LIPOVÉ
březen 2020 LISTY
občasník obce Jankovice

Úvodní slovo
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte redakci Lipových listů představit vám již 6. díl našeho obecního občasníku. Na co se při čtení
šestého čísla můžete těšit? V prvé řadě určitě na tradiční okénko pana starosty Mgr. Petra Hammerlindla a jeho novinky z obecního úřadu. Dále v něm nechybí pozvánky na nadcházející akce v našich
obcích, gratulace jubilantům, či retrospektivní zhodnocení akcí již proběhlých. Začíst se můžete i do
zajímavého článku o historii týmu jankovických fotbalistů.
Doufáme, že na vás při čtení dechne jarní nálada a svět se po pošmourné zimě a přes všechny patálie
okolo nás zase rozjasní.
Děkujeme za podporu,

vaše redaktorky Lipových listů

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rád využívám prvního letošního čísla vydání „Lipových listů“ k informacím o
nových a aktuálních událostech.
Za nejdůležitější informaci považuji odeslání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR na
akci „Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice“. To znamená, že se nám za 15 měsíců od rozhodnutí
budovat v našich obcích splaškovou kanalizaci, povedlo ukončit projektovou část a máme k dispozici
veškerá nutná povolení. V této souvislosti bych Vás také rád informoval o předpokládaných nákladech na tuto akci a jejím plánovaném ﬁnancování.
Projektové náklady na stavbu
Náklady hrazené s pomocí dotace, o kterou žádáme
Náklady hrazené úvěrem od komerčního poskytovatele
Vlastní zdroje z účtu

59 920 014 Kč
36 286 509 Kč
13 633 505 Kč
7 000 000 Kč

Konečná cena díla bude závislá od výsledků výběrového řízení, které proběhne po schválení dotace
na naši akci. Schválení smlouvy o úvěru a uvolnění ﬁnancí z účtu obce podléhá následně schválení
zastupitelstva obce.
Jako další v pořadí bych Vás rád informoval o tom, kolik odpadů a v jakých komoditách naše obec
vyprodukovala za uplynulý rok 2019. K tomu bych využil srovnávací analýzu množství a složení
odpadů v roce 2018 a 2019.

Porovnání produkce odpadů v roce 2018 a 2019 (v tunách) a % třídění odpadů
Tříděný odpad
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Bioodpad
Celkem tříděný odpad
Netříděný odpad
Směsný odpad
Objemný odpad
Celkem netříděný odpad
Celkem odpadu
% třídění odpadu

2018

2019

rozdíl

6,7
6,2
6,2
13,9
33,0

8,7
8,0
7,8
17,9
42,2

+2
+1,8
+1,6
+4
+9,2

93,0
5,7
98,7

87,8
5,4
93,2

-5,2
-0,3
-5,5

125,5
41,4 %

135,6

+10,1
57,2 %

Z výše uvedeného vyplývá, že za rok 2019 se podařilo zvýšit třídění v našich obcích o 15,8 %. Názorně je to vidět v posledním sloupci, kde jsou uvedeny rozdíly mezi roky 2018 a 2019. Množství směs2

ného (netříděného) odpadu se snížilo o 5,2 tuny a naopak množství tříděných odpadů se zvýšilo o
9,2 tuny.
Toto zvýšení je možné připsat zvýšení počtu kontejnerů a míst s kontejnery, propagaci třídění a
zavedení třídění bioodpadu a nebezpečného odpadu. V neposlední řadě je potřeba především
poděkovat všem Vám občanům, za to, že třídíte.
Pokud se nám podaří tento trend udržet, nemuselo by v následujících letech dojít k tak razantnímu
zvyšování nákladů za uložení odpadu z našich obcí (tzv. třídící sleva) tak, jak je uvedeno v aktuální
legislativě. Zároveň se postupně všichni připravujeme na plánované vážení našich popelnic s netříděným odpadem před jejich vysypáním do svozového vozidla a individuálně stanovené platbě za
tento odpad.

Citace vybraných poplatkových sazeb a míry vytřídění ze současné vládní předlohy
Sazba poplatku za ukládání využitelných odpadů na skládku (v Kč/t)
Rok
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Míra povinného vytřídění směsného komunálního odpadu pro dosažení
na tzv. třídící slevu
Rok

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

% povinného třídění

35%

45%

55%

60%

65%

70%

70%

70%

75%

V této souvislosti je také zajímavé se podívat na současné náklady za odpady a příjmy od
občanů.

Výdaje na odpady v roce 2019 a příjmy od občanů
Výdaje
Tříděné odpady
Směsný odpad
Bioodpad
Nebezpečné objemy
Objemný odpad
Celkem
Příjmy
Od trvale bydlících
Od chalupářů
Celkem

2019
206 557,- Kč
288 736,- Kč
7 811,- Kč
14 182,- Kč
10 578,- Kč
527 864,- Kč
174 000,- Kč
61 600,- Kč
235 600,- Kč

Z tohoto porovnání nákladů a příjmů vyplývá, že v současné době příjmy za odpady od občanů
pokrývají 45% nákladů vydaných obcí za likvidaci všech odpadů.
Osobně mne velmi mrzí situace kolem Územního plánu obce. Zastupitelstvo obce jej naposledy
projednalo na veřejném zasedání dne 24. 4. 2019 a po vypořádání připomínek (žádné připomínky
nebyly vzneseny), měl být vydán Městským úřadem v Přelouči (máme zde přenesenou působnost
stavebního úřadu).
Vzhledem k tomu, že naše osobní urgence nebyly účinné, na podzim roku 2019 jsem zaslal žádost o
pomoc paní starostce města Přelouče. V obdržené odpovědi nám bylo sděleno, že tento stav je
zapříčiněn personálním obsazením (spíše neobsazením) úseku územního plánování stavebního
odboru úřadu v Přelouči. Zároveň nám bylo přislíbeno, že vydání našeho Územního plánu bude
řešeno začátkem roku 2020. Pevně věřím, že se našeho Územního plánu dočkáme co nejdříve.
V první polovině tohoto roku také budeme schopni zveřejnit projekt na „Rybníček v Jankovicích“ a
postupně připravit jeho realizaci.
Mgr. Petr Hammerlindl
3

Jsme členem mikroregionu
Podhůří Železných hor
Dnem 1. 1. 2020 jsme se stali 22. obcí mikroregionu Podhůří Železných hor, který vznikl v roce 2002.
Jedná se o společenství obcí, městysů a měst, které je iniciátorem mnoha významných a zajímavých aktivit, které podporují soudržnost místních lidí. Jeho cílem je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí v jednotlivostech, potom zejména spolupráce členských obcí při
obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových programů EU a činnosti podle §50,
odst.1 zák.č. 128/2000Sb., o obcích. Od r. 2005 je mikroregion součástí MAS Železnohorský region,
kde se společně zaměřují na rozvoj regionálního cestovního ruchu, podporují tradice a odbyt
místní produkce pod značkou ŽELEZNÉ HORY regionální produkt.
Více informací najdete na www.mpzh.cz
Mgr. Petr Hammerlindl

Svoz bioodpadu a komunálního odpadu v roce 2020
BIO ODPAD - každá lichá středa
první svoz - 8. 4. 2020 (15. týden)
poslední svoz - 18. 11. 2020 (47. týden)
KOMUNÁLNÍ ODPAD - každá sudá středa
V zimních měsících leden, únor, březen a prosinec probíhá svoz bioodpadu 1x měsíčně (o termínech budete informováni) a svoz komunálního odpadu 4x měsíčně ve středu v průběhu dne.

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2020
*Organizován obcí ve spolupráci se SOP a.s.

Jarní termín - 30. 5. 2020
Místo a čas
SENÍK 11:10 – 11:20
JANKOVICE 11:25 – 11:55
KOZAŠICE 12:00 – 12:15
Nebezpečný odpad: pneumatiky bez disků, barvy, laky, autobaterie, léky, oleje, kyseliny, louhy v
původních obalech, obaly od barev, mastné hadry, lepidla, oleje motorové, převodové a mazací a
obaly od nich aj. (netýká se výrobků s azbestem)
O podzimním termínu budete včas informováni!

Blíží se výročí založení TJ Jankovice
Jak jsme sportovali před založením TJ
Pod lesem, tam kde se dnes shromažďuje biologický odpad, bylo v sedmdesátých, osmdesátých a
devadesátých letech pískové hřiště na volejbal. Tehdejší mládež tu hrála odbíjenou většinou celé
léto. O posvícení býval vyhlášen turnaj svobodných proti ženatým o sud piva nebo pečenou
kachnu.
Na neupraveném plácku ve spádu asi jeden metr, který jsme tenkrát nazývali fotbalovým hřištěm,
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jsme pravidelně hráli sousedská fotbalová derby Jankovice /Lhota pod Přeloučí. Jako první šatny
jsme používali místnost bývalé školní družiny, v budově MNV a jako kiosek nám sloužila dřevěná
bouda, přivezená od senického rybníku. V roce 1976 jsme vybudovali velké hřiště tak, jak ho známe
z dnešní doby.
Od plánu z konce roku 1980 byl jenom krok ke skutečné registraci...
Když hrozilo v Břehách uzavření jejich hřiště, manželé Jetýlkovi zařídili dokončení soutěže 1979 –
1980 u nás v Jankovicích. To byl prvopočátek spolupráce s nimi a oni byli potom hybnou silou v
začátcích našeho organizovaného fotbalu. Ustanovující schůze proběhla 25. 6. 1981. Z toho dne je
také datována ustanovující listina TJ Sokol Jankovice.
Bylo potřeba zajistit kabiny v prostoru hřiště. V roce 1982 jsme tedy zakoupili rychlíkový vagón z
Přelouče. Bylo k tomu samozřejmě potřeba ﬁnanční pomoci, kterou nám nabídlo JZD Lhota. Agro
Přelouč půjčilo zdarma jeřáb a návěs. Lana nám zapůjčili zaměstnanci drah, kteří stavěli přeloučský
podchod. Tento vagon sloužil k převlékání hráčů až do roku 1990, kdy dostavěli fotbalisté brigádně
kabiny stávající.
Předtím muselo dojít k vyjmutí ze Zemědělského půdního fondu, což zařizoval MNV. Dotace zajistil
pan Kalhous z Pardubic, chatař ze Seníku. (Zařídil nám také první dresy, darované oddílem kopané
VCHZ Pardubice.) 9. 6. 1987 byl odevzdán státní pozemek TJ, 30. 5. 1988 jsme dostali stavební povolení a práce mohly začít. Od devadesátého roku jsme už byli v nové místnosti se zavedeným vodovodem a s WC. Od té doby kabiny TJ půjčuje i na akce obecní, používají se k prodeji občerstvení. Po
roce 1994 přistavěli myslivci svoji základnu. I oni ji zapůjčují na svatby, oslavy a plesy.
Po revoluci byla v republice obnovena činnost Sokola. Našemu klubu byl v názvu přídomek sokol
odebrán, nesplňoval kritéria. Od roku 1994 je tedy náš název pouze TJ Jankovice.
Zahrálo si u nás velké množství fotbalistů. Byli to ale většinou sportovci z Přelouče a okolí. Z našich
můžeme jmenovat Josefa Uhlíře, Jiřího Černého, Václava Jarolíma, Václava Kurku, Mirka Šolina.
Později to byl Josef Marek, Josef Linhart a bratři Husákové. Dnes za nás hraje Radek Šolta, Matěj
Motyčka, Tomáš Jarkovský a Dominik Svoboda.
Tři sezóny trénoval Václav Jarolím žáky a mladší dorost.
Všechny sezóny hráli fotbalisté ve čtvrté třídě, pouze jednou postoupili do třídy třetí. 4. třída nám
vyhovuje hlavně proto, že se zápasy hrají v bližším okolí. Běhali jsme po hřištích ve Zdechovicích,
Lipolticích, Kojicích, Řečanech, Chvaleticích. Hráli jsme v Bohdanči, v Rybitví, v Srchu, v Máteřově, ve
Starém Hradišti. Fotbalové turnaje jsme hráli celá léta. Zachovaly se nám z nich poháry za 1. místo v
Sopřeči 2017, v Kojicích 2018. Za 2. místo v Jankovicích 2013 a 2016 a v Sopřeči 2016. Za 3. místo v
Semíně 2007, v Sopřeči 2013, v Jankovicích 2014 a v Kojicích 2018.
O vše potřebné kolem fotbalu se většinu času staral Václav Jarolím a Václav Krejčík. Před třemi lety
se toho ujal Tomáš Hubička a Tomáš Kubát.
V roce 2017 dal pan Kubát z Přelouče na vlastní náklady vyhloubit studnu nad hřištěm, potřebnou v
tomto suchém období k zalévání trávníku. Studna má nutná stavební povolení.
V létě trénujeme pravidelně na hřišti a v zimním období využíváme přeloučské tělocvičny.
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Václav Jarolím a Václav Krejčík

TJ Jankovice
Složení týmu pro jaro 2020
Hráči: Beneš Václav, Doležal Pavel, Dobiáš Zdeněk, Heřmánek Petr, Horký David, Hubička Tomáš,
Jarkovský Tomáš, Jedlička Martin, Knížek Tadeáš, Kubát Tomáš, Linhart Josef, Motyčka Matěj, Nový
Filip, Priessnitz Vít, Smolík Tomáš, Starý Daniel, Svoboda Dominik, Svoboda Petr, Šetina Marek,
Šetina Martin, Tesař Lukáš, Tesák Luděk, Zitta Aleš
Matadoři týmu: Jarolím Václav, Moravec Ivan, Havlas Jaroslav, Cuhorka Miroslav, Cuhorka Jiří, Vávra
Luboš
Předseda týmu: Krejčík Václav
6

Sklípek
V krásný podzimní den, 19. října 2019, pořádali místní hasiči návštěvu vinného sklípku v Hustopečích. Na takto organizovaný výlet jsme vyrazili po několika letech plni očekávání, zábava se proto
rozjela už na společné cestě autobusem. Účastnilo se 20 našich hasičů, zbylá volná místa nám
pomohli zaplnit místní občané a známí. Majitelé sklípku pro nás měli připraveno zajímavé zábavné
povídání, spojené s ochutnávkou vín, následovala výborná večeře a volná zábava. Zajištěno bylo
ubytování, které po půlnoci přišlo vhod.
Těšíme na příští společnou akci a doufáme, že se k nám připojí více místních občanů.
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Vzpomínka na adventní čas roku 2019...
Rozsvěcení vánočního stromu proběhlo v Seníku 29. listopadu a v Jankovicích o den později 30. listopadu

Mikuláš s čerty a andělem přišli za dětmi do Jankovic 5. prosince...

Jankovští skauti se opět postarali o to, že jsme mohli mít na Štědrý den ve svých domovech
světlo z Betléma...

8

Hasičský ples
Byl začátek února nového desetiletí a plesová sezóna tou dobou hýřila v plném proudu. Datum 1. 2.
2020 nepatřilo nikomu jinému, než Sboru dobrovolných hasičů Jankovice a jejich hostům na tradičním hasičském plese. Již od předprodeje lístků se očekávala velká návštěvnost. Také před zahájením
bylo nutné rozšířit počet stolů a židlí v sále myslivecké chaty, aby se každý z hostů mohl pohodlně
usadit. A opravdu, návštěvnost dosáhla predikovaných hojných počtů.
Po celou dobu trvání plesu hrála v chytlavém rytmu hudební skupina ČEROZ a rozproudila taneční
krev ve všech přítomných. Za barem obsluhovala usměvavá skupinka mladých hasičů, a tak barový
pult nikdy nezel prázdnotou, naopak mnohdy až praskal ve švech. Krátce před půlnocí proběhlo
vyhlašování tomboly, ve které bylo možno vyhrát kupříkladu fůru písku, vepřovou kýtu, elektrický
gril, autokosmetiku, pytel pšenice, poukaz na večeři, krásné dorty, či lahev dobrého vína.
Všechno jednou končí, a přestože se hosté snažili prodloužit ty příjemné chvilky na parketu myslivecké chaty, co to šlo, i hasičský ples 2020 v Jankovicích musel dojít konce. Co tedy zbývá? Snad jen
těšit se na další setkání v šatech a kravatách dne 27. 2. 2021.
Sbor dobrovolných hasičů Jankovice tímto děkuje za podporu a účast.
(Dary do tomboly věnovali: Obec Jankovice, JK MONT s.r.o., StaMat CZ s.r.o., ECO CLEAN & SHINE,
Tepostop s.r.o., František Kment, Agro Zipal s.r.o., Stavebniny WOODCOTE CZ a.s. Přelouč, Cukrárna
Eva Slovíková).

Setkání důchodců
V pátek 6. března se konal na obecním úřadě každoroční sraz místních seniorů. I letošní účast byla
hojná, zúčastnilo se 27 seniorů z našich třech obcí.
Pan starosta zahájil program informacemi o dění v našich obcích za rok 2019 a o plánech na letošní
rok, týkajících se hlavně přípravy splaškové kanalizace.
K volné zábavě se promítaly fotograﬁe z dění na akcích, které proběhly během minulého roku, např.
hasičský ples, dětský karneval, pohádkový les, hasičská soutěž, mikulášská besídka a další. Tím moh9

li i ostatní, kteří se akcí neúčastnili, vidět, co se v našich obcích událo. K nahlédnutí p. Kotyzová připravila kroniku obce Kozašice, která byla pro mnohé taky velice zajímavá.
Pak zavládla volná zábava a věřte, že povídat bylo opravdu o čem. Podle reakcí zúčastněných se i
letošní sraz vydařil na jedničku.
Doufáme, že v příštím roce bude účast minimálně stejná.

Lenka Jarolímová

Nadcházející akce
• 25. 4. 2020 - svoz velkoobjemového odpadu
• 30. 4. 2020 - pálení čarodějnic
• 30. 5. 2020 - svoz nebezpečného odpadu
• 6. 6. 2020 - hasičské závody v Jankovicích
Prozatím beze změn...
V autobusové čekárně v Jankovicích byla zřízena „knihovna“. Je volně přístupná a knížky, které se
zde nachází, si může každý samozřejmě prohlédnout, vypůjčit a vrátit, nechat si je, popřípadě
vyměnit za knížku jinou..
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Naši jubilanti
Ještě v roce 2019 své narozeniny oslavili:
paní Marie Kurková z Jankovic 5. října – 94 let
paní Štefanie Moravcová z Kozašic 9. října -75 let

paní Bohumila Mňuková z
Jankovic 10. října - 80 let

paní Květoslava Svobodová
ze Seníku 19. října - 90 let

paní Zdeňka Marková z
Jankovic 8. listopadu - 91 let

pan Ladislav Komárek ze
Seníku 27. října - 75let

pan Jiří Šár z Jankovic
28. prosince - 70 let

a pan Josef Mrštík z Kozašic
20. listopadu - 81 let

V novém roce 2020:
pan Josef Moravec z Jankovic 29. ledna – 87 let

paní Marie Bydžovská ze
Seníku 2. února – 69 let

paní Jaroslava Malíková z
Jankovic 6. března – 88 let

Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody…

Vzpomínáme...
Dne 17. listopadu 2019 zemřel pan Petr Kaňuka, který byl s obcí Jankovice
a s jankovskými hasiči velice úzce spjat.
Čest jeho památce!
11

Zprávy z Neklubu Spolek Spolu Vlastní cestou
Letošní zimu se nám nedařilo scházet
se na cvičení. Zaneprázdněnost a
nějaké nemoci, prostě nevyšlo to.
Chtěli bychom si to vynahradit na
jaře.
V dubnu se pro vyhlášení nouzové
situace určitě mnoho neuskuteční,
ale mohl by se podařit moc hezký
výlet o něco déle. A to do Prahy na
krajkářské trhy. Ještě není vyhlášen
přesný termín, ale jarní bývají v
květnu. V několikapatrové škole
najde každá žena ve všech třídách
učiněný ráj. Paličkování, tkaní, korálkování, pletení, výrobu šperků ze
všech možných i nemožných materiálů, Košíkářství, výrobu výzdoby na
všechny roční období.
Plánovaný zimní pochod senickým
údolím nám pokazilo počasí, přesunuli jsme ho tedy na jaro.
Jestli nám to okolnosti umožní, pak
bychom vyrazili 25. dubna dopoledne v 10 hodin. Máme raději určený
náhradní termín, hned za týden 2.
května. Delší trasa je asi 14 km, kratší
8 km.
Stejně jako nám, nevyšel pochod ani
zdechovickým ženám, dají nám
vědět, kdy opravdu půjdou. Jsme
pozváni vyšlápnout s nimi. Přidali
bychom se až v Kozašicích a pokračuje se přes Seník a Krasnice do Morašic.
Odtud se vrátíme přes les zpět.
Vše záleží, jak se bude vyvíjet situace.
Jana Jarolímová

Stejně jako v předchozích letech tak i letos chystáme akce
pro děti i dospělé.
Akce se budou konat v těchto termínech:
• 4. 4. - Velikonoční tvoření (zrušeno)
• 20. 6. - Pohádkový les s Dětským dnem
• 12. 9. - Opičí tour
• 3. 10. - Drakiáda
Termíny dalších akcí budeme zveřejňovat průběžně
během roku.
Opičí tour se v roce 2019 konala poprvé. A proto bychom
měli vysvětlit, o co se jedná.
Proč právě „opičí“? Protože naše vesnice leží na úpatí Železných hor, kterým se trochu výsměšně říká „opičí“, a také
proto, že se nejedná o rychlost, ale o zábavu.
Je to cyklistický okruh vesnicemi Jankovice, Seník, Pelechov, Sovoluská Lhota, Sovolusky, Semtěš a Litošice. V
každé z vesnic je stanoviště s mapkami a razítkem. Každý
začíná na libovolném stanovišti, vezme si jednu mapku a
natiskne razítko do příslušného políčka na druhé straně
mapky. Sraz účastníků je v litošické hospodě, kde všichni
obdrží diplom.
Na tento rok se ozvaly i další vesnice, které mají zájem o
účast, takže trasa se bude ještě rozšiřovat. Každý může
urazit celou trasu nebo jen její část dle svých fyzických
možností.
Hlavně, že se pak všichni sejdeme a poznáme nové lidi z
okolních vsí.
Bližší informace budou včas zveřejněny na plakátech.
Jiřina Kotyzová

Svatba
V neděli 15. 3. 2020 si na obecním úřadě
v Jankovcích své „ANO“ řekli
Alena Machová a Václav Štainer.
Novomanželům gratulujeme a přejeme do
společného života hodně lásky, štěstí a
porozumění.
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