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OBEC JINOŠOV 

2017 Červen 

 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo v květnu udělení deseti 

ocenění v soutěži Skutek roku 2016. Cílem této veřejné ankety, 

kterou kraj vyhlašuje pravidelně od roku 2009, je vzbudit zájem 

široké veřejnosti o dobrovolné aktivity v rozvoji území Kraje 

Vysočina a neziskového sektoru a zároveň snaha ocenit ty, kteří se 

v těchto oblastech angažují. Skutky nominuje a v kategorii 

fyzických osob následně o vítězích hlasuje sama veřejnost. V 

sociálně-zdravotní oblasti u fyzických osob zvítězila Olga 

Štrejbarová s projektem Ježíškova vnoučata, v oblasti životního 

prostředí získá ocenění Františka Blažková za pořádání 

tradiční akce Jinošovské studánky, nejvíce hlasů v oblasti 

volného času dětí a mládeže obdržel Vladimír Sýkora za 

organizování volnočasových aktivit mládeže a v oblasti 

poradenství, osvěty a vzdělávání Vladislav Donát, zakladatel 

Malého muzea Bible, kde jsou k vidění unikátní výtisky této 

knihy. (Zpravodaj kraje Vysočina č. 6/2017.) Více informací lze 

nalézt na webové stránce: https://www.kr-vysocina.cz/zpravodaj-r-

2017/ds-303571/archiv=0 

 

Obecní zastupitelstvo blahopřeje k vítězství v anketě a velmi si 

cenní této činnosti a propagace naší obce. Poděkování samozřejmě 

patří i všem ostatním, kteří se na náročné organizaci Jinošovských 

studánek podílejí.  Nejsou to jen členové základní organizace ČZS 

ale i garanti studánek, sponzoři a hlavně všichni hodní lidé, bez 

nichž  by tato krásná akce nebyla tolik oblíbená a tak úspěšná. 
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Ve dnech 23. – 28. května 2017 se v Náměšti nad Oslavou 

uskutečnila již šestá Regionální olympiáda dětí a mládeže.  

Obec Jinošov skončila celkově na 18. místě z celkového počtu 27.  

Toto pěkné místo pro nás vybojovali naši mladí spoluobčané. 

Celkové pořadí můžete naleznout na stránkách 

http://www.namestddm.cz/ 

Zde uvádíme výsledky v rámci Jinošova.  

SPORT – Náměšť n. Osl. 

2017 Červen 

 

Pořadí Celkově Jméno Nejlepší umístění 

1. 117. Mrhačová Marie 2x , 1x , 1x 16. 

2. 232. Pelc František 1x 4., 1x 6., 1x 7., 1x 8. 

3. 247. Pěnčík Jakub 1x 4., 1x 11. 

4. 293. Jansa Kryštof 1x 6., 1x 11. 

5. 296. Jansa Jonáš 1x 6., 1x 14., 1x 16. 

6. 314. Báňa Miroslav 1x 7. 

6. 314. Pyšná Sophia 1x 7. 

7. 334. Kadrnožková Karolína 1x 10., 1x 13. 

8. 369. Pelc Jan 1x 24. 

 

Pořadí Celkově Jméno Nejlepší umístění 
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3. 247. Pěnčík Jakub 1x 4., 1x 11. 

4. 293. Jansa Kryštof 1x 6., 1x 11. 

5. 296. Jansa Jonáš 1x 6., 1x 14., 1x 16. 

6. 314. Báňa Miroslav 1x 7. 

6. 314. Pyšná Sophia 1x 7. 

7. 334. Kadrnožková Karolína 1x 10., 1x 13. 

8. 369. Pelc Jan 1x 24. 

 

Nejúspěšnější sportovci obce (kategorie D1, H1, D2, H2, D3, H3) 

Nejúspěšnější sportovci obce (kategorie Ž, M) 

Pořadí Celkově Jméno Nejlepší umístění 

1. 40. Kryštof Tomáš 1x  

2. 66. Vlachová Tereza 1x , 2x , 3x 4., 1x 6. 

 

Pořadí Celkově Jméno Nejlepší umístění 

1. 40. Kryštof Tomáš 1x  

2. 66. Vlachová Tereza 1x , 2x , 3x 4., 1x 6. 

 

Všem, kteří se zúčastnili gratulujeme a děkujeme za 

reprezentování naší malé obce. A budeme rádi, když se další 

olympiády opět zúčastníte. Už teď jste nasadili laťku vysoko.  
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Medailová umístění a disciplíny ukazují následující tabulky. 

SPORT – Náměšť n. Osl. 

2017 Červen 

 

Mrhačová Marie 

Kryštof Tomáš 

Disciplina 
 

Pořadí 

sprint 50 m 

 
16. 

štafety 4 x 140 m 

 

2. 

petanque 

 

3. 

přehazovaná 

 

2. 

 

Disciplina 
 

Pořadí 

fotbal malý 

 

3. 

 

Vlachová Tereza 

Disciplina 
 

Pořadí 

sprint 50 m 

 

1. 

cyklistika 

 
4. 

stolní tenis  

 
13. 

střelba vzduchovkou 

 
4. 

šplh 

 
6. 

plavání 50 m 

 

3. 

in-line brusle 

 

3. 

štafety 4 x 140 m 

 
4. 
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2017 Červen 

 

V letošním roce pokračuje obec v obnově chodníků, jak bylo 

schváleno zastupitelstvem obce. 

Pro zvýšení bezpečnosti chodců  důležitý úsek od parkoviště u 

hřbitova směr Velká Bíteš pravá strana, kde byla nutná i oprava 

prolomené původní dešťové kanalizace, částečně uložené v okraji 

hlavní silnice č. 399. Dříve se uložení kanalizace řešilo 

prohloubením příkopy vedle silnice. Postupem let byla vozovka 

rozšířena bez řádného zpevnění částečně i nad kanalizací. Nárůst 

dopravy a hlavně zátěže těžkých vozidel se projevil propadáním 

okrajů silnice a vymačkáváním obrubníků, také prolomením 

mělce uložené kanalizace. 

Obec zajistila opravu uvedené části kanalizace obetonováním a 

vyztužením ocelovou sítí. Správa silnic provedla řádné dopravní 

označení frekventované silnice, dále tlakové vyčištění celého 

úseku kanalizace a konečné dvouvrstvé doasfaltování  povrchu 

vozovky. 

Práce proběhly pod silným tlakem dopravy docela rychle. Věříme, 

že obnovený chodník s bezbariérovými nástupy, barevným 

označením u přechodu pro chodce přispěje k větší bezpečnosti 

chodců  a také zlepší přístup pracovníkům firmy DAS, která je 

nedílnou součástí obce. Nezapomněli jsme řešit  lepší zachytávání 

povrchové vody, vybudováním dvou nových dešťových vpustí a 

opravou stávajícího dvojitého roštu v prostoru křižovatky. 

Celá akce je financována z 1/2 Dotačním programem Obnova 

venkova a 1/2 z rozpočtu OU Jinošov. 

Ve zvelebování obce rozhodně budeme v mezích finančních 

možností pokračovat a počítáme s Vašimi reálnými náměty. 

  

                                                                                                                                                                                                      

   Václav Soukop 

OBEC JINOŠOV 
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2017 Červen 

 

DH 

OBEC JINOŠOV 
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V těchto dnech se dožívá 67 roků Náš pan farář Josef 

Požár, současně také slaví 35 let od kněžského svěcení. 

Zastupitelstvo obce přeje hodně zdraví, elánu a Božího 

požehnání do dalších let. Vážíme si skvělé spolupráce. 

Slavnostní blahopřání bylo při mši svaté /8.00 - 9.00/ hod 

v neděli 25.června ve farním kostele sv. Petra a Pavla v 

Jinošově, kdy se připojily k přání krojované Jinošovské 

ženy a celá farnost.  

FARNOST 

2017 Červen 

 



USKUTEČNĚNÉ AKCE  

Předkládáme pár fotek z již zmíněných a právem 

oceněných Jinošovských studánek.  Tato tradiční akce 

začala úpravou první studánky před 39 lety. V současné 

době je pečováno o jedenáct studánek. Tato akce je 

především zaměřena k vypěstování kladného vztahu dětí a 

mládeže k ochraně přírody a pitné vody, kterou bychom 

neměli brát za samozřejmost.  
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2017 Červen 

 

DH 



USKUTEČNĚNÉ AKCE  

Už druhým rokem jsme dětský den pořádali ve spolupráci 

s profesionálním moderátorem Mírou Kaplanem. Letos 

nám naštěstí počasí přálo a tak si nejen děti užily tento 

den za krásného prosluněného počasí. Pan moderátor je 

příjemný, mladý chlapík, který dobře ví jak malé 

neposedy nejen zabavit, ale také zaujmout. A protože se 

tomu věnuje profesionálně, zná různé fígle, které i na naše 

děti zázračně působily a zaujal je okamžitě   

Byl to pěkný den, příjemně strávené odpoledne a pak i 

večer, kdy si rodičové zahráli třeba volejbal.   Děkuji 

všem, kdo se jakkoli podílel na přípravách a pak i na 

úklidu. Díky panu Kaplanovi, a myslím, že nemluvím jen 

za sebe, když řeknu: „Za rok se na Vás zase těšíme!“   

 

Přeji všem krásné léto….   

    L.Ch. 
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2017 Červen 

 



USKUTEČNĚNÉ AKCE  
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