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Tak už zima pouští otěže
a sníh s ledem pod sluníčkem tají.
Však s kvítkem je chlad již snesitelným
A i když vítr stále vyfukuje svěže,
společníkem.
z cibulek už hlínou se lístky prodírají. S kvítkem jarní krásy, kvítkem sněženky
Poslední mrazík trápí skuhrající zem.
podsněžníku.
Mrznou Vám ruce, když čtete stránky
(M. Staňková)
občasníku.

Úvodní slovo
Krásný dobrý den, milí občané jankovští, seničtí, kozašičtí i přespolní. Dovolujeme si Vám ústy naší
redakce představit první výtisk nového občasníku Lipové listy, který bude vycházet pod záštitou
Obecního úřadu Jankovice. Chtěli bychom v něm informovat o dění v našich obcích, o důležitých
událostech a akcích, které se zde odehrály nebo v nejbližší době odehrají. Chtěli bychom také
nahlédnout a poodhalit historii našich malebných vesnic a třeba Vás i potěšit hezkými fotografiemi a
obrázky. Krom toho vedení obecního úřadu, představované p. starostou Mgr. Petrem Hammerlindlem a p. místostarostkou Lenkou Jarolímovou, zde bude zveřejňovat veškeré novinky a informace
pro občany.
Všechny nápady, názory a zajímavé postřehy a připomínky našich čtenářů jsou samozřejmě srdečně
vítány a každý, kdo by měl zájem o vlastní příspěvek či článek, kterým by doplnil stránky občasníku,
nechť je zašle na email: lipovelisty@seznam.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych při příležitosti vydání prvního čísla časopisu poděkoval lidem, kteří stojí za jeho zrodem, a to
především Mgr. Daně Staňkové, Michaele Staňkové a Zuzaně Halíkové.
Zároveň bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že tento náš občasník přispěje k větší informovanosti o tom, co se v
našich obcích děje a plánuje, a k tomu, aby se činnost OÚ a celého zastupitelstva stala více transparentní.
Myslím si, že se může stát i místem pro vyjádření názorů na dění v obci, možností jak dávat podněty a návrhy
pro zlepšení života v naší společné komunitě.
V této rubrice bych Vás chtěl pravidelně informovat o činnosti OÚ za uplynulé období, o tom, co se podařilo,
ale i o tom, co se nepodařilo, a zároveň o plánech na nejbližší období.
Uplynulé období začátku roku směřovalo hlavně k vyhodnocení toho minulého. Bylo uzavřeno finanční
hospodaření obce, zastupitelstvo obce následně schválilo závěrečný účet za rok 2017.
V měsíci lednu proběhla Revize hospodaření Pardubického kraje na hospodaření obce. Díky týmu OÚ a
zejména paní účetní Květě Štainerové tato kontrola dopadla bez závad.
Některé naplánované úkoly v rozpočtu na rok 2017 se přesunuly na tento rok. K takovým úkolům patří
výměna oken a dveří na Požární zbrojnici v Kozašicích. V minulém roce proběhlo zaměření a objednání dveří a
oken ale vzhledem k delším dodacím lhůtám se montáž přesunula do letošního roku. Předpokládaná doba
dokončení je do konce března.
Dalším úkolem, který se nám posunul na tento rok, je výměna zastávky v Kozašicích. Výroba zastávky je
zadána a plánovaná výměna se posunula zároveň s dokončením přestavby domu pana Kouby, kde by těžká
technika používaná k přestavbě a dopravující materiál zničila novou dlažbu, která se bude pokládat pod
novou zastávku. Termín výměny byl po dohodě s majitelem domu domluven také do konce března.
Novým úkolem na přelomu roku se stala příprava a částečná rekonstrukce objektu prodejny v Jankovicích. Zde
se přibližně po půl roce podařilo sehnat nového nájemce se zájmem o prodej sortimentu smíšeného zboží.
Bylo potřeba vzhledem ke špatnému vnitřnímu stavu objektu a dlouhodobému „přežívání“ minulého nájemce
vynaložit poměrně velké úsilí k uvedení do stavu, který odpovídá současným, především hygienickým
normám a požadavkům. Předělalo a modernizovalo se sociální zařízení, umístilo se další nezávislé umyvadlo
mimo WC, udělala se revize elektrického zařízení, revize plynového topení, které nebylo více než 10 let používané. Také jeho zprovoznění bylo složité a teprve druhá firma byla schopna odstranit jeho úniky. Zároveň se
musel celý prostor vyklidit od nahromaděných přepravek, odklidit nevyhovující nábytek a stojany. Vymalování
prostorů si provedl nový nájemce svépomocí. Neméně důležitým úkolem bylo přivedení internetu z důvodu
(na požadavky EET). Celkové náklady dosáhly 40 000 Kč.
Zastupitelstvo obce na letošní rok schválilo nájem ve výši 1 Kč za měsíc s tím, že se jedná o velmi potřebnou
službu pro občany obce, která zde chyběla. Samozřejmě nájemce platí řádně zálohy na energie ve vypočtené
výši. Snahou obce bude koncem roku získat na tyto náklady dotaci od Pardubického kraje do výše 50 %
skutečných nákladů na provoz.
Další akcí, která se na začátku roku rozběhla, je výměna podlahové krytiny v zasedací místnosti OÚ. Podlahová
krytina zde byla již značně opotřebovaná, navíc zčásti krytá kobercem, který již nebylo možné vyčistit. Na tuto
krytinu zároveň upozornili i členové volební komise, kteří zde tráví poměrně dlouhou dobu v rámci zabezpečení voleb. Pořádají se zde ale i různé akce (setkání důchodců, akce pro děti, např. karneval, vánoční tvoření),

občas zde probíhá zasedání zastupitelstva obce a samozřejmě volby, kdy tímto prostorem projde až 60 %
našich občanů, účastnících se voleb. Výměna krytiny je příspěvkem ke zlepšení tohoto prostředí.
Bohužel neočekávané náklady a práci přidalo i vykradení OÚ. Na odstranění vzniklých škod bylo potřeba
vynaložit částku 22 000 Kč. Tato částka je kryta pojištěním. Je relativně vysoká i proto, že bylo zničeno poměrně
nové plastové okno v zadní části budovy úřadu. Pozitivem je, že nebylo překonáno a negativem naopak, že díky
tomu byly zničeny troje dveře, aby se zloději dostali do úřadu. Naštěstí částka v penězích, která byla ukradená,
nebyla vysoká. V minulosti zde bylo uloženo krátkodobě i více peněz. Z důvodu ochrany a zabezpečení byly
přijaty OÚ některá opatření snižující tato rizika do budoucnosti.
Důležitou součástí přípravy na splnění úkolů v tomto roce je také příprava projektů, které jsou naplánovány
rozpočtem na rok 2018 formou jednotlivých akcí.
Postupně jsou vyhlašována výběrová řízení na zakázky malého rozsahu, která jsou kromě zveřejnění na internetových stránkách obce rozeslána i firmám, které se poskytováním příslušné služby zabývají.
V současné době jsou již uzavřeny výběry na vybudování osvětlení v Jankovicích „K Mňukovým“, v Seníku na
cestě od hasičské zbrojnice k hornímu Senickému rybníku a k nové výstavbě nad horním Senickým rybníkem.
Dále byly zveřejněny výzvy na „Vyčištění Senického potoka v Jankovicích“, „Opravu objektu záchytné šachty pod
horním Senickým rybníkem“ a „Opravu betonového nátoku do horního Senického rybníka“.
Obec také zadala zpracování projektu na multifunkční hřiště v Jankovicích. Náklady na tento projekt jsou
56 000 Kč. Realizace tohoto projektu předpokládá zapojení dotací na jeho vybudování.
Zaměstnanci technické zprávy obce v tomto období vyčistili pravý břeh cesty „K Mňukovým“ od dřevin a náletů,
kde odvedli dobrou práci a podíleli se na vyklízení a přestavbě prostorů prodejny v Jankovicích. I touto cestou
bych jim rád vyjádřil poděkování.
K vyšší transparentnosti v oblasti finančních výdajů v rámci obce jsou na internetových stránkách zveřejňovány
výdaje obce u větších nákupů a souhrnné výdaje u jednotlivých realizovaných akcí.
Samostatnou kapitolou jsou odpady, o kterých je dostatek informací na internetových stránkách obce, jsou
zveřejňovány v jednotlivých relacích při hlášení místního rozhlasu a i v tomto čísle našeho časopisu.
Mgr. Petr Hammerlindl

Poplatky za komunální odpad
Poplatky za komunální odpad, za pronájem popelnic a
poplatek za psa v roce 2018
Za každou trvale žijící osobu

600,- Kč

Za jeden rekreační objekt

600,- Kč

Pronájem plastové popelnice na směsný odpad

150,- Kč

(možnost nákupu popelnice na směsný odpad od SOP cestou obce za 850-, Kč)
Poplatek za psa staršího 3 měsíců

50,- Kč

Poplatky za rok 2018 uhraďte na účet obce Jankovice
č.ú. 12 05 499 399/0800 do 30. 6. 2018
(v případě, že občané účet nemají, lze výjimečně zaplatit na OÚ)
Do poznámky uveďte jméno a číslo objektu (chaty, chalupy nebo domu)
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Svoz bioodpadu v roce 2018
Do 15. března 2018 je možné si objednat popelnici na bioodpad cestou obce (e-mailem, telefonicky nebo osobně).
Nájem popelnice pro občana je ZDARMA, náklady platí obec (v případě potřeby
druhé popelnice na bioodpad si občan roční nájem hradí sám 126,- Kč/rok).
Způsob vyvážení odpadů v obci 1 x 14 dní bioodpad a 1 x 14 dní komunální odpad
(15. – 47. týden), po zbytek roku 1 x týden (komunální odpad)
Způsob řešení sběru bioodpadu v rekreační oblasti Seník:
Obec zabezpečí přistavení 4 - 5 kontejnerů objemu 1100 l na bioodpad v období
duben – listopad – frekvence vývozu 1 x 14 dní do rekreační oblasti Seník.
Žádáme majitele objektů o striktní dodržování pravidel třídění bioodpadu a toho, co
do kontejnerů patří a co ne. V případě porušování těchto pravidel budou tyto kontejnery odvezeny.
Způsob řešení bioodpadu, který nelze vkládat do popelnic (větve apod.)
Místo pro uložení větví je za OÚ v Jankovicích, odkud bude tento odpad pravidelně
odvážen pověřenou firmou zabývající se výrobou štěpky.
Žádáme občany, aby neukládali tento odpad pod fotbalové hřiště v Jankovicích.

Zamyšlení k odpadům
Porovnání nákladů a vybraných poplatků na odpady v roce 2017
Náklady na likvidaci směsného odpadu (110 000 tun) 445 850 Kč (skladkování, obsluha, odvoz)
Náklady na velkoobjemový odpad
7 000 Kč
Náklady celkem
452 850 Kč
Vybrané poplatky za odpady trvale bydlící
od rekreantů
Výnos z prodeje tříděných odpadů
Vybráno celkem
Rozdíl mezi náklady a vybranými poplatky

194 750 Kč
60 000 Kč
70 500 Kč
325 250 Kč
127 600 Kč

Výhled do budoucnosti
Dnešní cena při skládkování směsného odpadu na skládce cca 1 200 Kč/tunu
Do roku 2022 má narůst tato částka o 2 500 Kč/tunu ročním nárůstem o 500 Kč na 3
700 Kč tj. 3x
Reálná cena v současnosti je cca 900 Kč na obyvatele a z toho 300 Kč je sleva za
třídění odpadu
Do 5 let možné zvýšení poplatku za směsný (netříděný) odpad na 1 800 – 2 700 Kč
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Jak třídíme v našich obcích k průměru v ČR?
Komodita

Průměr ČR v %

Průměr naše obce v %

Rozdíl

Kovy

2,7 %

0,2 %

2,5 %

Sklo

3,4 %

2,4 %

1%

Papír

7,7 %

6,3 %

1,4 %

Plasty

10,8 %

4,7 %

6,1 %

Bioodpad

17,8 %

0%

17,8 %

42,4 %

13,6 %

28,8 %

Celkem

Pohled do historie
Starostenský úřad
Ve volbách roku 1919 a 1923 byl zvolen Josef Mareš, čp. 31, úřad vykonával dvě volební období.
Čtyři volební období zastával úřad Antonín Kurka, čp. 15, a to v letech 1927 až 1941. Německými úřady byl
zbaven funkce.
V roce 1941 nastoupil dočasně první náměstek Přelouče Josef Horák, čp. 21.
Ve volbách 1942 byl zvolen František Bína, čp. 34. Nastoupil funkci v lednu roku 1943 a sloužil do vzniku
prvního družstva, kde zastával funkci předsedy. Dále nejsou podrobné informace. Nalezeno bylo pouze, že
roku 1957 zastával funkci předsedy MNV Václav Černý, čp. 23.
V roce 1960 došlo ke sloučení obcí a pro Jankovice byl na čas uvolněný tajemník z Přelouče pan Housa.
Po volbách 1961 nastoupil Zdeněk Šolta z Kozašic.
Tady máme trochu prázdné místo, které se nepodařilo zatím upřesnit.
Josef Štainer byl předsedou MNV do prosince 1971.
Od roku 1971, dvě volební období zastával úřad Otto Křiňka, čp. 45.
Dvě volební období od roku 1976 sloužil Josef Štainer z Kozašic.
V roce 1986 byl zvolen opět občan Kozašic Josef Moravec.
Po revoluci 1989 opět nazýváme úřad obecním úřadem a jeho členy starosta, místostarosta a zastupitelé.
Vymizely názvy místní národní výbor, předseda MNV a 1. tajemník.
Nejvíce volebních období zastával úřad starosty Albín Kavan z Kozašic. Poprvé byl zvolen roku 1990, potom
1994, 1998, 2002 a 2006. Onemocněl však těžkou nemocí, na niž ještě ve výkonu funkce zemřel. Jeho práci
vykonával dočasně zástupce starosty Josef Žák, čp. 29.
Josef Žák byl ve vobách roku 2010 a 2014 zvolen starostou. Funkci vykonával necelá dvě období. V roce 2017
pro nemoc odstoupil.
V předčasných volbách 2017 byl starostou zvolen dosavadní místostarosta Petr Hammerlindl.

Odkud byla obec řízena v průběhu času
Starostové úřadovali doma.
První veřejná úřadovna byla v nově postaveném domku čp. 51, který v tom čase sloužil jako hasičská zbrojnice.
Po uzavření školy v roce 1974 přemístili úřad do budovy školy. Nejdříve byl v prvních dvou místnostech u
silnice (dnes je to komunitní místnost a sklad obchodu).
Po vystěhování posledního nájemníka ze školního bytu byl přestěhován úřad tam, kde ho najdeme i dnes.
(J. Jarolímová – zápis v kronice obce Jankovice)
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Rozhovor se starostou Mgr. Petrem Hammerlindlem
Povězte nám, prosím, o Vašem životě před tím, než jste se přestěhovali do Jankovic. Vaše studia, kde jste žil,
kde jste pracoval…
Narodil jsem se v Litvínově v severních Čechách. Strávil jsem zde mládí, včetně studií na gymnáziu. Potom
jsem nastoupil do armády, kde jsem prošel funkcemi od velitele roty přes velitele praporu až po vedoucího
odboru logistiky. Díky mému působení v armádě jsme se často stěhovali. Bydleli jsme v Chebu, Ostrově nad
Ohří a Podbořanech a postupně jsme se začali přibližovat k východním Čechám. To byla moje první kariéra.
V průběhu práce v armádě jsem vystudoval VOŠ obor sociální práce, poté jednooborovou psychologii v
Olomouci a po odchodu z armády jsem začal pracovat jako psycholog. A to je moje druhá kariéra.
Proč právě Jankovice?
Manželky rodiče jsou od Chrudimi, proto východní Čechy. Nicméně to byla náhoda. Dva roky jsme hledali
dům v Pardubickém nebo Hradeckém kraji. Byli jsme se také podívat na dům v Brlohu a přitom jsem si
vzpomněl, že jsem na internetu viděl dům v Jankovicích. Jeli jsme se podívat a už jak jsme vešli na dvůr, jsme
věděli, že bychom tu chtěli žít. Dva roky trvala základní rekonstrukce a poté jsme se v roce 2004 nastěhovali.
Co Vás přimělo kandidovat do zastupitelstva?
V létě před volbami za mnou přišel Martin Staněk jako zastupitel, jestli bych nechtěl zkusit kandidovat. Tak
jsem si vzal asi 14 dní na rozmyšlenou. Řekl jsem si, že to zkusím, protože mě lákají nové věci. Vzhledem k
tomu, že jsem pracoval ve státní správě, nějaké zkušenosti jsem měl. Vždy jsem vycházel z toho, že práce pro
obec je hlavně o spolupráci, jinak by to ani nemělo cenu. A to byly ty důvody, proč jsem si řekl, že do toho
chci jít. A samozřejmě to pro mne byla nová výzva.
Na co jste pyšný, co jste dokázal/společně dokázali s ostatními členy zastupitelstva po dobu vašeho působení
na úřadě?
Od začátku jsme se snažili, aby se úřad zmodernizoval. Zavedli jsme některé věci, které tady nebyly až tak
běžné, např. více využívat účty namísto plateb v hotovosti, zavedl se telefon online přes IP adresu, takže se
neplatily měsíční poplatky atd.. Jednalo se mnohokrát o maličkosti, ale nějaké peníze se přitom zároveň
povedlo ušetřit. Myslím si, že za těch 7 let se udělalo hodně práce a obec se za tuto dobu posunula. Samozřejmě je to vždy zásluha celého týmu OÚ a zastupitelstva. Důležité je rovněž zachovat i do budoucnosti správu
obce v obci, což jsem uvedl i po prvním zvolení a platí to dodnes.
Co Vás zamrzelo? Jsou nějaké věci, které byste udělal jinak?
Na to se špatně odpovídá. V první řadě mi vadí, když si lidé nevyjdou vstříc a problémy se řeší více mimo úřad,
dále neporozumění, netolerance a závist, obzvlášť na malé obci. Někdy je těžké v takové atmosféře pracovat.
Úřad má být také více otevřený, tak se o to nyní snažím.
Třeba dnes jsem na internetové stránky přidal složku, kde chceme zveřejňovat nákupy a investice. Samozřejmostí je také o plánech a nákladech pravidelně informovat zastupitelstvo, které musí být součástí týmu.
Chceme tak pokračovat ve zveřejňování nákladů, tak aby lidé měli přehled, kolik co stojí, a nemuseli se
dohadovat a domýšlet. A uvidíme.
Jaké máte priority pro nejbližší dobu?
V nejbližší době budeme nadále zlepšovat občanskou vybavenost, tzn. vybudovat a dobudovat komunikaci v
Jankovicích a Seníku a zároveň nová osvětlení. Je také potřeba vložit nějaké prostředky do Senického rybníka, i když byl sporem v loňském roce. Ale 30 let se tam žádná investice neudělala a technická zařízení rybníka
podle toho vypadají. Navíc je to unikátní rekreační oblast. Samozřejmě je potřeba se starat o majetek obce
tak, aby se vše zachovalo a bylo co předávat dalším generacím. Například v Kozašicích je objekt obce, který je
v dezolátním stavu, ten je potřeba postupně opravit a hledat smysluplné využití. Myslím, že nyní se podařil
rozjezd obchodu v Jankovicích, a doufáme, že nám tu nový nájemce vydrží. V neposlední řadě sem patří
naučit se účelně hospodařit s odpady, aby nás budoucnost nepřekvapila nepřipravené.
Dle mého názoru by měla být práce pro obec týmová. Není zde místo pro „politikaření“ a zviditelňování se.
Chtěl bych, aby se věci řešily společně a věcně, což se nám snad daří v rámci zastupitelstva nastavovat.
Členové ZO by neměli mít pocit, že o něčem neví. Snažím se je informovat o všem, co se dělá, a vždy dostanou náležité podklady a informace. To samé platí pro komunikaci s občany. Zde je situace složitější. Přestože
jsou všechna jednání zastupitelstva veřejná, žádné davy na ně nechodí a pak se šíří polopravdy a lži.
Co děláte v současné době mimo působení na obecním úřadě?
Pracuji ve Slatiňanech jako vedoucí diagnosticko – metodického oddělení. Jako psycholog dělám různá
vyšetření, spolupracuji při řešení problémového chování atd. Naši uživatelé jsou lidé s mentálním postižením
v kombinaci s tělesným a smyslovým.
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Spolupracuji také v Kutné Hoře se sdružením„Povídej“ jako krizový intervent, terapeut a na lince důvěry. Dále
s agenturou Podzámčí, kde se věnuji podpoře pěstounských rodin, lektorské a terapeutické činnosti. Přednáším i pro jiné agentury a subjekty a mám soukromou terapeutickou praxi v Hradci Králové a v Přelouči. V
neposlední řadě pracuji jako supervizor v sociálních službách.
A napadá mě, co je Vaším odreagováním od vší té práce?

V podstatě žádné. Rád bych se vrátil k tomu, když jsem tady běhal po lesích a polích a bral jsem ven psy nebo
chodil do posilovny. Bohužel na to ale dnes nemám čas. Což je jedna z věcí, které mě mrzí, chtěl bych to nějak
přeskládat, abych vůbec pracovní nasazení přežil. Platí zde rčení o„kovářově kobyle“.
A Vaše vize do budoucna, myslím obecní…

Určitě kanalizace. V loňském roce jsem komunikoval se starosty obcí, kde se kanalizaci chystají dělat, nebo ji
už zrealizovali. Bude to stát velké úsilí, ale kanalizace je potřeba, protože tak, jak se to řeší dnes, je dlouhodobě
neudržitelné a legislativa už dnes je v této oblasti poměrně jednoznačná. Měl by to být hlavní projekt na další
volební období. Je to ale velký risk za velký objem peněz. I když 70 – 90% nákladů je možné získat z dotací, tak
přeci jen, kdyby tam cokoli nevyšlo, zadlužit obec na 20 - 30 let není úplně příjemný pocit. Takže statečnost.

Hasičský ples

17. února 2018 proběhl tradiční hasičský ples v Jankovicích. Sešlo se mnoho místních spoluobčanů, ale i
hostů přespolních. K tanci a poslechu hrála skupina ČEROS. Ples byl zahájen úvodním tancem a záhy se přidali
další tanečníci. Většina z nich parket neopustila až do brzkých ranních hodin.
SDH Jankovice děkuje sponzorům (Obec Jankovice, StaMat CZ, s.r.o., ECO CLEAN&SHINE, VAKO – CZ, s.r.o., JK
MONT s.r.o., TEPOSTOP, s.r.o., František Kment, Agro ZIPAL s.r.o., EVA SLOVÍKOVÁ – cukrářství) za poskytnutí
hlavních cen do tomboly.
Už teď jste všichni srdečně zváni na příští hasičský ples v Jankovicích, který se bude konat 16. února 2019.

(SDH Jankovice)

Dětský karneval 2018
Nově položené linoleum ve volební místnosti obecního úřadu v Jankovicích mělo 24. 2. první zatěžkávací
zkoušku. Princezny, kovbojové, víly, ježibaby a další bytůstky na něm měli karneval. A byl to karneval velmi
veselý. Sešlo se více než 30 dětí, pro které dva šikovní šášové připravili spoustu soutěží, her, písniček. Děti si
kromě sladkostí odnášely i malou odměnu na památku. Velký dík patří p. Lence Jarolímové a p. P. Zikánové.

Nadcházející akce
9. března 2018 od 17:00 hodin proběhne setkání důchodců na
Obecním úřadě Jankovice.
21. dubna 2018 se uskuteční sběr velkoobjemového odpadu.
30. dubna 2018 bude tradiční Pálení čarodějnic.
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Naši jubilanti

V měsíci únoru, přesněji 1. února, oslavila krásných 75 let
paní Dagmar Knížková z Jankovic.

20. únor je dnem, kdy se před 87 lety narodila paní Anna
Šálová z Kozašic.

Oběma oslavenkyním přejeme hodně zdraví a štěstí

Vzpomínáme
Rádi bychom zde zavzpomínali na našeho spoluobčana, kamaráda, pana Václava
Štainera, který zemřel 25. ledna 2018 ve věku 63 let. Pro jeho dobrosrdečnost, pracovitost a vstřícnost jsme ho měli všichni rádi. Nikdy nezapomeneme.
Rodina Štainerova by chtěla touto cestou poděkovat hasičům z Jankovic a Bílého
Podolí, kteří stáli čestnou stráž při posledním rozloučení.
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Okénko pana Křinky
Historie Seníku, jak je psáno v kronice, sahá do roku 1318. Písemné zprávy o Seníku jsou z roku 1531, kdy
jistý Anděl z Ronovce prodal štěpánské panství a jeho synům zůstaly jen Benešovice a osada Seník, kde byly
v té době čtyři obytné budovy a stavby. V roce 1850 měl Seník 142 obyvatel a občané z 31 popisných čísel
sloužili zdechovickému, žehušickému a choltickému panství.
První zmínka spojená s hasičskou činností v obci Seník se datuje k roku 1929 – 1930, kdy tehdejší majetní
hospodáři postavili obecní váhu s hasičskou zbrojnicí. Ta ale nikdy nebyla vybavena hasičským materiálem.
Významná událost v naší obci se stala až po 2. světové válce, dne 5. 6. 1953. V tento historický den byla
založena JEDNOTA POŽÁRNÍ OCHRANY a iniciátorem tohoto okamžiku byl Bohuslav Křinka, který se ujal
vedení ustavující schůze. Byl zvolen velitelem a tuto jedinou organizaci v obci vedl celých 35 let. Jeho
nástupcem je jeho synovec Otta Křinka, který vede SDH do současné doby. Máme 210 členů.
SDH dostal do začátku ruční stříkačku, která se zakoupila od obce Morašice. V roce 1954 bylo započato s
výstavbou nové požární zbrojnice. Později během let došlo k podstatnému zlepšení vybavenosti sboru. V
současné době SDH vlastní 4 motorové stříkačky s potřebným vybavením. SDH v Seníku se aktivní měrou
podílel na vybudování požární nádrže uprostřed obce, vybudování dvou rybníků jako zásobáren vody pro
případ požáru v chatové oblasti.
Přestože jsme dobrovolnou skupinou hasičů, jsme stále v omezeném čase akce schopni zasáhnout, což
svědčí o několika zásazích při požáru. V letošním roce náš SDH oslaví 65. výročí od založení.
U příležitosti tohoto výročí SDH pořádá dne 26. 5. 2018 od 13:30 hodin požární odpoledne spojené s prvním
kolem požárního sportu v rámci okrsku č. 19 v prostoru rekreačního rybníka. Občerstvení pro účastníky i
diváky bude zajištěno v kiosku U Žabáka. Účast na oslavách 65. výročí založení přislíbil i Hasičský záchranný
sbor Pardubického kraje se svou technikou. Všichni jste srdečně zváni.
JUDr. Otta Křinka, starosta SDH Seník

Neklubačky
Představuje se vám klub neklub, klub neregistrovaný, neoficiální, klub Neklubaček. Neklubačky jsou ženy,
které se schází stejně, jako bude vycházet tento občasník, prostě občas.
Již třetí rok trochu cvičíme, někdy tvoříme, relaxujeme a meditujeme, diskutujeme. Nejsme nikomu ničím
zavázány, prostě děláme to, co nás zrovna napadne a kdy nás to napadne. Stejně jako se cítíme v tom neregistrovaném společenství svobodně my, svobodně se může kdokoliv přidat bez jakéhokoliv vstupu či výstupu.
Domluvily jsme se, že budeme pokračovat v předloňském cvičení pro zdraví. Protože je finančně náročné
vytopit komunitní místnost na Obecním úřadě pro pouhou jednu hodinu, již vloni jsme se scházely v Jankovicích ve volných prostorách domu čp. 42. Letos budeme pokračovat celé zimní období, než počasí zavelí návrat
na zahrádky. Nyní cvičíme každé úterý od půl páté, a to i kdyby se sešly pouhé dvě. Je možné zavolat na číslo
778 408 709 a přidat se do party.

Loňská prosincová setkávání

Při prvním posezení při čajíčku jsme společně vyráběly vánoční ozdoby, další večer to byly adventní věnce a
nakonec jsme se přidaly na OÚ k dětskému tvoření a ve vedlejší místnosti jsme vyráběly ozdobné svícny a
svíčky.
Vloni v létě absolvovaly p. Štainerová a p. Jarolímová dvoudenní kurz pletení z pedigu v Praze. V lednu jela p.
Jarolímová s p. Zikmundovou na jeden den. Přivezly jsme domů pěkné doplňky. V případě zájmu bychom
uspořádaly setkání, kde své základní znalosti můžeme předat i druhým. Materiál objednáme podle počtu žen.
Do konce dubna se můžete nahlásit u p. Štainerové na OÚ.

(J. Jarolímová)

Školička U zvířátek
Školička U Zvířátek byla naším snem a založili jsme ji pro naše vlastní děti. Chtěli jsme poskytnout alternativu
ke klasickým mateřským školkám – školičku rodinného typu založenou na individuálním přístupu, s prvky
Montessori a Waldorfské pedagogiky a zaměřením na ekologickou výchovu a zdravý životní styl.
Koncepce školičky vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání s ohledem na moderní trendy
a směry v předškolní výchově. Výchovně vzdělávací proces probíhá tzv. integrovaným učením hrou – učením
vlastním prožitkem při hře.
Snažíme se vzbudit v dětech zájem o venkovní aktivity, ukázat jim, že kontakt s hebkou srstí živých zvířat či
procházka lesem je mnohem krásnější, než virtuální prostředí počítačových her. Děti jsou vedeny přirozeným způsobem k poznávání života a světa kolem nás. Díky klidnému vesnickému prostředí, ve kterém se
naše školička nachází, jsou v bezprostřední blízkosti přírody a každodenním kontaktu se zvířátky. Společně
tak přírodu poznáváme a učíme se, jak se k ní chovat.

Výlet do solné jeskyně
Začátkem měsíce jsme s dětmi navštívili solnou jeskyni Birdie v Pardubicích. Vhodné klimatické podmínky
solné jeskyně příznivě ovlivňují rozvíjející se dětský organismus. Všude na stěnách i na podlaze je sůl, skrze
kameny na zdech prosvítá tlumené světlo…Ke klidné atmosféře přispívá i tichá relaxační hudba nebo hudba
z pohádek, při které si děti krásně hrály. Solnou jeskyni jsme navštívili již poněkolikáté a děti si pobyt v ní
vždy velmi užijí.

Muzikoterapie
Tento měsíc nás, také již poněkolikáté, navštívila Mgr. Eva Motyčková s muzikoterapeutickou pohádkou O
starém stromu. Jednalo se o speciální formu muzikoterapie vhodnou pro malé děti, krátký imaginativní
příběh provázený intuitivní hrou na muzikoterapeutické nástroje, do kterého se mohly děti aktivně zapojit.
Děti si vyzkoušely hru na perkuse a různá chřestítka, dešťovou hůl, gong, hromový buben, tibetskou mísu,
didgeridoo, africké bubny. Muzikoterapie je jedna z prožitkových aktivit, která přináší uvolnění a zklidnění
organismu. Dětem se pohádkový příběh plný hudby velmi líbil, celý čas se aktivně zapojovaly a dobrá nálada
nám vydržela dlouhý čas.

Pohádková noc s přespáním ve školičce
Velkým zážitkem pro děti (ale i rodiče) z naší školičky bývá bezesporu Pohádková noc s přespáním ve školičce. Absolvovali jsme ji koncem měsíce tentokráte na téma Masopust. I když jsme kvůli chřipce nebyli v
plném počtu, patřičně jsme si to užili. V průběhu odpoledne jsme si vyrobili masky, soutěžili, tančili… Naše
taneční kreace by se jistě vyjímaly na každém parketu. Aby nám síly vydržely co nejdéle, upekli jsme si pravé
masopustní koblížky. Jako vždy, když nocujeme ve školičce, bylo rušno až do nočních hodin. Když se nám
přece jen začala únavou klížit očka, zavrtali jsme se do postýlek a při pohádce sladce usnuli. Opět jsme se
přesvědčili o tom, že máme ve školičce samé úžasné dětičky, o čemž svědčí odvaha i těch nejmenších dětí,
které neuronily ani slzičku a společně strávený čas jsme si patřičně užili.
Mezi další aktivity naší školičky v měsíci únoru můžeme zařadit keramiku, jógu, angličtinu, logopedickou
prevenci… Tento měsíc jsme také započali plavecký kurz, který absolvujeme v plavecké škole v Chrudimi.
Čeká nás celkem deset lekcí a plavání si děti vždy užívají, jsme tedy plni očekávání.
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Kterak lípa ke svým srdíčkovým lístkům přišla
Lípa! Jak krásný je to strom!
Na každé návsi naší země roste alespoň jedna.
Její květy dokáží rozvonět celičkou vesnici. Lidé je sbírají, suší a v zimě, když je venku mráz si z nich vaří
voňavé čajíčky. Chutnají sladce, po medu.
Utrhněte její lístek a namalujte ho zelenou pastelkou na papír.
Vidíte, co jste namalovali? Srdíčko, stromové zelené srdíčko. A takových má lípa na tisíce. Je obalená srdíčky
od jara do podzimu. Proto jí také lidé říkají lípa srdčitá. Má krásné příjmení, nemyslíte?
A jak se to stalo, že rostou na stromě srdíčkové lístky?
…O tom vám přináším příběh.
Bylo jedno semínko. Zapadlo na kraji lesa do trávy a spokojeně odpočívalo.
Uvelebilo se ve voňavé zemi a celý podzim se vyhřívalo na sluníčku.
Když potom v zimě přišly mrazy a lidé chodili v teplém kabátě, semínko se zavrtalo do hlíny jako děti
mamince do náruče a tvrdě usnulo. Určitě se mu zdály barevné a voňavé sny, jaké se zdají i dětem.
Ale na jaře…co to? Sluníčko ho teple polechtalo na kabátku a ten se úplně sám rozepnul. Semínko vykouklo ven.
Ach, jak je krásně na světě! Musím si ho jít pořádně prohlédnout.
Mělo ale přece jenom trochu strach, že nenajde zpátky cestu k mamince zemi, která se o něho celou zimu
starala. Cítilo se u ní v bezpečí. Vystrčilo tedy kořínky a pevně se maminky chytilo. Ale potom už ho
přemohla zvědavost. Vyrazilo tedy nahoru, aby mělo pěkný pohled na to, co zatím jenom tušilo. A čím bylo
zvědavější, tím rychleji se z něho stávala rostlinka. Měla nejprve jenom slabý zelený stonek, který byl ale
čím dál vyšší a silnější. Rostl tak, jako rostou děti. A stejně byl i veselý, hravý
a šťastný. Rostl a rostl, až z něho byl malý stromek.
„Ach, to jsem se narodil na krásném místě! Mám to tady moc rád,“ řekl si jednou. A bylo mu pěkně a hřejivo.
Ale jak to dořekl, začalo se v něm cosi dít. V jeho kmeni, u srdce se rozlilo teplo a vyrostl mu první lísteček.
A protože to byl lístek lásky, měl tvar srdíčka.
Stromek se seznamoval se světem a úplně všechno se mu líbilo. Kamarádil se s myškami, které si v zemi u
jeho kořenů udělaly pelíšek, rád si povídal se všemi rostlinkami v okolí, zpíval společně s ptáčky. Všechny
měl moc rád.
A jak rostla jeho láska, vyráželo na něm čím dál více zelených srdíček.
Jak by u takového stromu nebylo všem příjemně. Lidé si chodili odpočívat
do jeho stínu, včelky tančily v jeho voňavých květech a stromek je měl všechny rád.
Protože při každé nové lásce k něčemu nebo někomu na něm vypučel další srdíčkový lístek. Měl už jich
tisíce a potom milióny.
Kdyby to tak šlo dál, ani by je neunesl.
Stávalo se však, že když přicházela každý rok paní zima a uhodil mráz, lidé se uzavřeli do světnic k teplým
kamnům. Včelky se ukryly v úlech a ptáčci odletěli do teplých krajin. Strom zůstával každý rok už od podzimu sám. Bývalo mu moc smutno. Neměl se s kým radovat. Tesknil
a všechny srdíčkové lísky postupně opadaly. Byly to lístky lásky, kterou neměl komu v zimě dát.
Ale když na jaře vypučely nové a čerstvé, bylo jich stále víc a víc. Stromek pochopil, že se nemá proč trápit.
Všichni si přece potřebují odpočinout po pilné práci, i lidé i včelky, celá příroda. Bude tedy odpočívat
každou zimu i on.
Však ony nové lístky na jaře vždycky zase vyrazí. Rozkvetou na něm znovu voňavé kvítky, ze kterých si
včelky vyrobí med a lidé uvaří své čajíčky.
Od té doby to zase byl ten šťastný stromek. Rozdával všem kolem vůni, stín a lásku. A protože nebyl lakomý
a uměl rozdávat, dobře se mu dařilo, rostl jako z vody.
Jistě z něho je dnes už veliký silný strom! Jděte se děti podívat, určitě ho někde v okolí najdete.
Prohlédněte si, jak dobře vypadá, zkontrolujte, zdali má ještě srdíčkové lístky, přivoňte si k jeho kvítkům.
Je to ten, o kterém jsme si tu povídali. Je to lípa srdčitá.
Je jako vaše maminka. Ať se k ní přitulíte z jakékoliv strany, všude vám bude dobře.
Jana Jarolímová

Redakční rada: Mgr. Dana Staňková, Michaela Staňková, Zuzana Halíková, Lenka Jarolímová,
Mgr. Petr Hammerlindl
Dopisovatelé: Jana Jarolímová, JUDr. Otta Křinka, Bc. Petra Zikánová, DiS.
Grafické zpracování: Zuzana Halíková
Úvodní fotografie: Jakub Veselý
Zpravodaj Lipové listy, periodicita: Občasník, místo vydání: Jankovice, I. ročník č. 1, únor 2018
vydává: Obec Jankovice, IČ: 00273694, Jankovice 27, e-mail: lipovelisty@seznam.cz

