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Úvodní slovo
Milí čtenáři,
máte před sebou čtvrté vydání Lipových listů a my Vám v něm nabídneme mimo jiné ohlédnutí za
akcemi, které nám přineslo právě končící období zimy, na kterou si trochu nostalgicky zavzpomínáme i při čtení příspěvku Ing. Jiřiny Hájíčkové. Více se pak budeme věnovat problematice a důležitosti třídění odpadů a pan starosta Mgr. Hammerlindl nás zasvětí do situace kolem realizace splaškové
kanalizace v našich obcích.
Přejeme příjemné počtení.
Redakční rada

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dlouhá léta se v našich obcích zvažuje vybudování splaškové kanalizace. Kanalizace se za ta léta
stala standardem k odvádění vznikajících odpadních vod (OV) a k jejich dalšímu zpracování. Vybudování splaškové kanalizace je povinností obce. V současné době byla dokončena kanalizace v obci
Škudly a je tedy po letech možné připojit kanalizaci z našich obcí. Odtud budou OV, vznikající v
jednotlivých domácnostech, odváděny do Městské čističky v Přelouči. Benevolence ve schvalování
jiných způsobů vypouštění OV již skončila. S problémy se setkávají majitelé nových nemovitosti, ale
i ti, kteří nemovitosti koupili a provádějí rekonstrukci. Postupně budou k prokazování způsobu
likvidace OV tlačení i vlastníci nemovitostí, kteří mají již schválení a kolaudace.
Z hlediska zákonů je trochu pět minut po dvanácté. Zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 388/1991 Sb. zpřísňuje nakládání s OV a přináší povinnosti pro jednotlivé původce odpadních vod (občany) kdy například v § 38 odstavec 8 je napsáno:
„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování
odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních
let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle
živnostenského zákona“. Zpřísněné podmínky platí i pro provozovatele septiků s napojením na
dešťovou kanalizaci a výstupem do vodoteče.
Zde bych se zastavil. Je potřeba počítat s tím, že když obec splní svoji povinnost a vybuduje páteřní
kanalizaci, je na jednotlivých majitelích nemovitostí, zda se připojí k této kanalizaci nebo budou
prokazovat likvidaci OV samostatně. Nebude již možné vypouštět OV z „průtokových septiků“ (dříve
povolovaných). Je mi jasné, že tato otázka vyvolá mnoho polemik, střety názorů a sporů. Jedná se
konec konců o veřejné finance, ze kterých budou projekty financovány, ale i o naše soukromé
peníze na dokončení jednotlivých přípojek a povinnost platit stočné po převedení stavby VAKu
Pardubice. Navíc i další nepříjemnosti jako bahno, překážky v době realizace a jiné.
Dovolil bych si několik základních výpočtů, ve kterých jsem vycházel z veřejně přístupných zdrojů. Z
níže uvedeného vyplývá, že pokud se bezodtoková jímka (žumpa) vyváží jak má, v souladu se
zákonem, je to jednoznačně nejdražší způsob likvidace OV. Jako příklad budu vycházet ze čtyřčlenné rodiny:
Vyvážení bezodtokové jímky (žumpy), při průměrných nákladech na odvoz (odčerpání, odvoz,
likvidace na ČOV s vydáním potvrzení o likvidaci) = 281 Kč/m3
tj. 281 x 8 = 2 248 Kč/1 měsíc (8m3 je průměrné množství OV na 4 člennou rodinu za měsíc)
za rok 2 248 x 12 = 27 000 Kč/ rok
Vypouštění odpadní vody do splaškové kanalizace
Cena stočného pro rok 2019 v Pardubickém kraji 48,60 Kč/m3
4 členná rodina za měsíc 48,60 x 8 = 388,8 Kč
4 členná rodina za rok 388,8 x 12 = 4 665,6 Kč
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Z uvedených důvodů a na základě četných dotazů obyvatel našich obcí, proběhlo dne 30. 1. 2019
jednání na VAK a.s. Pardubice k otázkám zahájení přípravy a budování oddělené splaškové kanalizace.
Nejprve bude nutné nechat zpracovat novou projektovou dokumentaci k stavbě splaškové kanalizace. Stávající projektová dokumentace již neodpovídá současným normám i technologiím. Je
možné zažádat o dotaci na projektovou dokumentaci cestou Pardubického kraje, o kterou
budeme samozřejmě žádat. Zkonzultovali jsme seznam firem, které se problematikou zabývají a
mají praktické zkušenosti s těmito projekty. Vybrali jsme firmu Multiaqua Hradec Králové, jejíž
reference byly velmi dobré. Zároveň byla projednána otázka získávání dotace na výstavbu vlastní
splaškové kanalizace a jejich zkušenosti s budováním splaškových kanalizací v regionu Pardubického kraje, včetně problémů, které mohou v rámci přípravy a realizace vzniknout. Vzhledem k
finanční náročnosti celého procesu byly prodiskutovány možnosti etapovité výstavby. Byli jsme
seznámeni s předpokládaným časovým rozložením a jednotlivými legislativními požadavky na
časové ose, v našem případě při dvoufázové realizaci, tedy vše dvakrát:
• Zpracování projektové dokumentace
• Územní řízení
• Stavební povolení
• Výběrové řízení na zhotovitele stavby
• Žádost o dotaci
• Samotná výstavba
• Kolaudační a schvalovací řízení
Dále jsme se seznámili s pravidly získávání dotací od jednotlivých poskytovatelů (SFŽP, Ministerstvo zemědělství). Podmínky pro přidělení dotací se u obou subjektů liší. Výše poskytovaných
dotací je odlišná a dosahuje zpravidla 80 – 90 000 Kč na obyvatele s trvalým pobytem v obci (cca
24 800 000 Kč – 27 900 000 Kč pokud počítáme cca 310 obyvatel). Celková finanční náročnost
stavby je odhadována (záleží na výsledku výběrového řízení) na 65 000 000 Kč. Zbytek stavby je
nutné financovat z prostředků obce a úvěru, který si obec bude muset vzít od komerčního poskytovatele úvěrů. Jednotliví uživatelé (občané – objekty) si hradí připojení do páteřní kanalizace
sami. Obec může v rámci celého procesu pomoci s plánováním a povolováním, pokud s tím
občané souhlasí. Povinností obce je vybudovat páteřní kanalizační potrubí a jednotlivé krátké
odbočky.
Zajímali nás také jiné možnosti a varianty řešení kanalizace v obci. Možností je několik, od vybudování obecní čističky odpadních vod (ČOV), až po kořenovou čističku. Je nutné předem předeslat,
že ostatní možnosti jsou bohužel z pohledu dobrého hospodáře ekonomicky nevýhodné. Hlavně z
hlediska nákladů do budoucna.
Problémem obecních ČOV v malých obcích je potřeba trvalé obsluhy a kontroly celého procesu
čištění, plnění limitů (stále se zpřísňujících) vypouštěné OV a případné pokuty za překročení.
Nutný je i pravidelný odvoz vzniklého kalu či potřeba obnovy technologií v budoucnosti. To vše
znamená pro obec náklady, které bude muset v budoucnu neustále platit. Dnes je velmi běžné, že
obce, které v minulosti vybudovaly obecní čistírny, se napojují na větší ČOV, pokud mají tu možnost.
Otázka kořenové čističky je složitější a má několik rovin. Pokud bych měl někde na horách penzion
bez možnosti napojení na kanalizaci, určitě je tato varianta první volbou. V případě obce, která má
možnost se ve vzdálenosti 1 km připojit na kanalizaci vedoucí do velkokapacitní ČOV, je to již
složitější. K získání povolení a územního řízení je nutné změnit v první řadě územní plán, plán
vodovodů a kanalizací na krajské úrovni. Také bychom dnes těžko hledali odborníka, který by
podepsal posudek o její výhodnosti v době, kdy se můžeme připojit na velkou čističku. I kořenová
čistička zatěžuje životní prostředí vsakem do podloží. Druhou rovinou je stejná nutnost vybudování oddělené odpadní kanalizace, protože vypouštění OV do stávajících dešťových kanalizací je
dnes bohužel nemožné. Realitou také je, že se za poslední roky změnilo složení OV a všichni
používáme stále více chemie s někdy pochybnou kvalitou a ani rostliny to již nemusí zvládat.
Poslední rovinou je nutnost vzorkování, udržování, doplachování v průběhu provozu a nutná
výměna zanesených podloží kořenové čistírny v budoucnosti. Tento proces je finančně velice
náročný. Toto podloží je po vytěžení nebezpečným odpadem s velice přísnými pravidly na manipulaci a uložení. Dávno je pryč doba, kdy se vše, co se vytěžilo, bez ohledu na složení, někde
uložilo (na pole, do lesa) a ono to nakonec nějak „vyhnilo“.
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Při druhém jednání se společností Multiaqua Hradec Králové došlo k projednání konkrétních
kroků týkající se zhotovení projektové dokumentace a jednotlivých kroků samotné realizace. Jako
vhodná varianta bylo navrženo 2-etapové řešení. V první etapě odkanalizovat Kozašice a Jankovice, s předpokládanou výší nákladů 40 000 000 Kč a ve druhé, navazující etapě, samostatně Seník s
jeho rekreační oblastí. V návaznosti na tato jednání byla zpracována a odeslána žádost o podporu
a pomoc řediteli společnosti Vak Pardubice a.s., v procesu výstavby a realizace splaškové kanalizace s napojením v obci Škudly a odvedením splaškových vod do městské ČOV Přelouč. Zároveň
proběhl výběr zpracovatele projektové dokumentace oslovením tří zpracovatelů.

Poplatky za komunální odpad
Poplatky za komunální odpad, za pronájem popelnic a
poplatek za psa v roce 2019
Za každou trvale žijící osobu

600,- Kč

Za jeden rekreační objekt

600,- Kč

Pronájem plastové popelnice na směsný odpad
(možnost nákupu popelnice na směsný odpad
od SOP cestou obce za 850-, Kč)

150,- Kč

Poplatek za psa staršího 3 měsíců

50,- Kč

Poplatky za rok 2019 uhraďte na účet obce Jankovice
č.ú. 12 05 499 399/0800 do 30. 6. 2019
Do poznámky uveďte jméno a číslo objektu (chaty, chalupy nebo domu)

Svoz bioodpadu v roce 2019
Svoz bioodpadu v roce 2019 bude zahájen 10. 4. 2019 a ukončen 20. 11. 2019
V platnosti zůstává 14 denní režim svozu bioodpadu, který se střídá se svozem směsného odpadu.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
cestou SOP a.s. v roce 2019
Nejedná se o velkoobjemový odpad, ten bude svážen jako tradičně ve
vyhlášených termínech pomocí SDH Jankovice
Jedná se o novou službu občanům hrazenou obcí a proběhne v následujících
termínech a časech:
8. června 2019
• Jankovice 11:30-12:00 u Obecního úřadu

• Kozašice 12:05-12:15 u Hasičské zbrojnice
• Seník 11:10-11:20 u Požární nádrže
14. září 2019
• Jankovice 11:30-12:00 u Obecního úřadu
• Kozašice 12:05-12:15 u Hasičské zbrojnice
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• Seník 11:10-11:20 u Požární nádrže
Dovezený nebezpečný odpad si předává sám občan svozové firmě.
Uvedené časy berte, prosím, jako orientační. Snahou SOP a.s. je dodržet stanovený harmonogram,
avšak není možné dopředu naplánovat množství odpadů, který občané přinesou. Pokud vozidlo
přijede o něco později, může to být z důvodu naplněné kapacity, která se musí vysypat na skládce.

Kolik odpadu jsme vyprodukovali a jak jsme třídili v roce 2018
• V současné době je v našich obcích zřízeno 8 míst pro kontejnery na tříděný odpad a celkem
rozmístěno 8 kontejnerů na papír, 4 kontejnery na sklo, 10 kontejnerů na plasty, 1 kontejner na
kov a 1 kontejner na olej z domácností. Celkem se jedná o 24 kontejnerů.
• 2x ročně probíhá svoz velkoobjemového odpadu silami SDH Jankovice.
• Pravidelně probíhá svoz směsného odpadu a od dubna do listopadu probíhá svoz bioodpadu
vzniklého v domácnostech a zahradách.
• Novinkou pro rok 2019 je svoz nebezpečného odpadu 2x ročně ve spolupráci se SOP Přelouč.
• Občané mají možnost celoročně odevzdat na OU v Jankovicích elektroodpad vzniklý v domácnostech.

V roce 2018 bylo celkem odvezeno po jednotlivých komoditách toto množství
odpadu:
Směsný komunální odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Kovy
Objemný odpad

93 tun
13,8 tun
6,7 tun
6,2 tun
6,2 tun
0,2 tun
5,7 tun

Celkem
131,8 tun odpadu (131 800 kilogramů)
Z toho tříděný odpad
33,1 tun (bio, papír, sklo, plasty a kovy) tj. 25,1%
Každý občan našich obcí (včetně malých dětí) vyprodukoval 425 kg za rok 2018
Z výše uvedeného je zřejmé, že v našich obcích se přes velmi dobré podmínky v dostupnosti
kontejnerů na tříděný odpad třídí stále velmi málo odpadu, což může mít v budoucnosti vliv na
výši místního poplatku za provoz odpadového systému.

Povinnosti majitele psa
V souvislosti s několika případy volného pobíhání psů v obci a nedodržení zajištění jejich biologických potřeb, upozorňujeme na možné postihy fyzických osob (držitelů psů). Při nedodržení těchto
povinností se majitel psa vystavuje nebezpečí spáchání přestupku a podle § 13 odst. 1 zákona č.
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, může být vyměřena v přestupkovém řízení pokuta až
do výše 50 000 Kč.
Zákaz volného pobíhání psů má oporu i v § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích a v § 10 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti.
Vzhledem k těmto skutečnostem a ukotvení v zákonech, není obcí vydána a dozorovými orgány
nebyla ani doporučena Obecně závazná vyhláška k této problematice. Případné přestupky
mohou být řešeny v přestupkovém řízení dle výše uvedených zákonů.
Mgr. Petr Hammerlindl
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Zamyšlení k odpadům
Vážení čtenáři, jistě jste v posledních pár letech zaslechli velice znepokojivé zprávy o stavu planety
Země, predikce o hrůzné budoucnosti všeho živého i životodárného a zaznamenali kampaně a
protesty 'šílených ekologů', též 'ekomaniaků'. Nebudu vás chlácholit povzbudivými slovy, všechno,
nebo alespoň drtivá většina všech alarmujících čísel, grafů a statistik, je pravdivá. Vím, že každému
je naší zubožené planety líto. Ale abych parafrázovala šestnáctiletou bojovnici proti změně klimatu
Gretu Thunberg: „Planeta nechce, abyste ji litovali, ona chce, abyste panikařili.“
S environmentálními problémy se v uplynulých pár letech roztrhl pytel a jen jejich výčtem bych
jistě zaplnila pěkných pár stránek. Proto vás seznámím jen s jediným, tím možná nejsilněji rezonujícím v dnešní společnosti. Milí čtenáři, seznamte se s plasty v oceánech.

Topící se oceán v moři plastů
Každý rok se do oceánu dostane přibližně 12 milionů tun plastu. Na mořské hladině pak tento
odpad tvoří masivní shluky neboli plastové ostrovy. Nejrozsáhlejší z nich je nyní větší než Německo,
Francie a Španělsko dohromady. Tento ostrov zamořuje klidný a bezvěký Pacifik, přesněji oblast
mezi jihozápadním pobřeží USA a Havají. Odhadovaná hmotnost plovoucího plastu činí 8 tisíc tun
(pro představu je to jako hmotnost asi 500 velkých letadel). Nemluvě o odpadu, jenž se během 1
roku dostane pod hladinou a dosedne na dno. Na 1km2 mořského dna připadá podle nejnižších
odhadů průměrně 70kg plastu, hmotnost může však dosahovat až 400kg.
Odpad tvoří především rybářské sítě, plastové tašky a obaly, PET lahve a jednorázové výrobky. Tyto
velké kusy jsou z vod alespoň po malých částech vysbírávány a odstraňovány, jenže existuje ještě
vetší (i když mikroskopické) zlo – mikroplasty. Jako mikroplasty označujeme úlomky plastů menší
než 5 milimetrů. Rozlišujeme primární mikroplasty, ty se průmyslově vyrábí a přidávají do kosmetických produktů, barev či čistících prostředků, a sekundární, které vznikají jako úlomky velkých kusů
plastu. Velká část vzniká při odírání pneumatik a praní prádla. Primární mikroplasty se do moří
dostávají především přes odpadní vody.
I přes četná varování a zákazy jednorázových tašek v některých zemích, objem odpadu stále roste a
pro život v mořích je to katastrofální stav. Ryby, želvy a vůbec celá mořská fauna se škrtí v plastových obalech a umírá zaháknutá v zapomenutých rybářských sítích. Větší kusy plastu na dně dusí
řasy, vegetaci, a proto obrovským tempem mizí většina korálových útesů. Živočichové, kterým
spolknuté plasty a mikroplasty v trávicím traktu zabraňují přijímat nutričně výživnou potravu,
umírají na podvýživu či infekce, které se na plast váží. V dubnu minulého roku například vody na
jihu Španělska vyplavily na pobřeží uhynulého vorvaně, který ve svých útrobách měl 29 kilogramů
plastu. Dochází též k velkému úhynu mořských ptáků, kteří se živí rybami plnými plastů. Uvádí se,
že ročně zemře kvůli plastům přes 1 milion ptáků.
Možná se vám zdá, že problém znečištěných oceánů je našim končinám vzdálený, nijak s námi
nesouvisí a nemůžeme s ním nic udělat. Ale opak je pravdou. Je to jen pár měsíců, co se do Číny
přestal vozit odpad z Evropy (náš odpad), který byl hromadně vypouštěn do moří. Voda je základem
všeho. A když trávíme kolébku veškerého života, věřte, že na to jako lidské pokolení dříve nebo
později doplatíme.
Potěší mě, pokud ve vás tento článek po přečtení vyvolal jistou touhu změnit neblahou budoucnost životního prostředí a nových generací. Zde je pár typů, jak může svou kapkou pomoci do
znečištěných vod přispět každý:
• Třiďte odpad
• Obloukem se vyhýbejte jednorázovým plastům (tašky za korunu, brčka, mikrotenové sáčky) a
namísto nich používejte produkty z udržitelných materiálů (plátěné tašky, papírová brčka, pevné
kelímky a lahve).
• Pijte sypané čaje. Sáčky totiž obsahují plastové částečky a některé jsou ještě samostatně v dalším
plastovém obalu.
• Nekuřte. Prospěje to vašemu tělu, duši a navíc i přírodě. Odpad z nedopalků a jednorázových
zapalovačů bez vaší produkce totiž o něco málo klesne.
• Používejte tuhé šampony. Při večerní koupeli vás tak nebude okukovat armáda plastových lahví
od šamponu na vaně.
• Nekupujte plastové kartáčky na zuby. Dnes máme rozmanitý a cenově dostupný sortiment i v
oddělení zubní hygieny, jako například kartáčky bambusové či dřevěné.
M. Staňková
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PLAST
CO TAM PATŘÍ

PET lahve, kelímky od jogurtů,
nápojové kartony, polystyren,
igelit, obaly od deodorantů,
mikrotenové sáčky, gumové
rukavice, sáčky od chipsů

KOVOVÉ
OBALY
CO TAM PATŘÍ

NEPATŘÍ

obaly od zubních past, řasenky, mastné a
znečištěné plasty, molitan, PVC, houbičky na
mytí nádobí a pleny

plechovky od potravin,
nápojové plechovky,
nádoby od kosmetiky

NEPATŘÍ

SMĚSNÝ

hliníková víčka a obaly znečištěné
zbytky potravin a chemickými
látkami

PAPÍR
CO TAM PATŘÍ

obaly s identifikačním kódem C
(vyroben z různých
materiálů)

NEPATŘÍ
baterie !!!

CO TAM PATŘÍ

balící papír, knihy (bez
vazby), obálky, sešity,
noviny, časopisy a papírové obaly

NEPATŘÍ

krabice od mléka/džusů (jen s oranžovou nálepkou
nápojové kartony), mastný a znečištěný papír, ruličky od
toaletního papíru, plata od vajíček, laminovaný a povoskovaný papír a fotografie

BIO
SKLO
CO TAM PATŘÍ

lahve potažené fólií,
lahve s kovovými
částmi a čiré sklo

NEPATŘÍ

zrcadla, autoskla a keramika

CO TAM PATŘÍ

odpad z ovoce a
zeleniny, skořápky z
vajíček a ořechů,
zbytky pečiva, čajový a
kávový odpad včetně
filtrů, vlasy, peří, piliny
a zbytky
svíček, travní a
dřevní hmota

NEPATŘÍ

živočišné zbytky a exkrementy zvířat
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Ztracená voda
Vesnici Kozašice obtékají dva potoky. Senický protékal spodní částí zastavěné vesnice a potok z
Dolů zase vrchní. Potok z Dolů byl zásobován vodou z krasnických luk a studánek v Dolech a
Lipové. Tyto toky byly v průběhu 70. let svedeny mimo ves. A tak zmizel rybníček u domu č. p. 38. V
okolí bylo mnoho přírodních studánek a od poloviny vesnice voda ze studní vytékala tlakem na
povrch. Pod dolním křížkem byl další rybníček – Haltýřek, který byl zásobován vodou vytékající ze
studně domu č. p. 27. V roce 1975 byl zavezen. Další rybníček tzv. „Špínovo“ byl zavezen již v roce
1967. Oba tyto rybníčky byly vzájemně propojeny a voda odtékala do rybníka u Šanců. I on měl
své vlastní prameny.
Kolem vesnice byly četné mokřiny, a tak od roku 1964, 1968, 1970, 1974 bylo přistoupeno k melioraci – za obcí, v Koutech, u Lipové a Vrby.
V roce 1961 byl na katastru obce ve vrbách proveden vrt, čímž se ve většině studní postupně
ztrácela voda a zanikaly místní studánky – na Ohrádce, za domem č. 9 a jinde v okolí. Začala se
dovážet voda do místního kravína. Stavba vodovodu byla nutná, proto se v roce 1972 začalo s jeho
výstavbou.
Nyní je velkým problémem sucho. Chybí nejen spodní voda, ale i povrchová. Před osmi lety jsem
naposledy čerpala vodu ze sklepa. Sklepy jsou suché a místní potoky po většinu roku také.
M. Kavanová

Zimní radovánky v Jankovicích a jak se dá
namalovat čas
Několikrát denně se dívám na obrázek, který maloval můj tatínek. Byla jsem tehdy na místě také a
mám na obrázek velmi milé vzpomínky. Snad dokážu i vyjmenovat všechny, kteří tehdy na Husákovic Ohrádce sáňkovali - Ježkova Květa, Jarda a Milan, od Křinků Otík se svými sestřenicemi
Lidkou a Helenkou Wolfovými, Miluška Víznerová s Pepíkem a možná i Jaruška Malíková, Květa
Hyhlíková a myslím i Slávek Husáků, který byl vlastně doma.
Husákova Ohrádka byla oblíbeným místem našich nejen zimních radovánek. Na rybníku nad
bývalým mlýnem jsme bruslili a na stráni z hráze rybníka jsme sáňkovali až dolů do potoka. Když
sáňková dráha zledovatěla v podvečer vydatně polévaná vodou, sjížděli jsme kopeček na papírových krabicích od cukru, které pro nás pod pultem v místním krámku schovávala paní Víznerová či
paní Wasserbauerová. Na obrázku je vidět struha - přepad z rybníka a v pravém rohu obrázku
Senický potok. Stromy vrhají stíny a každý stín jde na jinou stranu. Tak jsem se před léty jedné
neděle o snídani od mých školou povinných dětí dozvěděla, že vlastně jejich dědeček namaloval
na obraze čas. Začátek malování a jeho konec. Nevím, kdo z pamětníků ví, že na Ohrádce byly dříve
dokonce rybníky dva.
Těšili jsme se na první mráz a bruslit jsme mohli hned na čtyřech rybnících. Nejprve jsme zkoušeli
led na rybníčku, který byl ve dvoře Kurkova statku. Nebylo v něm moc vody a tak nehrozilo žádné
nebezpečí – jen jsme se zmáchali, pokud jsme se propadli na tenkém ledu do bahna. Domů jsme
to měli pár kroků a do druhého dne za kamny vše uschlo. My mladší jsme zkoušeli první kroky na
šlajfkách. To byly brusle na kličku a připevňovaly se na kožené boty s pevnou podrážkou. Sedávali
jsme pod obrovským dutým kaštanem, který majestátně stál nad rybníčkem, a nechávali si pod
ním naše odložené svršky. Nejprve nám ti starší pomohli na nohy a dojít ke Koberovu plotu. Drželi
jsme se plotu a zkoušeli se udržet na nohou a nespadnout. Po prvních úspěších jsme se odvážili
dál. Ti starší už měli brusle připevněné napevno šrouby na botách – kluci kanady a slečny krasobruslařské bílé boty. Takové brusle ale neměl každý. Brusle jsme si i půjčovali od starších sourozenců,
a pokud neodpovídala velikost, vrstva ponožek to spravila. Vrcholem našeho bruslařského umění
byla bezpečná jízda dopředu a dozadu. Ti lepší uměli při jízdě kupředu překládat a ti nejlepší
skočili i kadeta. Dalším rybníkem, kde kluci hráli hokej, byl již zmíněný rybník u Husáků na Ohrádce
nebo rybník na návsi. Při pořádném mrazu zamrzl i Senický - Šnáblův rybník a pak se hrál hokej v
Seníku. Starší kluci vyhrnuli sníh a připravili kluziště. Tehdy ještě druhý Senický rybník neexistoval,
byla tam louka, na které pan Šnábl pásával od jara do podzimu své dvě krávy. Veliká zábava a
legrace byl pak sjezd po zamrzlé struze ze Seníku do Jankovic. Propadali jsme se do dutin ledu a
pořádně zmáchaní a otlučení od pádů na křehkém ledě jsme dorazili domů. Když začaly povolovat
ledy, starší kluci rozdělili led na kry a pomocí bidla prostrčeného dírou ve kře jsme jezdili na krách –
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na rybníčku na návsi v Jankovicích a dokonce i na Senickém rybníku - ale to bylo jen pro odvážné.
Naštěstí se nikdo nikdy nedostal pod led.
Sáňkovat jsme chodili na Horákův kopeček, dnes dům a zahrada patří vnukům babičky Horákové.
Od lipového stromořadí, které lemovalo Horákovu zahradu, jsme sjížděli příčně přes cestu a sáňky
se vždy zastavily o Suchánkovic plot, někdy jsme dojeli z nejvyššího bodu až ke struze. Paní
Suchánková ani pan Suchánek nás nikdy nehubovali. Druhým velmi oblíbeným místem, jak jsem
již psala, byla Husákovic Ohrádka, odkud je obrázek. Nejraději jsme však sáňkovali v lese nad
Jankovicemi, zvláště když se nás tam sešlo více. Závodili jsme, komu z kopce sáňky nejdál dojedou
– až k plotu Ježkovy zahrady. V lese bylo několik hrbolů a říkali jsme, že jdeme sáňkovat na skoky.
To, že jsme se občas zastavili o nějakou tu borovici, která se nám jako na potvoru připletla do cesty,
bylo docela běžné. Kdo měl lyže, zkoušel své umění nejen v lese, ale i na Hyhlíkově poli mezi
Jarolímovou a Hyhlíkovou skálou nebo na cestě vedle Jarolímovy skály. Krásný sjezd byl již zaniklou půvabnou cestou, která vedla z Moravcovy skály až do vsi nebo též již neexistující cestou ze
Seníku od Senické skály. Vždy jsme se těšili na to, až pan Moravec zapřáhne svého koně do saní a
sveze nás. Přeji jankovickým dětem, aby i jim jankovické zimy dopřály zimní radovánky, tak jako
dříve nám pamětníkům 60+.
Jiřina Hájíčková-Formánková

Zimní ohlédnutí...
Rozsvěcení vánočního stromu
Vánoční strom byl slavnostně rozsvícen nejprve v Seníku, den poté 1. prosince v Jankovicích. Děti
si připravily básničky, všichni jsme si zazpívali koledy a při svařeném vínu nebo čaji jsme si
poslechli vánoční pohádku.
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Mikulášskou nadílku uspořádali hasiči z Jankovic 5. prosince na obecním úřadě. Sešlo se

kolem 30 dětí.

Betlémské světlo
Tuto tradici zavedli jankovští skauti do našich obcí již předloni a občané si tak mohou přinést světlo
z Betléma do svých domovů.

foto (24. 12. 2018)

Tříkrálová sbírka proběhla 4. ledna a v našich obcích se vybralo 6 941,- Kč
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Tradiční hasičský ples
Hasiči Jankovice uspořádali svůj ples opět v myslivecké chatě, a to dne 16. února 2019. Hojná
účast, výborná obsluha, bezvadná hudba (skupina ČEROS), bohatá tombola, dobrá nálada… to vše
přispělo k úspěchu a velmi vydařené zábavě.
Už teď jste všichni srdečně zváni na příští hasičský ples, který je naplánován na 1. února 2020.

Karneval
Již tradičního dětského karnevalu, který se konal v neděli 24. února od 14 hod, se zúčastnilo 27
dětí v maskách, což byla vysoká účast. Opět to bylo odpoledne plné soutěží, tance a super
zábavy. Každý účastník v masce si odnesl domů malou pozornost a rozjetou zábavu jsme museli
ukončit až vypnutím hudby. Za program děkujeme paní Petře Zikánové a Lence Jarolímové.
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Setkání důchodců
V podvečer dne 8. března se konal na obecním úřadě každoroční sraz místních důchodců. Letošní
účast byla hojná, zúčastnilo se 29 seniorů z našich třech obcí.
Pan starosta zahájil program informacemi o dění v našich obcích a o plánech na letošní rok. Kronikářka Jankovic paní Jana Jarolímová měla připravené zajímavé povídání o historii domů a řemesel,
která se v obci Jankovice vystřídala. K povídání promítala dobové fotografie a mapy obcí, které
vznikly už za císařství. Poté nás pobavila kronikářka Kozašic paní Marie Kavanová zajímavými
bájemi, vztahujícími se ke známým místům v okolí. Pak zavládla volná zábava a věřte, že povídat
bylo opravdu o čem.
Podle reakcí zúčastněných se i letošní sraz vydařil na jedničku.
L. Jarolímová

Na setkání důchodců se jako dárek majitelům domů rozdávaly výňatky z Matriky obce Jankovice, která byla vedena od roku 1891 až do roku 1948. Každý dostal soupis předešlých obyvatel na svém čísle popisném. Jde o domy do č. p. 46.
Případní zájemci o tuto informaci, kteří se setkání neúčastnili a bydlí v Jankovicích, si svůj
výpis mohou vyzvednout kterékoliv pondělí v úředních hodinách na obecním úřadě.
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Naši jubilanti
Srdečné přání...

panu Josefu Mrštíkovi z Kozašic - 20. 11.
2018 oslavil 80. narozeniny

paní Jaroslavě Malíkové z Jankovic
– 6. 3. 2019 oslavila 87. narozeniny

panu Josefu Moravcovi z Jankovic – 29. 1. 2019 oslavil 86. narozeniny
panu Zdeňkovi Mrkvičkovi ze Seníku – 11. 2. 2019 oslavil 70. narozeniny
paní Janě Motyčkové z Jankovic – 16. 2. 2019 oslavila 75. narozeniny

Přejeme všem jubilantům pevné zdraví, štěstí a životní pohodu
Zastupitelé obce projednali pravidla pro činnost Kulturního výboru SPOZ v oblasti životních výročí od roku 2019 takto:
- od roku 2019 budou probíhat gratulace jubilantům ve věku 70, 75 a 80 let
- od 80 let věku bude probíhat gratulace každoročně
- byla navýšena hodnota poskytnutého daru na 500,- Kč
- hodnota daru ve věku 90 let bude stanovována individuálně, vzhledem k významnosti tohoto jubilea
*Připomínáme, že zveřejňujeme pouze jména a fotografie občanů, kteří nám udělili souhlas. Tyto souhlasy a formuláře jsou uloženy na obecním úřadě.

Vzpomínáme...
29. listopadu 2018 ve věku 87 let nás opustila paní Jarmila Šancová z Kozašic.
Čest její památce.

13

Zprávy z Neklubu
Už více než rok funguje v Jankovicích klub, který není nikde registrovaný, nemá žádné stanovy, ani
stálé členy. Nazýváme si ho proto jen tak pro sebe Neklub.
Akcí, které připravíme, se může zúčastnit kdokoliv opakovaně, nebo jenom jednou, jak je libo. Často
zveme i hosty z okolí.
V loňském roce jsme na jaře a podzim provozovali nenáročnou turistiku, zimní období nepřetržitě
každý čtvrtek od 17 hodin cvičíme. S našimi výtvory jste se mohli seznámit na stránkách tohoto
časopisu.
Pro letošní rok máme v plánu jarní tvoření v komunitní místnosti obecního úřadu v sobotu 13.
dubna.
Rádi bychom také uskutečnili společný výlet, který nám vloni nevyšel. Pojedeme vlakem na Floru v
Olomouci. Výstava trvá od 25. do 28. dubna. Konkrétní den teprve vybereme podle zájmu.
Také bychom chtěli za turistikou popojet kousek autobusem a vracet se pěšky.
Pokud máte o cokoliv z naší činnosti zájem, ozvěte se na tel. číslo 778 408 709.
Vítáme i každý nový nápad.
J. Jarolímová

Školička U Zvířátek a spolek
Spolu Vlastní cestou
Školička U Zvířátek
Tato soukromá jankovická školka je v provozu od roku 2014. Klade důraz na pobyt dětí v přírodě a
začleňuje prvky Lesní a Waldorfské pedagogiky.

Spolek Spolu Vlastní cestou
Je to nově vzniklý spolek místních rodičů, který úzce spolupracuje se školičkou U Zvířátek na různých
akcích a projektech především pro děti.
Školka ve spolupráci se spolkem připravili 8. 12. 2018 Vánoční besídku v Myslivecké chatě v
Jankovicích. Děti zahrály rodičům a prarodičům zimní pohádku, zazpívaly koledy, recitovaly vánoční
básně a zahrály na hudební nástroje. Celkem se zúčastnilo 28 dětí. Poté si děti i dospělí mohli vyrobit
vánoční dekorace v dílničce. Připraven byl také vánoční jarmark. Výtěžek z něj a ze vstupného byl
beze zbytku použit pro potřeby Nadačního fondu Šance onkoláčkům a projekt Ježíškova vnoučata.
Podařilo se vybrat 6 847,-Kč. Všichni si takto strávený předvánoční čas užili. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem přispěvatelům a také mysliveckému spolku, který nám chatu zdarma na tuto akci
zapůjčil.

14

12. 12. 2018 se děti ze školky vydaly v rámci projektu Ježíškova vnoučata do Domova pro
seniory u fontány v Přelouči. Nejprve děti seniorům zazpívaly několik vánočních koled a poté jim
předaly spoustu dárečků, ze kterých měli senioři velkou radost. Největší radost však měli z přítomnosti dětí. Bylo vidět, jak se seniorům líbilo, když si mohli s dětmi povídat a zazpívat.

J. Kotyzová a Bc. P. Zikánová, DiS.

Nadcházející akce
• 23. 3. 2019 - zájezd do Prahy - divadlo Hybernia, muzikál
Mefisto (odjezd 10.00 hodin od OÚ Jankovice)
• 27. 4. 2019 - sběr velkoobjemového odpadu
• 30. 4. 2019 - tradiční „Pálení čarodějnic“ - tento rok ještě
na fotbalovém hřišti (občané již mouhou svážet větve a
roští)
• 8. 6. 2019 - svoz nebezpečného odpadu
- hasičské závody

Pohádka o tom, proč mají kytičky
jméno a příjmení
Terezka už není žádná malá holka, vždyť právě oslavila třetí narozeniny. Na dortu jí včera hořely tři
svíčky, které dokázala sfouknout úplně sama, bez pomoci. K narozeninám dostala od rodičů vytouženou mluvící panenku. Byla pěkně zabalená v obrázkovém papíře a maminka ji krasopisně nadepsala: „Kačenka Nováková.“
Terezce se jméno Kačenka tuze líbilo už dávno, to maminka dobře věděla. A Nováková se přece
panenka jmenovat musí, když patří teď do Novákovic rodiny. I panenka byla spokojená se svým
jménem. Když byly s Terezkou samy, hrály si hru na představování: „Pojďme se představit, jsem
Kačenka Nováková,“ podala Terezce panenka ruku. „Těší mne, já jsem Terezka Nováková .“ Poklepaly
si rukama jako dospělí a potom se tomu dlouho smály.
Tak se jim ta hra zalíbila, že spolu vyběhly na louku a představovaly se jedna po druhé každé
kytičce, kterou potkaly. „Terezka Nováková.“ „Těší mne, Rmen.“„ Kačenka Nováková“. „ Jsem ráda, že
vás poznávám, jmenuji se Pampeliška.“
Tak to šlo celé odpoledne a ty dvě to nepřestávalo bavit. Najednou však jedna kytička, jménem
Kopretina posmutněla: „Všimli jste si, kytičky, že holky i panenky mají jméno a příjmení a my jenom
jméno. To ale není spravedlivé.Také bych chtěla příjmení. Nějaké hodně zajímavé by se mi líbilo. Co
takhle Kopretina Řimbaba! Takové příjmení určitě nikoho jiného nenapadne, je opravdu zajímavé.“
Kytičky ten nápad zaujal: „To by bylo opravdu dobré, kdyby každá z nich měla i příjmení, jako lidé“
Na louce nastal ruch. Rostlinky se radily celé odpoledne…celý další den… a ještě jeden.
15

Některé byly marnivé jako Kopretina a chtěly mít hodně zvláštní příjmení. Jiné si ale vážily toho,
že jsou podobné jako sestřičky, proto si vymyslely příjmení stejné. Některé dokonce uznaly, že
rostou všude a jsou obecně všemi lidmi známé, proto si přály příjmení Obecná. Stejně jako
Terezka s Kačenkou jsou Novákovi a těch je v celých Čechách také hodně, bylo i hodně kytiček
Obecných.
Kopretině uznaly její podivné příjmení Řimbaba, jak si sama přála. Řebříček chtěl být docela
obyčejně Obecný, aby všichni věděli, že ho najdou na každé mezi. Heřmánek si zase zakládal na
tom, že je ten pravý, tak se taky Pravý pojmenoval. Pampeliška, ta si upravila celé jméno i příjmení. Rozhodla se, že bude Smetanka Lékařská.
Rostlinky si užívaly představování od rána do večera, ani na Terezku
s panenkou nečekaly. „Jsem Slunečnice Rolní.“ „Těší mne, jmenuji se Levandule Pravá,“ hrály si celý
den.
A kdo si bude chtít hrát s nimi, ať se tedy nezapomene každé té kytičky zeptat na její příjmení.
Udělá ji tím jistě velikou radost.
J. Jarolímová
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