 

září od 9,00 hodin. Účastníci a hráči si pochutnali na grilované 

vepřové kýtě, grilovaných klobásách a ženy z ČČK nám pro tuto 

akci napekly výborné posvícenské koláče. Tímto děkujeme za 

sponzorský dar Obci Jenišovice, firmě POSPA OIL z Vysokého 

Mýta a Vladislavovi Fikejzovi. Pro Štěnecké i přespolní děti jsme 

pořádali závody v rybaření na požární nádrži, u kterých děti zažily 

okamžiky napětí a naučily se trpělivosti. 
       (JR) 
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Vánoční turnaj v ping pongu 
 

 Ani o svátcích 

naši občané nezahálí, a 

proto stejně jako loni 

se i letos konal 26. 12. 

2012 v budově bývalé 

školy turnaj v ping 

pongu. U tří herních 

stolů se postupně 

vystřídalo na 22 hráčů. 

Vítězem turnaje se stal 

Roman Jonáš. 

      Gratulujeme! 
(ZS) 

 
 

 

 

  

Výsledky „Ankety“  
týkající se odkoupení KD Jenišovice 

 
PRO odkoupení  151  nad 2mil. Kč  100  

do 2mil. Kč  51  

PROTI odkoupení  43   

2 lístky odevzdány nevyplněné  

 Děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili. Výsledky 

budou sloužit pro další rozhodování a jednání zastupitelů obce 

s majitelkou kulturního domu.  
        (PV) 
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„Jedlá zahrada“ 
finanční zhodnocení projektu 

 

Celkové náklady na projekt  291 736,50 Kč  
- dar z Nadace Partnerství  195 000 Kč 

- sponzoři     66 333,5 Kč  
- Obec Jenišovice     30 406 Kč  
 

Významným sponzorem projektu byla firma ABK, která 

zaštítila poměrnou část stavby altánu ve výši 55 tis. Kč. Dále 

Ovocné a okrasné školky Litomyšl, které darovaly 1 strom 

kaštanovníku v hodnotě 1 490,5 Kč a Denivková zahrada darovala 

3 ovocné stromky, trvalky a bylinky v hodnotě 1 840 Kč a část 

informačního tabulového systému ve výši 8 tis. Kč.  

Z prostředků obce byla financována část stavby altánu ve 

výši 24 526,-Kč a 5 880,-Kč na pečení koláčů, cestovní náklady a 

občerstvení.  

Veškeré ostatní náklady na rostlinný materiál, konstrukce, 

mobiliář, fotopráce, projekt a další byly hrazeny z Nadace 

Partnerství.  

V tomto rozpočtu nejsou započítány náklady na akci 

„Slavnostní otevření Jedlé zahrady“, která byla finančně 

podpořena z Pardubického kraje z kanceláře hejtmana 

Pardubického kraje ve výši 5 tis. Kč a za finanční podpory České 

spořitelny a.s. ve výši 10 tis. Kč. Fotografie, články, průběžné a 

závěrečné zprávy projektu „Jedlá zahrada“ budou průběžně během 

zimních měsíců na webových stránkách obce Jenišovice 

doplňovány.         
        (PV) 
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Termíny svozu popelnic 
 

    Termíny svozu popelnic - I. pololetí 2013  

  
  
          

 

Leden 
 

8.1.2013 
 

22.1.2013 
    

 

Únor 
 

5.2.2013 
 

19.2.2013 
    

 

Březen 5.3.2013 
 

19.3.2013 
    

 

Duben 2.4.2013 
 

16.4.2013 
 

30.4.2013 
  

 

Květen 14.5.2013 
 

28.5.2013 
    

 

Červen 11.6.2013 
 

25.6.2013 
              

 
Svoz nebezpečného odpadu I. pololetí -  (sobota) 30.3.2013 

                                        

                      Termíny svozu popelnic - II. pololetí 2013 

               

 

Červenec 9.7.2013 
 

23.7.2013 
    

 

Srpen 
 

6.8.2013 
 

20.8.2013 
    

 

září 
 

3.9.2013 
 

17.9.2013 
    

 

Říjen 
 

1.10.2013 
 

15.10.2013 
 

29.10.2013 
  

 

Listopad 12.11.2013 
 

26.11.2013 
    

 

Prosinec 10.12.2013 
 

24.12.2013 
    

          

 
Svoz nebezpečného odpadu II. pololetí - (sobota) 2.11.2013 

  
           

 

 V Případě, že dojde ke změně svozu, Obecní úřad bude 

občany včas informovat. Za komunální odpad bude v roce 2013 

vybírán poplatek 480 Kč za každou osobu trvale bydlící a za 

objekt sloužící k individuální rekreaci. Poplatek je splatný do 31. 

3. 2013. 
(PK) 
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