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vydává Obec Jenišovice tel. a fax : 469 671 553 

        úřední hodiny: pondělí a středa 08.00 – 16.00  
 

 

Vzpomínková akce u příležitosti 100 let narození 

Josefa Koukala, DFC – bývalého válečného letce RAF 
akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje 

Romana Línka 

 

Neděle 6. května 2012 

Luže – 9.30 hod. – nám. Plk. Koukala 

- položení květin na pamětní desku J.Koukala 

- dechový orchestr ZUŠ Pardubice 

 

Jenišovice – 10.30 hod. – budova bývalé školy 

- průvod k památníku J. Koukala 

- průlet letounů JAS 29 Gripen 

- pietní akt k uctění památky J. Koukala včetně položení 

květin 

- malý koncert dechové hudby ZUŠ Pardubice 

- letová ukázka letounu META SOKOL 

- ukázka leteckých modelářů 

 

So 5. 5.   13 - 17 hod.    Ne 6. 5.   9 - 16 hod. 

Jenišovice – budova bývalé školy 

- výstava o válečném letci J.Koukalovi + výstava leteckých 

modelů 

- prodej pamětní brožury o životě J. Koukala 

- Hasičské mini muzeum 

.  

http://www.obecjenisovice.cz/
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 Při této příležitosti byla provedena úprava okolí památníku 

Josefa Koukala a pomníku obětem první světové války, bude 

vydán pamětní tisk a proběhne výstava věnovaná památce 

slavného jenišovického rodáka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Současná podoba pomníku obětí první světové války 

a památníku J. Koukala 

 

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Josef Koukal  

                                          

(1912 – 1980) 

 

  

 

 

 

 Josef Koukal se narodil 6.5.1912 v Jenišovicích a zemřel 

23.2.1980 v Luži.  

 Jenišovický rodák a válečný hrdina v bitvě o Británii 

absolvoval leteckou školu v Prostějově, pilotní a stíhací školu v 

Chebu. Začínal jako zkušební zalétávací pilot v továrně na letadla 

v Chocni. 

 Vsrpnu 1939 opustil jako pilot okupovanou zemi. Byl 

členem československé jednotky u 310. stíhací perutě RAF. Za 

svou leteckou kariéru prožil tři havárie, z nichž ani jednu nezavinil 

pilotážní chybou. Jednu přežil jako zkušební letec. V druhé byl 

sestřelen v letadle Hurricane, zachránil se, utrpěl však popáleniny 

na 72% těla. Po 22 plastických operací se dobrovolně vrátil k 

bojové činnosti. Zúčastnil se vzdušných  bojů jako stihač a přežil 

další havárii v letadle Spitfirre. 

 V oficiálním historickém hodnocení bitvy o Británii je 

uváděn mezi 10 nejúspěšnějšími československými stihači, je také 

uveden na pomníku v Anglii mezi 88 československými piloty, 

proslavenými ve vrcholném období letecké bitvy o Británii.  

 Při návštěvách Anglie v roce 1964 a 1972 zažil chvíle 

ocenění, doma se  mu dostalo vysokých vyznamenání až po smrti 

a byl in memoriam povýšen na plukovníka. 

Se svou manželkou Františkou měl dva syny Josefa a Petra. 

 Britský plastický chirurg Mc Indoe, který ho v téměř 

beznadějné situaci několikrát operoval, prohlásil: „ V životě jsem 

nepoznal statečnějšího člověka, než čechoslováka Josefa 

Koukala.“  

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Výpis usnesení z 9.zasedání zastupitelstva  obce  Jenišovice, ze 

dne 11.1. 2012 

 

usnesení č. 

9/79/12 

ZO Jenišovice 

I.   schvaluje „Smlouvu o organizaci a 

výkonu veřejné služby“, mezi Českou 

republikou - Úřad práce ČR, sídlo Karlovo 

náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2, jednající JUDr. 

Jiřím Kubešovu, generálním ředitelem Úřadu 

práce ČR, zastoupenou: Ing. Petrem 

Klimpelem, ředitelem krajské pobočky 

v Pardubicích, na základě pověření ze dne 9.12. 

2011 a obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64, 

zastoupenou : Lubomírem Svatošem, starostou 

obce.  

 

usnesení 

č.9/80/12 

ZO Jenišovice  

schvaluje „Návrh zadání územního plánu 

Jenišovice“ 

 

usnesení 

č.9/81/12 

ZO Jenišovice  
schvaluje podat žádost o Grant z prostředků 
Pardubického kraje v rámci programu „Podpora 
pořízení územního plánu v roce 2012“. 
 

usnesení 

č.9/82/12 

ZO Jenišovice  

schvaluje podat žádost o dotace z prostředků 

Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje 

venkova“ v roce 2012. Konkrétně dotační titul 

č.2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do 

komunitního života v obci a dotační titul č.4 – 

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb. 

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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usnesení 

č.9/83/12 

ZO Jenišovice  

ruší „Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o 

místním poplatku za provozovaný výherní hrací 

přístroj nebo jiné technické herní zařízení 

povolené Ministerstvem financí podle jiného 

právního předpisu. 

 

usnesení 

č.9/84/12 

ZO Jenišovice  

schvaluje návrh inventarizační komise na 

vyřazení majetku z evidence obce Jenišovice, 

dle vyřazovacích protokolů, které jsou přílohou 

usnesení. 

 

usnesení 

č.9/85/12 

ZO Jenišovice 

I.   schvaluje „Smlouvu o dílo“, mezi firmou 

Recprojekt s.r.o. se  

sídlem v Pardubicích , B.Němcové 2625, PSČ 

530 02, IČO: 26014327, zastoupena : Ing. 

Oldřichem Recem, jednatelem firmy a obcí 

Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64, zastoupenou : 

Lubomírem Svatošem, starostou obce. 

Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové 

dokumentace pro stavební řízení 

„Odkanalizování obce Jenišovice“ a projednání 

projektové dokumentace s dotčenými 

organizacemi státní správy a jinými účastníky 

stavebního řízení. 

 

usnesení 

č.9/86/12 

ZO Jenišovice 

I.   schvaluje „Smlouvu o dílo č.27/2011“ mezi 

firmou Envicons s.r.o., sídlem Pernerova 739, 

530 02 Pardubice, IČ: 27560015, zastoupenou 

Ing. Lukášem Řádkem, jednatelem a obcí 

Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64, zastoupenou 

Lubomírem Svatošem, starostou obce. 

Předmětem smlouvy je zpracování analytického 

http://www.obecjenisovice.cz/
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podkladu pro přípravu realizace protipovodňové 

ochrany prováděných systémem přírodě 

blízkých protipovodňových opatření na území 

obce Jenišovice. 

usnesení 

č.9/87/12 

ZO Jenišovice 

I.   schvaluje „Dohodu“ mezi firmou Envicons 

s.r.o., sídlem Pernerova 739, 530 02 Pardubice, 

IČ: 27560015, zastoupenou Ing. Lukášem 

Řádkem, jednatelem a obcí Jenišovice, 

Jenišovice 42, 538 64, zastoupenou Lubomírem 

Svatošem, starostou obce. 

usnesení 

č.9/88/12 

ZO Jenišovice  

I.   schvaluje „Dohodu o partnerství“, 

vztahující se k projektu „Technologické 

centrum a elektronická spisová služba v území 

pro město Chrudim“ mezi městem Chrudim, 

Resselovo nám. 77, Chrudim I, 537 16, 

IČ:00270211, zastoupeným Mgr. Petrem 

Řezníčkem – starostou města Chrudim a obcí 

Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64, zastoupenou : 

Lubomírem Svatošem, starostou obce. 

 

Výpis usnesení z 10.zasedání zastupitelstva  obce  Jenišovice, 

ze dne 28.3. 2012 

 

usnesení č. 

10/89/12 

ZO Jenišovice 

schvaluje „Rozpočet obce Jenišovice na rok 

2012“ 

usnesení 

č.10/90/12 

ZO Jenišovice 

I.   schvaluje „prodej pozemku“ parc. č. 

36/10 o výměře 102 m
2
, nacházejícího se  

v k.ú. Štěnec, manželům Horálkovým, trvale 

bytem Štěnec 43, za cenu 30 Kč/m
2
. Veškeré 

náklady související s koupí tohoto pozemku 

hradí kupující. 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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usnesení 

č.10/91/12 

ZO Jenišovice 

I.   schvaluje „Smlouvu o dílo“ k cenové 

nabídce S1200906A mezi firmou Svět oken 

s.r.o., Jasenice 1254, Vsetín,  IČ: 25831925, 

zastoupenou p. Ilonou Pospíšilovou a obcí 

Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64, zastoupenou 

: Lubomírem Svatošem, starostou obce. 

Předmětem smlouvy je demontáž stávajících 

oken, dodání, doprava a montáž nových oken 

na budově OÚ čp. 42 - 1.patro,  v Jenišovicích, 

včetně zednických prací v celkové výši    

88 098 Kč. Nedílnou součástí této smlouvy je 

cenová nabídka S1200906A ze dne 24.2. 2012.  

usnesení 

č.10/92/12 

ZO Jenišovice 

I.   schvaluje „Smlouvu o poskytování 

servisních služeb“, mezi firmou Geosense 

s.r.o. se sídlem Praha 8, Kobylisy, Třebenická 

1285/6, IČ: 29002567, jejímž jménem jedná 

Ing. Ladislav Čapek, jednatel a obcí Jenišovice, 

Jenišovice 42, 538 64, zastoupenou : 

Lubomírem Svatošem, starostou obce. 

Předmětem smlouvy je poskytování hostingu 

pro webovou aplikaci Geosense Geoportal 

s modulem Pasport KN, která je součástí 

obecního mapového portálu. 

usnesení č. 

10/93/12 

ZO Jenišovice 

I.   schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-

2009687/VB/1“, mezi firmou ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín – Děčín 

IV - Podmolky, 405 02, IČ: 24729035, 

zastoupenou  Miroslavem Suchým a obcí 

Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64, zastoupenou  

Lubomírem Svatošem, starostou obce.  

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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Výpis usnesení z 11.zasedání zastupitelstva  obce  Jenišovice, 

ze dne 18.4. 2012 

usnesení č. 

11/94/12 

ZO Jenišovice 

I.   schvaluje „Smlouvu o dílo“ mezi firmou 

Martin Lenoch – voda, topení, plyn, 

Hroubovice 144, 538 54 Luže, IČ: 65207050 a 

obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64, 

zastoupenou : Lubomírem Svatošem, 

starostou obce. Předmětem smlouvy je 

realizace nových rozvodů topení a plynofikace 

bytu v 1.np. v budově Obecního úřadu čp.42 

v celkové výši 95 620 Kč bez DPH. Nedílnou 

součástí této smlouvy je cenová nabídka ze 

dne 24.7. 2011.  

II.   schvaluje „Smlouvu o dílo“ mezi firmou 

Ladislav Klement, Nábřeží 55, 538 63 

Chroustovice, IČ: 11028386 a obcí Jenišovice, 

Jenišovice 42, 538 64, zastoupenou : 

Lubomírem Svatošem, starostou obce. 

Předmětem smlouvy je rekonstrukce el. 

instalace bytu v 1.np. objektu budovy OÚ 

Jenišovice čp.42 v celkové výši 60 211 Kč bez 

DPH. Nedílnou součástí této smlouvy je 

cenová nabídka ze dne 16.2. 2012. 

usnesení 

č.11/95/12 

ZO Jenišovice 

I.   schvaluje „Smlouvu o dílo“ mezi firmou 

Roman Rozlivka – tesařské a pokrývačské 

práce, Talafúsova 461/IV, Vysoké Mýto 566 

01 a obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64, 

zastoupenou : Lubomírem Svatošem, 

starostou obce. Předmětem smlouvy je 

realizace opravy střechy hospodářského 

stavení – obecní stodola ve Štěnci v celkové 

výši 82 210 Kč včetně DPH.  

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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usnesení 

č.11/96/12 

ZO Jenišovice 

I.   schvaluje „Smlouvu o dílo“ mezi firmou 

Agro Jenišovice,a.s., Lozice 16, 538 54 Luže,  

IČ: 25926845, zastoupenou p. Miroslavem 

Prausem a obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 

64, zastoupenou : Lubomírem Svatošem, 

starostou obce. Předmětem smlouvy je oprava 

objektu požární nádrže ve Štěnci - hráze 

potoka a zajištění hráze proti průsaku 

v celkové výši 109 486 Kč.  

usnesení 

č.11/97/12 

ZO Jenišovice 

I.   schvaluje „Mandátní smlouvu č. IČ 

2/2012“, mezi firmou Bořivoj Pitra, Sedlec 

čp.34, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15005844 a 

obcí Jenišovice, Jenišovice 42, 538 64, 

zastoupenou : Lubomírem Svatošem, 

starostou obce. Předmětem smlouvy je 

obstarávání inženýrské činnosti při zajištění 

výkonu technického dozoru investora na 

stavební akce obce Jenišovice v roce 2012.  

usnesení č. 

11/98/12 

ZO Jenišovice 

schvaluje výrobu nových dvoukřídlých 

vchodových dveří s nadsvětlíkem do budovy  

čp. 63 v Jenišovicích, které zhotoví p. Miloš 

Valter, Mravín 6, Luže, IČ: 64220052 

v celkové výši 26 400 Kč včetně DPH. 

usnesení č. 

11/99/12 

ZO Jenišovice 

schvaluje nákup dataprojektoru a promítacího 

plátna v celkové výši 18 564 Kč včetně DPH. 

usnesení č. 

11/100/12 

ZO Jenišovice 

schvaluje inventarizační zprávu obce 

Jenišovice za rok 2011. 

 

 

http://www.obecjenisovice.cz/
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JIDÁŠ 

 

 Velikonoce jsou pohyblivý svátek  a připadají na neděli po 

prvním jarním úplňku po jarní rovnodennosti (mezi 21. březnem a 

25. dubnem). 

 V době velikonočních svátků od Zeleného čtvrtku večer 

přes Velký pátek až do poledne o Bílé sobotě nesmí v kostele 

vyzvánět zvony. Říká se, že odletěly do Říma. Proto se v čase, kdy 

mají vyzvánět zvony, zavedla tradice hrkání. Hrká se ráno, 

odpoledne a navečer. Na Bílou sobotu pak chodí jeden z hrkáčů 

přestrojený  za Jidáše doprovázený ostatními hrkáči.  

 Ani letos chlapci z Jenišovic a Martinic tuto tradici 

neporušili a ve čtvrtek odpoledne poprvé obešli vesnice s hrkáči. 

Po té ještě večer, 3x v pátek a v sobotu brzy ráno. V sobotu 

dopoledne pak  ustrojili Jidáše a vydali se s koledou „Ó, Jidáši, 

nevěrný..“ na svou pouť. 

 

 

 
 

http://www.obecjenisovice.cz/
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VZDĚLANÝ ZATUPITEL 

 

 

 V sobotu 23.3. se většina našich zastupitelů zúčastnila 

semináře „vzdělaný zastupitel“, pod vedením koordinátora pana 

Jiřího Dytrta, starosty města Žamberk. Konal se v budově bývalé 

školy v Jenišovicích. 

 Probíhal pod záštitou ESF ČR a SMO ČR, který nabízí 

zdarma různé formy vzdělávání a informačně poradenskou 

podporu voleným představitelům měst a obcí. Obsahem semináře 

byla povinná a volitelná témata jako výkon státní správy, role a 

etický kodex zastupitele, komunikace a obrana proti neférovým 

postupům, zastupitel v roli osoby zodpovědné za dlouhodobý 

rozvoj obce a jiné. 

 Spolu s námi absolvovali vzdělávací seminář i zastupitelé 

obce Střemošice. 

Není to naše první společná akce se Střemošicemi. Již jsme měli 

příležitost spolupracovat při setkání starostů. Tato vzájemná 

aktivita, výměna infomací a předávání zkušeností byla přínosem 

pro všechny zúčastněné a kladně ji ohodnotil i samotný 

koordinátor pan Jiří Dytrt. 

 Akci jsme zakončili prohlídkou „ Hasičského muzea“ v 

Jenišovicích. 

 Všichni zúčastnění zastupitelé prokázali orientaci v platné 

právní úpravě zákona o obcích a souvisejících právních předpisech 

z pohledu práv a povinností při výkonu funkce zastupitele a 

obdrželi certifikát vydaný Svazem měst a obcí České republiky. 
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Vítání občánků 2.4.2012 

 

Eva Svatošová                  

24.4.2011  Martinice  
 

 

Markéta Šlégrová            
24.10.2011 Jenišovice  
 

 

Nela Nečasová                  
21.11.2011 Mravín  

 

 

 

 

Jubilea v našich obcích 

duben - srpen 

duben 

Svatošová Ludmila          80 let Zalažany 

 

květen 

Prokůpková Božena        50 let Zalažany 

Sochorová Marie             89 let Mravín 

Šotnerová Marie             70 let Jenišovice 

Boštíková Jana               60 let Martinice 

 

červen 

Dolejší Zdeněk                70 let Jenišovice 

 

červenec 

Bidlová Věra                   86 let Štěnec 

 

srpen  

Novotná Jiřina                92 let Mravín 

Andrle Jan                      70 let Jenišovice 

http://www.obecjenisovice.cz/
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO 

ODPADU SE BUDE KONAT 5. KVĚTNA 2012 

 

 Do svozu je možné přivézt nábytek, koberce, podlahové krytiny, 

objemné plastové předměty, keramiku, olejové hadry, lepidla, ředidla. 

Pneumatiky (osobní automobil) pouze v množství max. 4 ks. 

Do svozu nepatří zemina, stavební suť, popel, sklo a rostlinný materiál. 

Žádáme občany, aby předměty určené ke svozu předali osobně přímo 

pracovníkům Technických služeb Hlinsko. 

 V souvislosti se svozem nebezpečného odpadu 

upozorňujeme na zákaz pálení plastů, gumy, PVC lina, 

molitanu, textilu a jiných materiálů, které na oheň nepatří. 
 

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 

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, mléka, vína apod.- sešlápnuté 

 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/
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HC SOKOL JENIŠOVICE - sezóna 2011 - 2012 

       Sezónu jsme zahájili na soustředění 8 až 11. září ve Ždáru nad 

Sázavou. Kde jsme byli čtyřikrát na ledě a sehráli dvě přátelská 

utkání. Od 14. září jsme měli pravidelné čtvrteční tréninky. Od 

9.října začala sezóna.  

Dosáhli jsme těchto výsledků: 
  9.10.2011 HC Otradov HC Sokol 2:3 

23.10.2011 HC Chlumětín HC Sokol 1:7 

30.10.2011 HC Sokol HC Ostrov 4:2 

18.11.2011 HC Budislav HC Sokol 5:2 

26.11.2011 HC Sokol HC Proseč 10:2 

3.12.2011 HC Sokol HC Hlinsko 6:3 

11.12.2011 HC Štěpánov HC Sokol 3:2 

18.12.2011 HC Hostovice HC Sokol 4:2 

28.12.2011 HC Otradov HC Sokol 2:5 

2.1.2012 HC Řepníky HC Sokol 3:11 

7.1.2012 HC Sokol HC Štěpánov 8:4 

15.1.2012 HC Sokol HC Chlumětín 6:2 

21.1.2012 HC Ostrov HC Sokol 7:5 

29.1.2012 HC Sokol HC Řepníky 9:2 

4.2.2012 HC Sokol HC Budislav 4:2 

11.2.2012 HC Proseč HC Sokol 2:6 

25.2.2012 HC Sokol HC Hostovice 3:8 

3.3.2012 HC Hlinsko HC Sokol 7:4 

 

Tabulka sezony: 2011-12        

Pořadí Mužstvo Zápasy Skóre Výhra Remíza Prohra 
Body 

celkem 
+/- 

1. HC Budislav 18 104 : 39 13 3 2 29 65 

2. HC Hostovice 18 87 : 54 12 1 5 25 33 

3. HC Jenišovice 18 97 : 62 12 0 6 24 35 

4. HC Štěpánov 18 76 : 66 11 2 5 24 10 

5. 

HC Skulls 

Hlinsko 18 84 : 69 8 3 7 19 15 

6. HC Ostrov 18 81 : 81 7 3 8 17 0 

7. HC Řepníky 18 64 : 78 7 1 10 15 -14 

8. HC Otradov 18 46 : 70 5 0 13 10 -24 

9. HC Proseč 18 39 : 105 4 1 13 9 -66 

10. HC Chlumětín 18 53 : 107 3 2 13 8 -54 

Na základě těchto výsledků jsme se probojovali do PLAY OFF. 

PLAY OFF 

http://www.obecjenisovice.cz/
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semifinále 
11.3.2012 HC Hostovice HC Sokol 6:5 

16.3.2012 HC Sokol HC Hostovice 5:0 kontu. 

Na nájezdy Vítězí Hostovice 1:0 

MALÉ FINÁLE 

17.3.2012 HC Jenišovice – HC Štěpánov 6:6 

Na nájezdy vítězí Jenišovice 2:1 

 

Sezónu 2011-2012 jsme skončili na 3. místě 

 

Vítězství 13x 

Prohry  7x 

Remízy 1x 

Nájezdy 1:1 

Veškeré zápasové komentáře najdete na 

http://www.hcjenisovice.estranky.cz 

Děkujeme všem Sponzorům a Fanouškům HC SOKOL Jenišovice 
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

 

 Všichni jste zváni na ČARODĚJNICKÝ REJ, který se 

koná v pondělí 30.4. na Ostrůvku v Jenišovicích od 19 hodin, 

pořádá SDH Jenišovice. 

 

                                                                 

 

 

 

      Ještě se můžete těšit na ….  

 

 dětský den v červnu 

 

 otevření Jedlé zahrady v září 

 

 posvícenské zastavení s dechovkou v září 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelé obce Všem přejí pohodové jarní dny. 
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