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Vážení a milí spoluobčané, 

Vánoce utekly velmi rychle, proto doufáme, že jste si těchto 

pár dní užili v klidu a přátelské náladě. V prosinci jsme pro vás      

připravili dva koncerty v našem kostele. Pokud jste se zúčastnili,   

věříme, že jste si odnesli příjemný kulturní zážitek. 

 Tuto zimu jsme si užili i trochu sněhu, naštěstí jaro již začíná 

ukazovat svou přívětivou tvář, i když paní zima se stále nechce vzdát 

své vlády. Doufáme, že jste zimu prožili ve zdraví. Mnozí z vás se již 

těší, až vyrazí na své zahrádky a zahrady, někteří připravují svá kola 

na první jarní vyjížďky. A všichni se těšíme, až teplé slunce zakryje 

naše zimní chmury.  

Svátky jara letos oslavíme již na konci března a tento víkend  

si také posuneme ručičky hodin o hodinu vpřed a přejdeme na letní 

čas. Rázem bude večer více světla a všechno se probudí do lepší    

nálady.  

Přejeme vám všem příjemné jarní dny plné pohody a úsměvů.  

 

  Miroslava Šmejdová, zastupitelka 
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

♣  Strategický rozvojový dokument obce Jenišovice 

 Zastupitelstvo obce musí v letošním roce 2016 zpracovat nový    

Strategický dokument rozvoje obce Jenišovice, jelikož dosavadní dokument 

byl zpracován na roky 2011 – 2016 a převážná část záměrů již byla nebo     

je realizována. 

 Například je dokončena 1. část výstavby infrastruktury pro 6 nových  

rodinných domků v Jenišovicích, rekonstrukce návsi a oprava betonové  

podezdívky v Mravíně, postupné opravy chodníků v obcích, oprava požární 

nádrže v Mravíně a ve Štěnci, zpracování nového územního plánu obce, 

pořádání pravidelných kulturních a společenských akcí (vodění Jidáše,    

Přehlídka dechových kapel) apod. 

 Místní program obnovy vesnice slouží jako střednědobý                  

až dlouhodobý koncepční dokument, určující celkovou strategii obnovy        

a rozvoje obce v různých oblastech: 

− v oblasti rozvoje sounáležitosti místních obyvatel s obcí a přirozenými 

regiony  

− v oblasti zachování, obnovy a údržby venkovské zástavby 

− v oblasti zkvalitnění občanské vybavenosti  

− v oblasti veřejných prostranství 

− v oblasti technické infrastruktury, komunikací a dopravy 

− v oblasti ochrany a obnovy kulturní krajiny 
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 Proto bychom teď, v začátku, uvítali podněty od Vás občanů            

a chalupářů co je kde v našich obcích potřeba zlepšit, opravit, předělat           

i podněty ke kulturnímu dění v našich obcích.  

 Návrhy posílejte písemně nebo na e-mail:                                    

obecniurad@obecjenisovice.cz, řekněte o nich zvoleným zastupitelům nebo 

přijďte osobně na Obecní úřad. 

Za každý Váš podnět a návrh předem děkujeme. 

♣  SVAZEK OBCÍ KOŠUMBERSKA - cyklotrasy 

 Svazek obcí, jehož je naše obec členem, v loňském roce nechal  

zpracovat studii proveditelnosti na akci  ,,Cyklokomunikace územím      

Novohradky“. Firma Transconzul s.r.o., která studii zpracovala, předložila 

komplexní analýzu zájmového území, včetně prověření technických       

možností pro vedení cyklostezek, případně cyklotras ve směru řeky         

Novohradky. Hlavní páteřní trasa je plánována mezi obcemi Hrochův     

Týnec-Chroustovice – Jenišovice- Lozice – Luže. Z ní jsou navrženy       

odbočky do dalších obcí. 

 Realizace plánu bude v prvé řadě záviset na získání dotací a na mož-

nostech spolufinancování ze strany obcí. Zpracovaná studie je zájemcům 

k nahlédnutí na obecním úřadě. 

♣  Tříkrálová sbírka 2016 

 Oblastní charita Pardubice pořádala 9. ledna v našich obcích    

Tříkrálovou sbírku. Výnos letošní sbírky činí 5.613,- Kč.  

 Děkujeme všem, kteří letošní Tříkrálovou sbírku finančně podpořili. 
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♣  Produkce odpadu za rok 2015 

 Pro informaci jaké množství některých druhů odpadů                       

se vyprodukovalo v naši obci v loňském roce 2015: 

- Plast                              6,81 t 

- Sklo                                 6,87 t 

- Papír                                 3,85 t 

- Oděvy                                1,31 t 

- Bio odpad                       71,70 t 

- Objem. odp.                       11,84 t  

- Směsný komun. odpad       84,67 t 

 Děkujeme všem za třídění odpadů a věříme, že pomůžete snížit 

množství u posledních dvou uvedených odpadů. 

♣  Bioodpad 

 Od dubna do listopadu bude obec zajišťovat ve všech našich      

místních částech likvidaci bioodpadu. V tomto období budou trvale umístěny 

velkoobjemové kontejnery v Jenišovicích vedle hřbitova, v Zalažanech 

v dolní části obce, ve Štěnci u obecní stodoly nebo vedle dílen Agra, 

v Mravíně na návsi, v Martinicích u kabin. Umístění kontejnerů se může 

v průběhu roku změnit. Co se do nich ukládá máte uvedeno v doručených 

propagačních letácích.  

 Každá nemovitost, kde je někdo trvale přihlášen k trvalému pobytu, 

má možnost  bezúplatné zápůjčky kompostéru na 5 let a pak mu bude     

darován. Tato možnost je omezena do 30. 4. 2016. Zájemci z místní části 

Jenišovice, kteří si ještě kompostér nevyzvedli se o jeho výdeji  mohou   
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domluvit s p. Romanem Jonášem nebo na obecním úřadě, ve Štěnci          

s p. Zdeňkem Sochorem, v Mravíně s p. J. Rozlívkou a v Zalažanech        

s p. S. Navrátilovou.  Po tomto datu budou nevyzvednuté kompostéry     

nabídnuty dalším zájemcům z řad chalupářů.  

 Po dohodě na Obecním úřadě si můžete objednat i štěpkování větví 

za úhradu 300,- Kč/ hod. Štěpkovač zpracuje větve do průměru 10 cm.  

♣  Novinky ve sběru spotřebičů – mobilní svoz 

 Takzvaná elektronovela přinesla některé důležité změny týkajících 

se i měst a obcí. 

 Nově smí přebírat elektrozařízení nebo elektroodpady jen místo 

zpětného odběru vytvořené jejich výrobcem, dále prodejce elektrozařízení 

nebo osoba oprávněná ke zpracování (ne ke sběru) elektroodpadů ve své 

provozovně. 

 Obce ani svozové firmy mezi těmito subjekty vyjmenovány nejsou  

a ani nejsou považovány za držitele, jejichž povinnost je odevzdat buď       

na místo zpětného odběru, nebo přímo zpracovateli. Držitelem je občan, 

který tuto povinnost musí splnit a obec mu to může umožnit tím, že zřídí 

místo zpětného odběru, za které se považuje i mobilní svoz, pokud je k němu 

uzavřena písemná dohoda s výrobcem nebo provozovatelem kolektivního 

systému. 

 ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, 

oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení                      

a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče,         

elektrické nástroje a nářadí). 



S t r á n k a  | 8 
 

www.obecjenisovice.cz                 obecniurad@obecjenisovice.cz 

SOUBOR USNESENÍ Z 12. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE JENIŠOVICE KONANÉHO DNE 15.12.2015 

Usnesení č. 1/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 ve znění Přílohy tohoto 
Usnesení. 

 
Usnesení č. 2/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje Plán inventur na rok 2015 ve znění Přílohy tohoto Usnesení. 

 

Usnesení č. 3/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz  
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování       
komunálních odpadů a sazbu poplatku na rok 2016 v nezměněné výši 480,-Kč.  

 

Usnesení č. 4/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje Bezúplatný převod poz. parc. č. 559/3, kú. Jenišovice, o výměře 357m2, 
druh pozemku ostatní plocha, z majetku Pardubického kraje do majetku obce 
Jenišovice.  

 
Usnesení č. 5/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje Podání žádosti na Pardubický kraj o bezúplatný převod nově zaměřené 
poz. parc. č. 553/4 v kú. Jenišovice, o výměře 143m2. 

 

Usnesení č. 6/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje  Bezúplatný převod nově zaměřené poz. parc. č. 553/4, kú. Jenišovice,   
o výměře 143m2, z majetku Pardubického kraje do majetku obce Jenišovice.   
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Usnesení č. 7/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje Záměr odkoupit poz. parc. č. 88/1 o výměře 207m2, 88/2 o výměře 
320m2, 100/1 o výměře 2295m2 vše v kú. Jenišovice od Římskokatolické farnosti 
Luže, za cenu uvedenou ve znaleckém posudku, stanovenou úředním znalcem.     

 

Usnesení č. 8/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje Pachtovní smlouvu č. 451/15 uzavřenou mezi pachtýřem AGRem      
JENIŠOVICE a.s., se sídlem Lozice čp. 16, 538 54 Luže, IČ: 25926845,            
zastoupeným Radkem Černohorským, předsedou představenstva a propachtovatelem 
obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice,IČ: 00270237, zastoupenou    
Lubomírem Svatošem, starostou obce. Předmětem smlouvy je propachtování     
pozemků ve vlastnictví obce Jenišovice k užívání a požívání za účelem zajištění                     
a provozování  zemědělské výroby, za podmínek uvedených v této smlouvě.   

 

 Usnesení č. 9/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 0-17/2011na zajištění svozu, třídění,      
recyklace a odstranění komunálního odpadu uzavřený mezi smluvními stranami 
obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice, zastoupenou Lubomírem       
Svatošem, starostou obce a Technickými službami Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 
Hlinsko, IČ: 25951611, zastoupenými Petrem Stejskalem, jednatelem společnosti.  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 0-17/2011na zajištění svozu, třídění, recyklace               
a odstranění komunálního odpadu mění pouze Čl. VI smlouvy (cena plnění),     
paušální  poplatky se navyšují o 0,4%, tj. o míru inflace k 30. 9. 2015. Ostatní 
ujednání smlouvy ve znění dodatku zůstávají nezměněny. 

 

Usnesení č. 10/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje Smlouvu o výpůjčce a darování kompostéru. Smlouva bude uzavírána 
mezi půjčitelem obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice, zastoupenou 
Lubomírem Svatošem, starostou obce a vypůjčiteli, majiteli nemovitostí,               
kde je někdo přihlášen k trvalému pobytu. 
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Usnesení č. 11/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje částečnou změnu užívání poz. parc. č. 111/2 v kú. Mravín za účelem 
pěstování brambor, dle předložené žádosti pana Vladimíra Vyčítala. 

 

Usnesení č. 12/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje Aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu -  IV. Hlavní záměry 
programu obnovy Jenišovic a jejich místních částí – Martinice, Zalažany, Štěnec, 
Mravín, na roky 2011 – 2016 o bod: Podpora provozu obchodu v obci. 

 

Usnesení č. 13/12/2015 
ZO Jenišovice  
1. schvaluje podání Žádosti o dotaci na rok 2016 z rozpočtu Pardubického kraje 

na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek sboru    
dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje. 

2. schvaluje podání Žádosti o dotaci na rok 2016 z rozpočtu Pardubického kraje 
z Programu podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji na pořádání  
Přehlídky dechových kapel v obci Jenišovice.  

3. schvaluje podání Žádosti o dotaci na rok 2016 z rozpočtu Pardubického kraje 
z Programu podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji na opravu           
historického hasičského automobilu Škoda 125. 

4. schvaluje podání Žádosti o dotaci na rok 2016 z rozpočtu Pardubického kraje, 
z Programu obnovy venkova, Dotační titul 9 – Dotace na podporu obchodu    
a pojízdných prodejen. 

 
Usnesení č. 14/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje hlasovat zvlášť o zrušení zřizovacích listin Jednotky sboru               
dobrovolných hasičů Zalažany a Jednotky sboru dobrovolných hasičů  Štěnec, 
Mravín  

 
Usnesení č. 15/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje zrušení zřizovacích listin pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů  
Zalažany 
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Usnesení č. 16/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje zrušení zřizovacích listin pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů  
Štěnec, Mravín. 

 
Usnesení č. 17/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje předloženou Kalkulaci vodného na rok 2016, ze které vyplývá cena  
vodného na rok 2016 ve výši 25,68,- Kč/m3.  

 
Usnesení č. 18/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje Rozpočet na hospodaření v obecních lesích na rok 2016, předložený 
Městskými lesy Vysoké Mýto, kde výnosy z prodeje surového dřeva činí  42tis. Kč  
a náklady 35,125 tis. Kč. 

 
Usnesení č. 19/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje Zvýšení odměny za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného  
člena zastupitelstva obce na 7 015,-Kč. Odměna v této výši bude poskytována         
ode dne 1. 1. 2016. 

 
Usnesení č. 20/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona     
o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům za-
stupitelstev, v platném znění, od 1. 1. 2016 zvýšena odměna za výkon funkce člena 
zastupitelstva na výši 357,-Kč, předsedy výboru na výši 1180,00 Kč a člena výboru 
zastupitelstva na výši 939,00Kč. Výše odměn je stanovena jako souhrn odměn       
za jednotlivé funkce. 

 

Usnesení č. 21/12/2015 
ZO Jenišovice  
schvaluje Účelový dar obce Jenišovice, ve výši dobrovolného vstupného z akcí     
ze dne 2. 12. 2015 a 27. 12. 2015, Římskokatolické farnosti Luže na opravu      
poškozeného uchycení zvonu v kostele Nejsvětější Trojice v Jenišovicích. 
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ŽENY Z ČČK JENIŠOVICE 

Vážení spoluobčané, práci našeho spolu ČČK jistě všichni znáte. 

V loňském roce jsme pořádaly mimo tradičních akcí, jako je Babský bál 

nebo dětský den, i věc zcela novou a to Putování se strašidly na konci 

října. I když to bylo poprvé, myslíme si, a z ohlasů rodičů i dětí víme, 

že se jim všem tohle moc líbilo.  

Mnoho z vás navštívilo naši Vánoční výstavu. Přišli jste 

se podívat na kupu krásných věcí, které vytvořily šikovné ruce. Poseděli 

jste u cukroví a našeho výtečného punče a společně js

k vánoční atmosféře.  
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Vážení spoluobčané, práci našeho spolu ČČK jistě všichni znáte. 

loňském roce jsme pořádaly mimo tradičních akcí, jako je Babský bál 

nebo dětský den, i věc zcela novou a to Putování se strašidly na konci 

ů rodičů i dětí víme,    

vás navštívilo naši Vánoční výstavu. Přišli jste             

se podívat na kupu krásných věcí, které vytvořily šikovné ruce. Poseděli 

jste u cukroví a našeho výtečného punče a společně jsme přivoněli 
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Rok se rychle přehoupl a my začínáme. Již 5. března uspořádáme 

Babský bál na motivy muzikálu Pomáda. Na neděli je připraven Dětský   

karneval. Na děti už je nachystán skvělý DJ Dáda. Bude spousta her             

a nebudou chybět ani oblíbená štěstíčka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Další plánované akce: 

• Pomlázková zábava……………..26. března 2016, 

• Pálení čarodějnic ……………….30. dubna 2016, 

• Dětský den………………………přesné datum bude včas 

upřesněno, 

• Opět uspořádáme Putování se strašidly a Vánoční výstavu. 

Věříme, že se spolu budeme na těchto akcích často potkávat. 

(Za ČČK Jenišovice – M. Šmejdová st. a ml.) 
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SDH ŠTĚNEC - MRAVÍN 

 Výroční členská schůze 

 V sobotu 9. ledna 2016 se konala výroční členská schůze SDH 

Štěnec – Mravín. Schůzi zahájil starosta SDH Petr Herynek

všechny přítomné členy sboru a hosty. Schůze začala minutou ticha k uctění 

památky člena SDH Jiřího Richtera, který zemřel v listopadu loňského roku.  

Zprávu o činnosti SDH přečetl jednatel Oldřich Žák. Mezi hosty výroční 

schůze byli starosta okrsku Roman Mrázek a velitel okrsku Josef Uhlíř,

místostarosta obce Jenišovice David Pitra. Starosta okrsku Roman Mrázek 

poděkoval za úspěšné zvládnutí pořadatelství okrskové soutěže konané 

16. května 2015 na “Ostůvku” v Jenišovicích. Proběhla i volba

okrskovou konferenci. Zvoleni za naši organizaci byli starosta Petr Herynek,

velitel Josef  Rozlivka, jednatel Oldřich Žák a Pavel Doubravský st.

było odsouhlaseno přijetí nového člena M. Žáka. Po té starosta poděkoval

všem členům SDH za vykonanou práci v předešlém období 

pokračovala diskuzí. SDH Štěnec – Mravín má v součastnosti 26

 Okrsková konference SDH  

 Okrsková konference 

SDH sekonala 13.února ve 

Vinarech. Na této konferenci 

obdržely jednotlivé sbory SDH 

okrsku Chroustovice pozvánku 

na hasičskou soutěž  
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2016 se konala výroční členská schůze SDH 

Schůzi zahájil starosta SDH Petr Herynek, který přivítal 

Schůze začala minutou ticha k uctění 

který zemřel v listopadu loňského roku.  

Mezi hosty výroční 

schůze byli starosta okrsku Roman Mrázek a velitel okrsku Josef Uhlíř, dále 

Starosta okrsku Roman Mrázek 

poděkoval za úspěšné zvládnutí pořadatelství okrskové soutěže konané      

Proběhla i volba delegátů na 

organizaci byli starosta Petr Herynek, 

Žák a Pavel Doubravský st. Dále 

Žáka. Po té starosta poděkoval 

období  a schůze 

má v součastnosti 26 členů. 
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“Memoriál Bohuslava Myšky”, který se budekonat 23. 4. 2016 od 9.hod. na 

“Ostrůvku” v Jenišovicíh. Dále bylo dohodnuto a odsouhlaseno, že soutěž v 

1.kole požárního sportu okrsku Chroustovice bude letos pořádat SDH 

Chroustovice a proběhne 18. 6. 2016 od 9.hod.v Chroustovicích. 

 Plánované akce na letošní rok 

 Na letošní rok opět plánujeme 30. dubna pálení čarodějnic pro děti   

a dospělé s opékáním vuřtů a dalším občerstvením. Po dohodě s našimi   

členy SDH se zúčastníme hasičské  soutěže “Memoriál Bohuslava         

Myšky”, který se bude konat 23. 4. 2016 od 9.hod. na “Ostrůvku”                 

v Jenišovicích. První kolo požárního sportu proběhne v sobotu 18. 6. 2016 

od 9.hod.v Chroustovicích. I zde plánujeme být zastoupeni  družstvem 

mužů. Také plánujeme se zúčastnit dalších požárních soutěží jako např.     

„O pohár starostky“ ve Vinarech dne 16. 7. 2016 a „O pohár starostky“    

dne 10. 9. 2016 v Chroustovicích. Dále plánujeme také uspořádání turnaje   

ve stolním tenise v obecní stodole ve Štěnci. Pro děti i dospělé chceme opět 

uspořádat ve Štěnci na malém rybníku (hasičské nádrži)  soutěž v rybaření. 

O letních prázdninách plánujeme ve spolupráci s ČČK Štěnec – Mravín  

posezenív obecní stodole s občerstvením a  živou hudbou. Tradiční turnaj 

v malé kopané s bohatým občerstvením je plánován na sobotu                    

24. září. Předem děkujeme sponzorům této každoroční oblíbené akce           

ve Štěnci. Další informace o SDH Štěnec – Mravín naleznete také na 

www.obecjenisovice.cz v odkazu Spolky a občanská sdružení. 

                                                                                                

(Za SDH Štěnec - MravínJ.Rozlivka) 
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SDH JENIŠOVICE 

 Vážení čtenáři ☺, stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním 

jsme si pro Vás připravili mnoho kulturních a sportovních akcí.  

 Naše první setkání a zahájení sezóny proběhne 23. dubna 2016 

v místním areálu „Ostrůvek“, a to při příležitosti již druhého ročníku       

Memoriálu B. Myšky, na který jsou zváni nejen milovníci požárního sportu, 

ale i občané místních částí a okolí.  

Další plánované akce na rok 2016: 

- Pálení čarodějnic  30. dubna, 

- Okrskové závody  18. června, 

(v Chroustovicích) 

- Malá kopaná   25. června, 

- Zdolání požární nádrže  2. července, 

- Benátská noc   5. srpna, 

- Pyžama x Košile  3. září, 

- Přehlídka dechových kapel 4. září, 

- Ukončení sezóny  24. září. 

 Tyto kulturní a sportovní akce nejsou pořádány pouze pro pobavení 

členů SDH Jenišovice, ale hlavně pro Vás – pro obyvatele místních částí, 

proto Vás na všechny tyto akce srdečně zveme! 

 (za SDH Jenišovic – D.Pitra) 
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SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK 

 Silvestrovský fotbálek se konal 31. prosince 2015

na místním fotbalovém hřišti a zúčastnilo se ho 19 hráčů. 

 Fotbalový zápas byl vyrovnaný, ale výsledek nebyl až tak důležitý

a bylo vidět, že to tak i všichni přítomní brali. Šlo nám hlavně o rozhýbání 

těla před dlouhým Silvestrovským večerem a o pobavení.  

 Jednalo se o první ročník Silvestrovského fotbalu a byl bych rád, 

kdyby se tento fotbal stal každoroční tradicí, proto doufám, že se na konci 

tohoto roku opět sejdeme ve stejném nebo i vyšším počtu jak hráčů, 

tak i diváků. 
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5 ☺ od 11:00hod. 

Fotbalový zápas byl vyrovnaný, ale výsledek nebyl až tak důležitý   

a bylo vidět, že to tak i všichni přítomní brali. Šlo nám hlavně o rozhýbání 

Jednalo se o první ročník Silvestrovského fotbalu a byl bych rád, 

kdyby se tento fotbal stal každoroční tradicí, proto doufám, že se na konci 

tohoto roku opět sejdeme ve stejném nebo i vyšším počtu jak hráčů,            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(text a foto– D.Pitra) 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI A DÁLE OSLAVÍ 

Březen 2016 

� 60 let – paní Horáková Jana, Zalažany 

� 80 let – pan Vajmar Jan, Jenišovice 

Duben 2016 

� 80 let – paní Fikejzová Miroslava, Mravín 

Květen 2016 

� 87 let – paní Pitrová Marie, Zalažany 

� 88 let – paní Truncová Anna, Štěnec 

� 50 let – paní Šrůtová Ivana, Jenišovice 

Červen 2016 

� 86 let – pan Dalecký Ladislav, Jenišovice 

� 60 let – pan Vaňásek František, Martinice 

� 60 let – pan Šmejda Ladislav, Martinice 

� 75 let – pan Flídr Josef, Jenišovice 

� 86 let – pan Zajíček Vladimír, Zalažany 
 

  Všem jubilantům srdečně gratulujeme! 

Rozloučili jsme se … 

� s panem Pavlem Černohorským z Jenišovic, 
� s panem Petrem Letáčkem z Jenišovic, 
� s panem Jiřím Bednářem z Jenišovic. 

    Vzpomínáme … 
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JENIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ 

 Věříme, že ve zpravodaji najdete vše potřebné a bude pro Vás 

užitečný.  

 V případě, že Vám ve zpravodaji chybí některé informace            

a chcete se spolupodílet na přípravě, rádi Vaše příspěvky uveřejníme 

nebo si necháme poradit náměty k psaní. Vaše články nebo dotazy stačí 

napsat na e-mail obecniurad@obecjenisovice.cz, pitra.david@seznam.cz            

a nebo je donést přímo na obec. 

Vydává Obec Jenišovice 

tel. a fax.: +420 469 671 553 

úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 – 16:00 hod. 

Zpravodaj neprochází jazykovou korekturou! 
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