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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zim-

ní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý rok.
Rok 2011 byl z mého pohledu další úspěšnou etapou, neboť bylo dokončeno ně-

kolik významných projektů, jako byla rekonstrukce mateřské školy a jídelny v Jan-
kově. Podařilo se také připojit obecní domy v Odlochovicích na čistírnu odpadních 
vod a odkoupit jankovskou faru. Došlo k opravám místních komunikací a byla zahá-
jena oprava radnice.

Jako už tradičně se konal také další ročník pochodu „Po stopách bitvy u Janko-
va“, tentokrát již jedenáctý. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli 
na průběhu celé akce.

Stejně tak patří poděkování i všem, kteří se podílí na zvelebování místních osad. 
Zdejší vesnice jsou vždy čisté a upravené a je zřejmé, že osadníkům záleží na tom, 
v jakém prostředí žijí.

Rok 2011 jsme zakončili sváteční atmosférou, kterou podpořilo zejména rozsvíce-
ní vánočního stromu, školní jarmark a vystoupení smíšeného pěveckého sboru Dech, 
stejně tak jako adventní koncert pořádaný ve spolupráci s agenturou Petr Čejka 
family. Jednalo se o vskutku vydařené akce, na které budeme jistě ještě dlouho vzpo-
mínat.

Na závěr bych vám rád popřál úspěšný nový rok a hodně zdraví i štěstí. 
                                                                                                 Starosta Josef Kocourek

Obecní zastupitelstvo
V roce 2011 se uskutečnilo 7 za-

sedání zastupitelstva a 14 zasedání 
rady.

Členové zastupitelstva 

- Ing. Čestmír Dittrich

- Jiří Fáček

- Pavel Halaška, místostarosta, člen rady

- Josef Hruška

- Bc. Jitka Jonsztová

- Josef Kocourek, starosta, člen rady

- Jiří Kytýr

- Milan Krch

- Miloslav Maceška

- Ing. Josef Pěkný

- Jaroslav Slabý, člen rady

- Vladimír Sochůrek, člen rady

- Jiří Svatoň

- Radek Šimánek

- Petr Vrzal, člen rady

Kontrolní výbor 

- Radek Šimánek – předseda

- Jiří Fáček

- Jiří Kytýr

Finanční výbor

- Ing. Čestmír Dittrich – předseda

- Jaroslav Slabý

- Vladimír Sochůrek
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Hospodaření roku 2011
Zastupitelstvo Obce Jankov schválilo  pro rok 2011 vyrovnaný rozpočet ve výši  

18.842,60 tis. Kč dne 22.12.2010.  Schválení rozpočtu předcházelo jeho vyvěšení na 
úřední desce (25.11.2010 - 21.12.2010). Rozpočtový výhled na období 2011-2016 
byl schválen 24.11.2010. 

Úprava rozpočtu za rok 2011 byla schválena v souladu s rozpočtovými pravidly 
rozpočtovými opatřeními č.1-13. Skutečné hospodaření roku 2011 s příjmy ve výši 
21,719.452,88 Kč a výdaji 23,434.731,36 Kč bylo schodkové ve výši 1,715.278,48 
Kč a bylo kryto přebytky hospodaření z předcházejících let. Tento schodek bylo 
možné snížit přijetím druhé platby dotace ve výši 627.213,-Kč ze Středočeského 
kraje, Fondu rozvoje měst a obcí na akci Opravy radnice, která byla ukončena v roce 
2011 a která byla celá proplacena z rozpočtu obce. Poskytnutí druhé části dotace 
bylo přesunuto poskytovatelem do roku 2012.

K navýšení schváleného rozpočtu došlo v  příjmech u kapitálových příjmů a při-
jatých transferů. K navýšení výdajů došlo u běžných i kapitálových výdajů. Jednalo 
se o akce, jejichž realizace byla podmíněna přijetím dotací, resp. podepsáním smluv 
nebo rozhodnutích o poskytnutím dotace. 

Obec je plátcem DPH a uplatňuje nároky na odpočet daně a zdanitelná plnění u 
ekonomických činností obce. Obec nepodniká, v roce 2011 nehospodařila s majet-
kem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, ne-
zastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí 
úvěru, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu k přistoupení 
k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, ne-
uskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu. 

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 
Jankov, okres Benešov. Na provoz roku 2011 byl poskytnut z rozpočtu obce této 
organizaci příspěvek ve výši 1,431.000,-Kč, dále byl poskytnut školní jídelně úče-
lový příspěvek na dofinancování oprav a zařízení varny výši 179.022,-Kč, základní
škole příspěvek ve výši 10.500,- Kč na dopravu žáků na plavecký výcvik. Příspěv-
ková organizace čerpala první část dotace z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost v rámci projektu EU peníze školám ve výši 536.004,-Kč, dru-
há část dotace bude čerpána v průběhu roku 2012. Poskytovatelem této dotace je 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Příspěvková organizace dále čerpala 
dotaci ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání ve výši 8 076,3 tis. Kč, 
které byly čerpány  na platy, pojistné, FKSP, učební pomůcky, cestovné, vzdělávání, 
ochranné pomůcky.

Celkové hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011 skončilo zlepšeným 
hospodářským výsledkem ve výši 160.177,33 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek 
byl přidělen dle platných právních předpisů do rezervního fondu a z části i fondu 
odměn na základě předchozího schválení jejího zřizovatele tj. Radou Obce Jankov.
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Obec zřizuje na základě vyhlášky Fond rozvoje bydlení, ze kterého každým 
rokem půjčuje na opravu bytového fondu svým občanům půjčky do výše finančního 
limitu do 50 tisíc Kč na nemovitost. V roce 2011 byla čerpána jedna půjčka. Pro rok 
2012 jsou připraveny prostředky na poskytnutí dvou půjček pro trvale žijící občany 
vlastnící domy nebo byty na území obce.

Prodej pozemků
Byl uskutečněn prodej pozemku určeného k výstavbě rodinného domu v lokalitě 

Pod Chrastišovem v Jankově a další drobné prodeje v k.ú. Jankov, Odlochovice, 
Čestín v celkovém výnosu 959.140,-Kč.

Akce realizované v roce 2011 za účasti dotace
Opravy budovy radnice a veřejného sociálního zařízení Na Náměstí  č. 14 

v Jankově
Projekt řeší první fázi celkové rekonstrukce budovy. Byl realizován  od června 

do prosince, jeho celkové náklady činily 1,849.211,-Kč, z toho byla přiznána dotace 
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst 1,700.000,-Kč.

Oprava povrchu místních komunikací poškozených přívalovými dešti

Akce byla realizována až v podzimních měsících z důvodu, že Obec Jankov jako 
žadatel o dotaci v prvním kole přidělení žádosti neuspěla z důvodu nedostatků fi-
nančních prostředků u poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj  ČR. 
Byli jsme zařazeni do náhradníků a v podzimních měsících nám bylo na základě 
předloženého výběrového řízení vyhověno částkou 1,501.593,- Kč.

Bylo opraveno celkem 3950 m2 komunikace a vybudovány dva propustky.  Byla 
opravena přístupová komunikace k ČOV v Jankově,  přístupová komunikace k Paz-
derné Lhotě, přístupová komunikace k osadě „Plamínek“ v k.ú. Pičín. Předpokláda-
ná cena na základě projektové dokumentace byla 2,611.067,- Kč.

Na základě výběrového řízení byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější na-
bídka firmy VIALIT Soběslav spol. s r.o., Soběslav, která tuto zakázku zrealizovala
za  2,145.648,- Kč.
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Akce realizované v roce 2011 z vlastních zdrojů
Rekonstrukci bytu v Odlochovicích čp.35, která se v současné době dokončuje, 

vysoutěžila fi Votická stavební s.r.o., Votice. Byt před rekonstrukcí byl nevyhovující
z hlediska velké podlahové plochy (122 m2), vysokého nájmu. Zastupitelstvo rozhod-
lo provést stavební úpravy tak, aby vznikly dva menší byty. Celková investice činí 
1.173.399,- Kč a byty budou přiděleny novým nájemcům v jarních měsících 2012.

Z důvodu přibývajících bytů a nájemců vznikla potřeba připojit budovy v majetku 
obce v Odlochovicích na kanalizaci ICCS Odlochovice. Celková investice činila 
549.094,- Kč, součástí této akce byla i oprava chodníku před budovou čp.33.

V osadě Pičín bylo prodlouženo vedení veřejného osvětlení k nové zástavbě ro-
dinných domů v celkové hodnotě  22 tisíc Kč.

Dále v této osadě byla provedena oprava kapličky v celkové hodnotě 86.200,- Kč, vyas-
faltování nádvoří a přístupové komunikace k obecním bytům v čp.7 v hodnotě 50 tis. Kč.
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Pochod Po stopách bitvy u Jankova 
Pochod byl zahájen výstřelem z děla. Více než stovka pochodujících si mohla 

vybrat ze tří tras 10 a 15 km – pěšky, 40 km na kole. Na kontrolních stanovištích při-
pravili výklad žáci jankovské základní školy k historii bitvy. Cíl pochodu byl v bu-
dově základní školy ve výstavní místnosti Bitvy u Jankova. 

Lesní hospodářství
Zalesnění  0,63 ha,  3150 ks smrk, vylepšení 900 ks smrku. Těžba  520 m3.  Ná-

klady 183 tis.Kč, výnosy 902.218,- Kč. Na pořízení lesního hospodářského plánu 
pro účely správy obecních lesů se podařilo ze státního rozpočtu získat dotaci ve výši 
22.305,-Kč, celkové náklady na LHP činily 29740,-Kč.

Pitná voda
Vodovody v Nosákově a Jankovské Lhotě provozuje obec ve vlastní režii. Do vodovo-

du Odlochovice je pitná voda nakupována od ICCS Odlochovice.  
Vodovod Jankov a čistírnu odpadních vod provozuje na základě smlouvy Vodo-

hospodářská společnost s.r.o, Benešov.
Obec přispěla občanům na vodné a stočné v roce 2011 částkou 205 tis.Kč. Další 

náklady z rozpočtu obce na provoz vodovodů (mzdy, materiál, nákup vody, el.ener-
gie, služby 181 tis.Kč)

Odpadové hospodářství
Vybráno na místních poplatcích od obyvatelstva  366.780,-Kč, příjmy za posky-

tované služby osobám podnikajících na území obce a příjmy  za zpětný odběr plastů 
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od fi EKO-KOM 79 tis. Kč. Náklady na svoz, uložení a likvidaci komunálního, sepa-
rovaného a nebezpečného odpadu na území obce 658.489,-Kč. Příspěvek občanům 
činí 291.709,-Kč.

Náklady na odpad v přepočtu na jednoho občana 827 Kč.
Od 1.5. 2012 budou všechny místní  části obce ukládat komunální odpad do po-

pelnic. Popelnice si na své náklady zakoupí občané. O systému svozu odpadů budou 
občané informováni písemnou formou.

Ostatní
Náklady na pohřebnictví 39 tisíc Kč, výnosy 5,5 tis. Kč
Péče o veřejná prostranství a zeleň 39 tis.Kč
Dobrovolní hasiči Odlochovice, J. Lhota, Bedřichovice, Pičín, Jankov 129 tis.Kč.
V místní části Odlochovice si dobrovolní hasiči zrekonstruovali budovu hasičské 

zbrojnice, materiál na opravy hradila obec ze svého rozpočtu.
Z rozpočtu obce byl zakoupen malotraktor na zimní údržbu chodníků, zametání 

prostranství a mulčování zeleně ve výši 190 tis.Kč.
Knihovna - náklady 11.504,-Kč, Výnosy z půjčovného 1.160,- Kč

Činnosti kultury, vítání občánků, dary k životním jubileím apod. 83.389,- Kč
Zájmová činnost obyvatel 24.380,- Kč

Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce v roce 2011 (v Kč)
Ochrana fauny Votice 2.000,- Kč, příspěvek na činnost
Bene-Bus Benešov, příspěvek na dopravní obslužnost 149.967,-Kč
Mikroregion Džbány  10.770,- Kč, členský příspěvek
ICSS Odlochovice  1.000,- Kč, příspěvek na akci Popenec
Aktivity pro seniory – 1.480,- Kč, příspěvek na konání přednášky a činnost 
sdružení
ČCK Odlochovice   1.500,- Kč, příspěvek na činnost
Klub rodičů Jankov  1.500,- Kč, příspěvek na konání plesu
SDH Jankov   1.200,- Kč, příspěvek na konání dětského karnevalu
                        20.000,- Kč, příspěvek na činnost
TJ Sokol Jankov  3.000,- Kč příspěvek na konání turnaje v kopané 
                                20.000,- Kč příspěvek na činnost
                                24.500,- Kč investiční příspěvek na zpracování
                                                         projektové dokumentace na přístavbu kabin 

Kulturní akce
- Vítání občánků
- Den matek ve spolupráci s Domovem seniorů v Jankově
- Divadelní představení ochotnických souborů z Maršovic a z Miličína 
- Rozsvěcení stromu, koncert pěveckého sboru Dech  
- Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Jankově
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V sobotu 26. února 2011 patřila obřadní síň Obecního úřadu v Jankově dětem 
a jejich rodičům. Konalo se slavnostní přivítání dětí narozených v roce 2010 mezi 
spoluobčany obce.

Starostou obce bylo přivítáno 7 dívek a 4 chlapci. O kulturní program se posta-
raly děti z MŠ Jankov pod vedením p. učitelky  Havířové  a p. Kratochvílová. Dětem 
byly předány dárky, maminkám kytičky a příjemné dopoledne zakončilo společné  
fotografování dětí a rodičů.

Celá akce zahřála v mrazivém sobotním dopoledni všechny účastníky u srdíčka.
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Den matek ve spolupráci s Domovem seniorů v Jankově.

Foto z divadelních představení. 
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Rozsvěcení vánočního stromu.

Koncert pěveckého sboru Dech. 
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Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Jankově.

Příprava akcí na rok 2012
Výměna eternitového řadu  a betonového potrubí splaškové kanalizace 

v ulici Malostranská v Jankově včetně vybudování nového chodníku
V roce 2011 byla zpracována projektová dokumentace (108.000,-Kč), byla po-

druhé zpracována  žádost o dotaci do Středočeského kraje Fondu životního prostředí 
a zemědělství. Bylo vypsáno výběrové řízení, akce bude realizována za předpokladu, 
že  se obci podaří uspět v přidělení dotace. Hodnota investice dle uzavřené smlouvy 
o dílo činí 2,665 tis. Kč bez DPH.

Úprava a zateplení fasád domu čp.14 v Jankově
V roce 2011 byla na tuto akci zpracována projektová dokumentace (52.300,-Kč), 

zpracována projektová žádost o dotaci do Středočeského kraje Fondu rozvoje měst 
a obcí. V rámci výběrového řízení byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější 
nabídka firmy Památky Tábor s.r.o. ve výši 3,248 tis.Kč bez DPH.  

V květnu 2011 byla podepsána kupní smlouva s Římskokatolickou církví na bý-
valý objekt fary čp.6 včetně přilehlých příslušenství v celkové ceně 2.060.000,--Kč. 
Záměr obce je do budoucna tento objekt zrekonstruovat na dům s pečovatelskou 
službou. V roce 2011 byla vypracována projektová dokumentace (Kč 218.400,-), 
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vypsána výzva na veřejnou zakázku na realizaci přestavby, bylo požádáno o stavební 
povolení, probíhaly přípravy na zpracování  žádosti na dotaci, která bude podána 
v únoru 2012. Podaří-li se obci zajistit dotaci včetně spoluúčasti na dofinancování,
bude započato se stavbou koncem roku 2012. V případě neobdržení dotace bude 
akce z důvodu velké finanční náročnosti přesunuta do dalších let.

Realizace bezbariérového chodníku v obci Jankov
Byla podána žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI v rámci programu za-

měřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Předpokládaná investice činí 3489 tis.Kč. 
V roce 2011 byla zpracována projektová dokumentace (99.000,-Kč) a výběrové 

řízení na dodávku stavebních prací.
* Oprava památek na území obce
Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo místního rozvoje ČR
* Pořízení technického vybavení pro hospodaření v lesích obce
Byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, na SZIF, celková hodnota 
projektu 436 tis.Kč.

* Rekonstrukce a přístavba fotbalové klubovny
Žadatelem o dotaci je Tělovýchovná Jednota Sokol Jankov, spolupracujícím sub-

jektem Obec Jankov, ZŠ a MŠ Jankov, SDH Jankov, Mikroregion Džbány.
Obec Jankov poskytne na projekt půjčku na financování projektu ve výši poskytnuté
dotace a  uhradí  spoluúčast  k  dotaci. Předpokládaná  investice je1, 213.392,- Kč. 
O dotaci je žádáno z Programu rozvoje venkova, OSA 4, Leader.
* Kulturní a společenské akce: Vítání občánků, Masopustní průvod, Den matek, 
divadelní představení, vánoční koncert a další
* Pochod Po stopách bitvy u Jankova 
* Příprava projektů souvisejících s Místním programem rozvoje venkova a Rozpoč-
tovým výhledem na rok 2011-2016
* Změna č.3 Územního plánu Obce Jankov

Rozpočet Obce Jankov na rok 2012
Rozpočet na rok 2012 byl schválen jako vyrovnaný ve výši 13,850.000,- Kč 

Zastupitelstvem Obce Jankov 20.12. 2011. Jeho schválení předcházelo zveřejnění 
návrhu na úřední desce obce v zákonné lhůtě 15ti dnů.

Rovněž byl usnesením ze dne 20.12. 2011 schválen rozpočtový výhled na roky 
2012-2017 a aktualizace Místního programu rozvoje venkova.     

Zpracovala Bc. Jitka Jonsztová

Statistika 2011 
Narození 3, Zemřelí 9, Přistěhování 32, Odstěhovaní 17.
K 31.12. 2011 má Obec Jankov 916 obyvatel.
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Díky, pane učiteli!
Ke dni 30. června 2011 ukončil ve-

dení kroniky pro Obec Jankov  dlouho-
letý kronikář p. učitel Pavel Pavlovský. 
O obecní kroniku se staral od r. 1975 
a společně s námi, občany, prožíval 
po dobu  svého jankovského působení 
veškeré dění v obci, které pak prostřed-
nictvím svých zápisů přenechal dalším 
generacím. Díky jeho nadšení byla 
obecní kronika doplněna  o zápisy z let 
1940 – 1975, kdy  nebyla kronika vůbec 
psána.

Pomyslné kronikářské žezlo pře-
dal pan učitel dne 30.6. 2011 při malé 
slavnosti své nástupkyni PaedDr. Janě Sochůrkové, učitelce ZŠ Jankov, symbolic-
ky v budově Základní a mateřské školy v Jankově, kde svoji pedagogickou i kro-
nikářskou činnost v Jankově zahájil a kde v ní bude nová kronikářka pokračovat.  
Slavnost byla malým poděkováním za vše, co pan učitel pro kulturu v Jankově udělal.

Nové kronikářce přejeme, aby se jí  „kronikařina“ dařila stejně dobře jako p. 
Pavlovskému, který  v r. 2006 obdržel Ocenění za vzorné vedení obecní kroniky 
od Středočeského kraje. A Vám, pane učiteli, pevné zdraví a krásné vzpomínky na 
Jankov.
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Slavnostní otevření Mateřské školy v jankově
V dubnu 2011 byla v Jankově za 

přítomnosti pozvaných hostů a široké 
veřejnosti slavnostně otevřena nově 
postavená budova mateřské školky a 
zrekonstruovaná jídelna za více než 
10 mil.Kč. Na akci byla poskytnuta 
podpora z Evropského společenství, 
národních zdrojů ve výši 7,229 mil.
Kč, Středočeského fondu Rozvoje 
měst a obcí 2,319 mil. Kč.

Ze svého rozpočtu v roce 2011 
obec ještě dofinancovala vybavení
školky nábytkem a dovybavení varny.
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Školní kuchyně po rekonstrukci.
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PŘEHLED  VŠECH AKTIVIT ŠKOLY 
PO JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH

ČERVENEC - SRPEN 2010
O prázdninách byla zahájena rekonstrukce budovy č.p. 10, ve které sídlí mateř-

ská škola a školní jídelna. Ke stávajícím prostorám mateřské školy byl přistavěn 
nový pavilon, ze kterého mohou děti vyjít rovnou na své hřiště, které prošlo rekon-
strukcí před dvěma lety. K nové herně patří i nové sociální zařízení, kuchyňka, šatna 
a zázemí pro zaměstnance. Do všech nových místností byl zakoupen nový nábytek.

Rozsáhlou přestavbou prošla také školní kuchyně a jídelna. Kuchyně byla po re-
konstrukci vybavena novým zařízením, které plně odpovídá všem bezpečnostním i hy-
gienickým podmínkám. Zkušební provoz kuchyně a školní jídelny byl zahájen 1. září.

Kolaudace mateřské školy proběhla 25. listopadu a pravidelný provoz byl za-
hájen 1. února 2011. Kapacita mateřské školy byla navýšena na osmačtyřicet míst, 
která jsou v současnosti plně obsazena. Několik dětí čeká na uvolněná místa.
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ZÁŘÍ
1.9. byl za účasti pana starosty a předsedy Výboru pro regionální rozvoj pana 

Jaroslava Zelenky slavnostně zahájen nový školní rok. Hosté provedli slavnostní 
šerpování nových prvňáčků.

3.9. Ve školní družině byl zahájen školní rok šipkovanou, děti plnily různé úkoly, 
za které byly odměněny. 

15.9. se prvňáčci zú-
častnili výlovu rybníka 
Hrad. Viděli, jak se vy-
pouští a napouští rybník, 
viděli výlov.

15.9. proběhla schůz-
ka rodičů a žáků šesté tří-
dy s vyučujícími. Všichni 
si společně opekli špe-
káčky. Rodiče byli infor-
mováni o průběhu vzdě-
lávání a požadavcích na 
žáky.

16.9. vychovatelky 
školní družiny zorganizovaly tradiční Drakiádu. Sice moc nefoukalo, o to více si děti 
zaběhaly. Zúčastnily se všechny třídy prvního stupně se svými třídními učitelkami. 
Byli vyhodnoceni nejlépe létající draci, nejvýše létající, draci, kteří se nejdéle udr-
želi ve vzduchu, vítězové 
byli odměněni drobnými 
cenami. Drakiády se zú-
častnilo i několik rodičů.

Během měsíce září 
všechny třídy připravova-
ly výrobky pro výzdobu 
votické knihovny, za po-
moci školníka byly práce 
instalovány v knihovně.

22.9. uspořádala tříd-
ní učitelka sedmé třídy 
společné setkání žáků 
sedmé třídy s opékáním 
špekáčků a hrami v přírodě. Sešli se všichni a odpoledne si moc užili.

29.9. Proběhla exkurze druhého stupně do vodní elektrárny ve Štěchovicích, kde 
byli žáci seznámeni s procesem výroby energie. Dále pokračovali do Muzea těžby 
zlata v Jílovém u Prahy. Zde se seznámili s historií dobývání zlata. 
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ŘÍJEN
4.10. jako každoročně proběhla exkurze deváté třídy na Úřad práce v Benešově, 

žáci zde mají možnost poznat, pro jakou profesi se ve svém budoucím životě hodí.
4.10. žáci šesté třídy v rámci Týdne knihoven navštívili votickou knihovnu, kde 

pobesedovali o důleži-
tosti čtení.

5.10. proběhla exkur-
ze 1. stupně po Naučné 
stezce Kocoura Mikeše. 
Děti si prohlédly Památ-
ník Josefa a Aleny Lado-
vých, kde je prováděla 
hrusická víla.

7.10. se v rámci vý-
uky Občanské výchovy 
uskutečnila exkurze sed-
mé třídy na obecní úřad. 
Tématem exkurze byly volby. 

19.10. Každoročního úklidu parku za účasti třídních učitelů byla přítomna vět-
šina žáků.

13.10. čtvrtá třída podnikla vycházku do přírody a poznávala rostliny ve svém 
okolí.

14.10. se sešli rodiče 
žáků první třídy s paní 
učitelkou na třídní schůz-
ce, kde probrali přípravu 
dětí na vyučování.

20.10. Žáci třetí až 
páté třídy navštívili di-
vadelní představení Staré 
pověsti české v Divadle 
Oskara Nedbala v Tábo-
ře.

26.10.  zorganizovali 
žáci deváté třídy spo-
lečně s třídní učitelkou 
spaní ve škole. Společně 

s tím se sešli rodiče deváťáků s výchovnou poradkyní, která je seznámila s proble-
matikou volby povolání. Setkání se zúčastnil ředitel SPŠ Vlašim.

V říjnu proběhly návštěvy ve votické knihovně ještě v návaznosti na Týden 
knihoven, knihovnu navštívily všechny třídy.

V říjnu začaly pracovat kroužky.
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LISTOPAD
3.11. žáci první a druhé třídy společně s dětmi z mateřské školy navštívili diva-

delní představení Červená Karkulka v Divadle Oskara Nedbala v Táboře.
5.11. byla zahájena v první až čtvrté třídě zubní prevence vedená paní Havlíko-

vou ze Zeleného kříže. Tento projekt probíhá na škole již několik let a je pozitivně 
hodnocen. Žáci se učí správně hravou formou pečovat o chrup.

8. – 12.11. proběhl na prvním stupni barevný týden. Každý den přišli žáci i uči-
telky oblečeni v jiné barvě.

22.11. se konala plenární schůze Klubu rodičů. Nedošlo k závažným rozhod-
nutím ani změnám, pro-
tože schůze proběhla 
bez účasti předsedkyně 
Klubu rodičů, která one-
mocněla.

23.11. společně pře-
spaly ve škole první a 
pátá třída. Žáci páté třídy 
si vzali patronát nad prv-
ňáky, společně si hráli, 
připravili si jídlo a pá-
ťáci se postarali, aby se 
prvňáčci v noci ve škole 
nebáli.

24.11. přespali ve škole čtvrťáci, připravili si přitom vánoční výzdobu třídy, pod-
nikli stezku odvahy.

24.11. proběhla tradiční sběratelská výstava, zúčastnili se žáci všech ročníků, 
navzájem se pochlubili svými sbírkami, měli možnost výměny. 

30.11. žáci druhého stupně navštívili Divadlo v Dlouhé a zhlédli představení 
Maškaráda aneb Fantom opery.



- 19 -

PROSINEC
3.12. zajistili žáci deváté třídy mikulášskou nadílku pro mateřskou školu a děti 

z první až třetí třídy. Perníky napekli žáci při hodinách Přípravy pokrmů a pracov-
ních činností, další sladkosti a ovoce byly nakoupeny z prostředků Klubu rodičů.

9.12. proběhly ve všech třídách vánoční dílničky, ve kterých děti vyráběly výrob-
ky na vánoční jarmark.

16.12. navštívil celý první stupeň i mateřská škola Divadlo kouzel Pavla Kožíška 
v Líbeznicích. Během programu kouzelník vtáhl děti do svého představení, tím je 
velmi nadchl. Na závěr se všichni společně s kouzelníkem vyfotili, mohli si zakoupit 
drobné suvenýry. Dětem se představení moc líbilo.

Každoročně si na začátku adventu zdobíme vánoční stromky v obou patrech bu-
dovy, pod ně si děti staví 
betlém. Během adven-
tu se děti dvakrát týdně 
scházejí v přízemí u stro-
mečku a zpívají koledy.

Žáci si ve třídách po-
řádají vánoční posezení. 
Než odejdeme na vánoč-
ní prázdniny, chodíme si 
zazpívat do kostela ko-
ledy.

Na náměstí jsme opět 
postavili betlém z figur,
které v téměř životní ve-
likosti vytvořily paní vychovatelky ze školní družiny se svými svěřenci. Betlém byl 
obohacen o další postavy pastýřů a několika oveček.

21.12. se uskutečnila besídka školní družiny. Program se skládal z pásma písni-
ček, pohádek, scének. Tato akce je vždy velmi hojně navštívena rodiči.

22.12. proběhl tradiční předvánoční den. V každé třídě si děti vyměnily dárečky, 
zašli jsme si zazpívat do kostela. Odpoledne se konal jarmark, kde žáci prodávali 
výrobky, které vyrobily ve vánočních dílnách. Výtěžek jsme předali do pokladny 
Klubu rodičů. Jako každoročně měla velký úspěch vánoční kavárna s možností pří-
jemného posezení. Zúčastnění měli také možnost si vyzkoušet tradiční vánoční zvy-
ky. Předvánoční den vyvrcholil Živým betlémem. Každý rok se těší velkému zájmu 
veřejnosti. 

V průběhu prosince probíhaly dokončovací práce v rekonstruované mateřské 
škole. Byl dodán nový nábytek a proběhla jeho montáž. Byla vybavena nová herna, 
nová kuchyňka, byl pořízen nový nábytek do kanceláře a staré kuchyňky.
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LEDEN
10. – 14.1. proběhl týden otevřených dveří ve všech ročnících. Týden byl spo-

jen s konzultačními hodinami, ve kterých se rodiče mohli informovat na prospěch a 
chování svých dětí.

15.1. – 21.1. žáci druhého stupně spolu s žáky ZŠ Vrchotovy Janovice odjeli do 
Nových Hutí na Šumavě, kde proběhl lyžařský výcvik. Sněhu sice moc nebylo, ale 
lyžovat se mohlo, takže výcvik proběhl v pořádku.

20.1. se konalo další setkání žáků první až čtvrté třídy se zubní preventistkou. 
24.1. žáci mateřské školy, první a druhé třídy navštívili divadelní představení 

Zimní příběhy včelích medvídků v Divadle Oskara Nedbala v Táboře.
25. a 26.1. proběhl zápis do první třídy. Zapsáno bylo celkem dvacet dětí. Rodiče 

jednoho z nich požádali o odklad povinné školní docházky.
26.1. navštívila první třídu jedna maminka, která pracuje jako sestra na JIP v be-

nešovské nemocnici a při hodině Přírodovědy besedovala s prvňáčky na téma Člo-
věk a jeho zdraví.

ÚNOR
2.2. se konal pro čtvrtou, pátou a šestou třídu program nakladatelství THOVT 

zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci byli rozděleni na chlapce a dívky, 
dívky pracovaly s Příběhem o dívce, chlapci s Příběhem o fotbalistech. Žáci praco-
vali s textem, hráli hru, byli odměněni drobnými cenami. Zástupci nakladatelství 
zanechali ve škole výstavu knih, které vydávají. 
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Výstavu si mohli pro-
hlédnout žáci a učitelé, 
vystavené knihy si mohli 
zakoupit nebo objednat.

3.2. ve druhé řídě 
proběhl program pro utu-
žování kolektivu Třída 
plná pohody, děti si za-
hrály hru studnice přání, 
vymýšlely přání pro sebe 
i pro spolužáky. 

7.2. se konala beseda 
s mykologem, zúčastnila 
se jí celá škola. Děti se 
dověděly mnoho zajíma-

vého o houbách, o tom, kde se vyskytují, jak se mají sbírat, jak se zpracovávají, 
odpovídaly na otázky. Správná odpověď byla vždy odměněna. Žáci se seznámili 
s našimi nejjedovatějšími houbami. Kromě fotografií byla beseda doplněna ukázka-
mi skutečných hub. 

18.2. proběhla další zubní prevence za vedení paní Havlíkové.
22.2. první třída s paní učitelkou přespala ve škole. Společně si připravili pro-

gram, hráli hry, vařili večeři a snídani, večer zhlédli pohádku.
Během měsíce února začali žáci odevzdávat přihlášky ke studiu na střední školy.
V únoru se konala první pracovní schůzka k využití peněz z projektu EU peníze 

školám.
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BŘEZEN 

1.3. jsme na závěr masopustu uspořádali maškarní průvod obcí. Tato akce se 
stala tradicí a účastní se jí všichni pedagogové. Při cestě vesnicí nabízíme koblihy, 
masky jsou naopak obyvateli odměňovány sladkostmi. Před začátkem průvodu zá-
stupce masek žádá pana starostu o povolení a slibuje za všechny, že nebudou tropit 
žádné neplechy.

3.3. byl zahájen plavecký výcvik. Jeho uskutečnění bylo ohroženo nedostatkem 
finančních prostředků. Nakonec na jeho uskutečnění přispěl Klub rodičů částkou
11 500 Kč, stejnou částku poskytla obec.

4.3. navštívili žáci první, druhé a třetí třídy dětské oddělení benešovské nemoc-
nice. Zdravotnický personál v programu Nebojte se nemocnice dětem ukázal oddě-

lení, seznámil je s postu-
pem, který malé pacienty 
čeká, když se dostanou 
do nemocnice. Děti se tu 
dokonce setkaly se svou 
nemocnou spolužačkou.

18.3. navštívil školu 
pan Kubec se svým hu-
debním pořadem A pořád 
se něco hraje. Vystoupil 
zvlášť pro první stupeň a 
zvlášť pro druhý stupeň. 
Jeho programy mají vždy 
úspěch.

18.3. se jako každý 
rok žáci druhé až deváté třídy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Mate-
matický klokan.

21.3. byla devátá třída na exkurzi v K -  CENTRU v Benešově.
21.3. žáci mateřské školy a prvního stupně zhlédli divadelní představení Straši-

dýlko z Mertwillu v Divadle Oskara Nedbala v Táboře.
22.3. přijely do školy knihovnice z votické knihovny a v jednotlivých třídách 

uspořádaly besedy o knize spojené se soutěžemi.
23.3. se v mateřské škole konal hudební pořad Čarodějnice. Zúčastnili se ho i 

žáci první třídy.
25.3. proběhlo další setkání se zubní preventistkou.
25.3. profesionální hasiči zavítali do školy s programem Hasík. Tento program je 

určen pro druhé a šesté třídy a zaměřen na požární prevenci. Byl velmi kladně hod-
nocen a budeme v něm pokračovat.  Na program ve škole by měla navázat návštěva 
požární zbrojnice v Benešově. Ta bude uskutečněna v příštím školním roce. 

28.3. Divadlo na Fidlovačce navštívili žáci druhého stupně, zhlédli představení 
Lucerna.
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DUBEN
14.4. jsme oslavili Den Země. Program jsme zaměřili na úklid obce. Třídy si 

rozdělily okolí školy a každá svůj úsek uklidila. Ve zbývající části dopoledne zbylo 
ještě dost času na různé hry. Za odměnu si všichni mohli opéct špekáček. 

19.4. byla za účasti oficiálních představitelů Krajského úřadu Středočeského kra-
je a dalších hostů slavnostně otevřena přístavba mateřské školy. Na novou školku se 

přišlo podívat také mno-
ho místních obyvatel. 

19. 4. čtvrtá a pátá tří-
da vyjela na třídní výlet 
do Tábora do Husitského 
muzea, kde pro ně byl 
připraven zajímavý pro-
gram, při kterém si moh-
ly děti dokonce osahat 
některé exponáty.

20.4. byl dokončen 
kurz zubní prevence na 
prvním stupni.

20.4. byl na prvním 
stupni den věnován Velikonocům. Proběhly velikonoční dílny pečení, zdobení vajec, 
pletení pomlázek. Hovořilo se o velikonočních tradicích.

Druhý stupeň v tento den vyrazil na exkurzi do Prahy na Pražský hrad. Navštívili 
chrám svatého Víta, bazi-
liku svatého Jiří, králov-
ské zahrady.  

26.4. navštívili školu 
basketbalisté ze ZŠ Bo-
rotín se svým trenérem. 
Naši žáci je provedli po 
naučné stezce Po stopách 
bitvy u Jankova, zastavi-
li se v zámeckém parku 
v Ratměřicích. Odpo-
ledne sehráli miniturnaj 
v košíkové. 

29.4. se na prvním 
stupni uskutečnil čarodějnický den. Dobrovolníci přišli převlečeni za čarodějnice. 
Vyučování bylo také „ čarodějnické“. 
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KVĚTEN
2.5. přespali žáci šesté třídy s paní učitelkou ve škole.
5.5. proběhlo ve čtvrté třídě testování TIMSS. Otázky přijel zadat inspektor 

z ČŠI. Testovala se čtenářská gramotnost, znalosti a dovednosti z matematiky a pří-
rodovědy. Bohužel dodnes nemáme žádné vyhodnocení. 

10.5. podnikli žáci 
prvního stupně exkurzi 
do vlašimského parku. 
Park, starý hrad a čínský 
pavilon si prohlédli v do-
provodu průvodkyně, 
která měla připraven za-
jímavý program doplně-
ný jednoduchými úkoly. 
Za správné odpovědi byli 
odměněni, nejlepší získal 
deskovou hru.

11.5. jsme se zapojili 
do Dne boje proti rakovi-
ně, dívky z páté třídy v doprovodu paní učitelky vyrazily do ulic Jankova a prodáva-
ly květy měsíčku lékařského. Pro dobrou věc získaly 3 311Kč.

15.5. v Divadle Oskara Nedbala v Táboře zhlédli žáci prvního stupně a mateřské 
školy představení Popelka.

19.5. jsme plnili formou bloku vyučovacích hodin téma Ochrana člověka za mi-
mořádných událostí. Kromě teorie, která je pro každou třídu jiná, viděly děti ukázky 
hasičské techniky, od votických hasičů se dověděly spoustu zajímavých informací 

o jejich práci. Kromě 
hasičů pracovala s jed-
notlivými třídami jedna 
maminka, zdravotní se-
stra na JIP. Seznamova-
la žáky v jednotlivých 
třídách se zásadami prv-
ní pomoci. Děti velmi 
zaujala, s chutí si pod 
jejím vedením vyzkou-
šely jednoduchou první 
pomoc v praxi.
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ČERVEN
Na Den dětí si každá třída uspořádala vlastní program. Některé třídy uspořádaly 

sportovní soutěže, někdo vyrazil na třídní výlet, někdo do multikina.
2.6. se uskutečnil vý-

let žáků druhého stupně 
do Terezína. Cíl výletu si 
vybraly samy děti. Děti 
si v doprovodu průvodce 
prohlédly Malou pevnost 
Terezín a Muzeum gheta. 

10.6. přijel do Jan-
kova dětský ochotnický 
soubor z Bystřice, jejich 
pohádkové představení 
zhlédli všichni žáci ško-
ly.

13.6. nakladatelství 
THOVT uspořádalo ve 

škole další program, tentokrát pro žáky první, druhé a třetí třídy, programu se zúčast-
nili i předškoláci. Děti se seznámily s tím, jak vzniká knížka, prohlédly si knížky, 
zahrály si hru zaměřenou na postřeh, vnímání a čtení s porozuměním. Ve spolupráci 
s nakladatelstvím budeme pokračovat.
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14.6. vyjel celý první stupeň na školní výlet do ZOO Ohrada, kde proběhly výu-
kové programy. Pro druhou a třetí to byl program o vydře, pro čtvrtou a pátou třídu 
program o hadech.

Koncem června proběhly třídní výlety jednotlivých tříd. Výlety byly většinou 
spojeny se stanováním.

ČERVENEC, SRPEN
V přípravném týdnu byl ve škole uspořádán z iniciativy učitelek dvoudenní se-

minář Poznáváme učební styly žáků a Učební styly v praxi.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST
Naši žáci dvakrát do roka uklízejí park 

na náměstí. Udržují zeleň kolem kašny, 
záhony před oběma budovami školy. Děti 
sbírají i léčivé byliny. Školní družina vy-
stupuje v domově důchodců a při různých 
příležitostech v obci. Děti recitují při vítání 
občánků. Pořádáme výstavy. V období ad-
ventu se konají setkání s veřejností, vše vr-
cholí živým betlémem. Na náměstí stavíme 
dřevěný betlém, jeho základem byly figury
představující svatou rodinu, tři krále, oveč-
ky, jesle s hvězdou, každý další rok přiby-
dou nové figury. Betlém průběžně tvoří vychovatelky školní družiny s dětmi.

Děti dělají průvodce po naučné stezce Po stopách bitvy u Jankova pro oficiální
návštěvy v obci i pro předem ohlášené turisty.

Škola se pravidelně 
podílí na organizaci po-
chodu Po stopách bitvy u 
Jankova. 

Podařilo se nám obno-
vit tradici masopustních 
průvodů masek. Snažíme 
se do této činnosti zapojit 
i místní obyvatele.

Pravidelně se podílí-
me na výzdobě votické 
knihovny při příležitos-
ti celostátního Týdne 
knihoven.
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Činnost MŠ ve školním roce 2010/2011
     Počet tříd: 2 (Sluníčka a Hvězdičky)
Skladba tříd: Sluníčka – starší děti, Hvězdičky – mladší děti
Ve školním roce  2010/ 2011 nastoupilo v září do MŠ 32 dětí. Probíhala přestavba 

a přístavba MŠ, proto mateřská škola byla v provizorních prostorách školní družiny. 
V listopadu 2010 proběhl mimořádný zápis a přihlásilo se 17 dětí, z MŠ odešelo 
1 dítě. Počet se zvýšil na 48 dětí. Mateřská škola se vrátila zpět do stávajících 
zrekonstruovaných a nově přistavěných prostor MŠ. Dne 19. dubna bylo slavnostní 
otevření mateřské školy.

Celkový stav na konci školního roku je 48 dětí.
V MŠ probíhá pravidelná logopedická péče.
Ve školním roce 2010/ 2011 jsme zařadili předplavecký výcvik 10 lekcí v 

plaveckém bazéně Benešov, kroužek dovedných rukou pro předškolní děti, práce 
s keramickou hlínou, projekt Zdravé zoubky pod vedením p. Havlíkové. Další 
akce v MŠ – mikulášká nadílka připravená společně se žáky ZŠ, vánoční dílničky 
s rodiči s vánočním cukrovím a koledami, návštěvy divadelních představení, 
program ke Dni Země, besídka ke Dni matek, návštěva předškoláků v ZŠ Jankov, 
opékání špekáčků, zábavné odpoledne s rodiči ke Dni dětí, návštěva knihovny ve 
Voticích, maškarní karneval, Helloweenská diskotéka, Sněhulákový den, rozloučení 
a ošerpování předškoláků, školní výlet, společná výroba vánočních a velikonočních 
dárků, hudební programy p. Hamajdové, divadelní představení v Táboře se ZŠ, hry 
v přírodě.

Rok 2011 uplynul a místní organizace 
ČČK Odlochovice opět dostala prostor 
pro informování čtenářů Jankovské 
ročenky o jejích aktivitách a přiblížení 
událostí souvisejících s její činností a 
chodem obce. 

Mohlo by se zdát, a možná to tak 
vypadá, že tato organizace aktivitou 
příliš nehýří, ale opak je pravdou. Členky 
ČČK Odlochovice, kterých je celkem 45, 
v roce 2011 rozhodně nezahálely. Mezi 
výčet pravidelných činností organizace 
probíhajících v průběhu roku lze zcela 
určitě zařadit pomoc při úklidu a údržbě 
veřejného prostranství obce, sportovního 

Český červený kříž Odlochovice
a dětského hřiště, úklid obecního sálu 
nebo třeba zajištění pečení ryb a prodej 
nápojů při jarním výlovu rybníka 
Hlýšovce. S létem, vlastně spíše s jeho 
koncem, pak přišel čas i pro nejmladší 
generaci obce. Pro děti členky místní 
organizace ČČK za podpory členů 
SDH Odlochovice a nemalého počtu 
dobrovolníků uspořádaly akci s názvem 
Indiánskou stezkou - rozloučení 
s prázdninami. Odlochovice tak navštívil 
sám velký indiánský náčelník se svými 
bojovníky, kteří zkoušeli bojovnost 
a zdatnost všech příchozích dětí. Za 
jejich přítomnosti mohly děti v souladu 
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s přírodou poznat život indiánů, ve 
stínu stromů s nimi stopovat a lovit 
zvěř, poznat ozdravnou sílu bylin a ti 
odvážní z nejodvážnějších pak mohli s 
indiány přespat v opravdovém teepee. 
Odlochovice se na chvíli proměnily 
v indiánskou vesnici. Tu  navštívil i 
šamanský tanečník, s kterým si děti mohly 
zatančit šamanský tanec. Bez podpory 
Obce Jankov, Mikroregionu Džbány - 
program Ze Džbánů do džbánků, SDH 
Odlochovice a dobrovolníků by však 
nebylo možné tuto akci uskutečnit. Všem 
děkujeme. Poděkovat bohužel nemůžeme 
přírodním živlům, které ve zmiňovaný 
den ukázaly svoji neovlivnitelnou a 
neporazitelnou moc. Deštivé počasí 
ale rozhodně nikomu náladu nezkazilo 
a závěr letních prázdnin ve společnosti 
indiánů byl pro děti i dospělé zcela 

určitě jejich příjemným a radostným 
zakončením.

V rámci své organizační působnosti 
se zástupkyně místní organizace ČČK 
Odlochovice také zúčastnily a o své 
činnosti informovaly na výroční schůzi 
okresního výboru ČČK v Benešově. 
Před koncem roku se pak všechny 
členky sešly na své výroční členské 
schůzi. Její program svým příspěvkem 
o bio-psycho-somatických faktorech 
ovlivňující diagnózu vysokého krevního 
tlaku obohatil pan MUDr. Hynek Čech, 
paní Iva Chotívková přítomné seznámila 
s tématem o fungování integrovaného 
záchranného systému a činnosti a 
pravidlech rychlé záchranné pomoci a 
v závěru výroční členské schůze pak 
dostala slovo paní Mgr. Jana Petranová, 
která členky organizace seznámila 

Indiáni před výpravou.
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Výše jmenované aktivity by však 
nešly uskutečnit bez pevného zdraví, 
nadšení, optimismu a zájmu členek 
samotných, které se svým osobním 
elánem snaží udržet aktivní spolkový 
život v obci při životě. Rok 2011 je již 
za námi a nám nezbývá, než si přát, aby 
příchozí rok 2012 byl neméně radostný 
a úspěšný.
    Za ČČK Odlochovice, Zdeňka Lupačová.

s příchozí změnou sociálního systému 
poskytování a výplaty nepojistných 
sociálních dávek. Během roku se 
nezapomnělo ani na významná životní 
výročí a jubilea z řad svých členek, a tak 
se zvolené zástupkyně zúčastnily oslavy 
krásných 50-ti let společné životní cesty 
manželů Františky a Zdeňka Novotných 
z Nosákova, kde jim za všechny ostatní 
předaly věcný dar.

Náčelník se šamanem.

Rok 2011 v Domově seniorů Jankov
Příjmy příspěvkové  organizace Domov seniorů Jankov,  včetně požadované dotace 

od MPSV,  byly v roce 2011: 17 959 000 Kč .
Dotace od MPSV činila  3 009 000 Kč.
Přestože dotace od MPSV se každoročně razantně snižují, Domov hospodařil se ziskem.
Výdaje v loňském roce činily 17 830 000 Kč. Počet zaměstnanců se nezvýšil. V roce 

2011  pracovalo v Domově  36 zaměstnanců.
A co se změnilo? Rozšířily se služby. Z původně poskytovaných sociálních služeb, do-

mov pro seniory a odlehčovací služby pobytové, byla zaregistrována služba se zvláštním 
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režimem, která je určena pro  uživatele  s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. 
Žádosti o tuto službu několikanásobně převyšují kapacitu dané služby.

V roce 2011 jsme čerpali finanční prostředky z Humanitárního fondu ve výši 400 tis.
Kč na opravu ÚT.

K rozvoji služeb nám byl nakloněn i Fond hejtmana. Finanční prostředky ve výši 60 
tis. Kč byly využity na zakoupení venkovních rehabilitačních strojů a venkovních spole-
čenských her.

A jaký byl společenský život seniorů?  Velmi aktivní a za to patří poděkování Občan-
skému sdružení Dobrovolník a všem lidem, kteří se snaží život seniorům v Domově zpří-
jemnit.                                                                                            PhDr. Drahuše Hlavatá

Občanské sdruženi Aktivity pro seniory
V loňském roce jsme v Odlochovicích za pomoci hlavní iniciátorky Margit Kakos za-

ložili OS Aktivity pro seniory. Po tříleté dobrovolnické spolupráci s DS v Jankově si řekla, 
že chce nabídnout místním seniorům možnost zaktivovat svůj životní styl. Také bychom 
chtěli zlepšit převážně duševní podmínky lidí prožívající podzim svého života. Myslíme 
si, že obzvlášť dobrý psychický stav může ovlivnit každodenní život jedince a dokonce i 
ovlivňovat vlastní zdraví. Jedno z řešení zlepšení psychického stavu je trénování paměti, 
na které se specializujeme. 

Minulý rok jsme zorganizovali několik přednášek na toto téma a doufáme, že se najde 
více lidí, kteří by o kurz měli zájem. Trénování paměti není jen pro seniory, ale i pro děti s 
poruchou paměti, matky na mateřské dovolené či lidi léčící se po chemoterapii nebo trpící 
jinou formou oslabení paměti.

V případě zájmu nás můžete navštívit v březnu ve Voticích, kde chceme uspořádat 
přednášku v rámci mezinárodního týdne trénování paměti. 

Informace o této přednášce, ale i o nás, najdete na www.aktivity-pro-seniory.org.
Naše sdružení  „Aktivity pro Seniory” slaví letos své první narozeniny. 
Hodně jsme toho dosáhli a ještě více toho máme v plánu. Od vzniku jsme zvládli 

úspěšně zorganizovat dvě přednášková odpoledne trénování paměti, letní a předadventní 
mezigenerační posezení v Odlochovicích, a při našem výletu na Jemniště jsme zažili 
nádherné odpoledne.

Hodně zábavy jsme užili i při „Srazu generací“ v Odlochovicích, který byl samozřejmě 
otevřen pro všechny věkové skupiny. Všichni se shodli, že takový den se musí zopakovat.

Chtěli bychom především poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali při re-
alizaci a s hladkým průběhem našich akcí.

Naše loňské aktivity byly spolufinancované vlastními zdroji, obcí Jankov, sponzorský-
mi dary a lidmi, co nás podpořili nákupem domácích výrobků na vánočních trzích v Kond-
raci, v Louňovicích a v Jankově.                                                                  Kakos Margit

Myslivecké sdružení ROHÁČ Jankov
Již po páté dostáváme možnost prezen-

tovat činnost našeho mysliveckého sdruže-
ní na stránkách ročenky obce Jankov. Ten-
to fakt nám dává prostor nejen zhodnotit 
uplynulý rok, ale nabízí i možnost vrátit se 
v myšlenkách trochu více do minulosti a 

zamyslet se nad tím, co vše se z pohledu 
myslivce změnilo v naší krajině. 

Poslední léta se z hlediska chovu a 
péče o zvěř nesou ve znamení jejího úbyt-
ku a to v důsledku celé řady negativních 
vlivů a to nejen u nás, ale i v jiných honit-

www.aktivity-pro-seniory.org


- 31 -

bách v rámci regionu, ale i celé republiky 
a právě z tohoto důvodu se tato skutečnost 
stává aktuálním tématem v mnoha mysli-
veckých sdruženích.

Za poslední léta dramaticky poklesly 
především stavy drobné užitkové zvěře, 
tedy zejména koroptví a bažantů. I přes 
snahy o vypouštění koroptví do naší kraji-
ny se nám nepovedlo udržet jejich popula-
ci na uspokojivé výši, a tak se spatření ko-
roptvího hejnka stává vzácností a velkým 
zážitkem pro každého vnímavého návštěv-
níka přírody. Ovšem, že podobná situace 
nastane i u divoké populace bažanta obec-
ného napadla před pár léty jen málo koho. 
Smutno je v současné době každému mys-
livci, který přichází doplňovat krmivo do 
zásypů a může jen vzpomínat na desítky 
bažantů, kteří ještě před pěti lety odlétali 
od zásypu vyrušení jeho příchodem. Dnes 
mu jen nepatrně stop dává naději, že těch 
posledních pár kusů ještě přežívá. Za-
tím…

O to více ho zaráží, že početní stavy 
kání mnohonásobně převyšují stavy drob-
né pernaté zvěře, daří se i jestřábům, vý-
rům a dokonce k nám zalétávají i orli… 
A tak tu vyvstává i otázka, kdy nadejde 
čas, že i liška bude hájena. Tím však ne-
chci označit predátory drobné zvěře jako 
hlavní příčinu jejího úbytku, neboť faktorů 
nesoucích vinu je více, ale nelze pominout, 
že šelmy a dravci jsou jedním z nich.

Bolestně zasahuje srdce myslivce i 
pokles stavů naší ladné a ušlechtilé srnčí 
zvěře, které se vlivem současného trendu 
zemědělského hospodaření, přítomností 
pastevních areálů, neustále se zvyšující 
frekvence silničního provozu a tlaku vyví-
jeného ze strany lidí, neustále zužuje její 
vhodný životní prostor. Nelze opomenout 
ani pytláctví, které už nemá s tím bývalým, 
o němž se můžeme dočíst ve starých les-

nických knihách, nic společného. Pytláctví 
teď dostává nový rozměr v podobě dobře 
organizovaných a skvěle vyzbrojených 
skupin lidí ženoucích se za svým osobním 
obohacením nebo trochou vzrušení…

A tak jedinou zvěří, která těmto všem 
vlivům odolává je černá zvěř a pokud se 
s touto rytířskou zvěří nenaučí myslivci 
správně hospodařit, zbudou jim na adre-
nalin a vzrušení z lovu rytířů našich lesů 
rovněž jen vzpomínky.

I přes tato velká období změn věnuje 
kolektiv myslivců z MS Jankov stále vel-
kou pozornost péči o zvěř, v průběhu roku 
zajišťuje potřebné množství krmiva (ovsa, 
pšeničné zadiny, kukuřičné siláže, soli, 
sena a dalších doplňkových krmiv). Proto 
se v loňském roce podařilo do krmných 
zařízení v honitbě Jankov předložit nejen 
myslivecky obhospodařované zvěři cca 
120 q kvalitního krmiva a i v tomto roce 
proběhla ozdravovací akce pro srnčí zvěř.

Z řady událostí roku 2011 si dovolím 
vyzdvihnout několik akcí významnějšího 
charakteru:  Na úseku myslivecké kyno-
logie to bylo především pořádání dvou 
zkoušek loveckých psů. První z nich se 
odehrály v červenci a jednalo se o speci-
ální vodní práce retrívrů. Druhou akcí byly 
zkoušky honičů, jako obvykle pořádané ve 
spolupráci s MS „Dubina“ Bedřichovice. 
Tato událost byla pro nás mimořádná i tím, 
že se jí s fenou hladkosrstého jezevčíka 
Hermionou zúčastnil i náš člen pan Jaro-
mír Jirovský. O náročnosti těchto zkoušek 
vypovídá i to, že ze šesti zúčastněných 
psů, úspěšně složili zkoušky pouze tři psi. 
Vítězkou zkoušek, a za vynikající práci na 
černou zvěř i držitelkou prestižního titulu 
„diviačar“, se oprávněně stala právě drob-
ná fenka Hermiona pana Jirovského.

Mezi společenské události roku 2011 
patřilo tradiční rožnění selátka u klubovny 
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MS i vrchol hlavní lovecké sezony spoje-
ný zejména s naháňkami na černou zvěř, 
na nichž jsme byli úspěšní.

Na jedné straně některé tradice pokra-
čují a rozvíjejí se, na druhé naopak některé 
končí. To mohla zaznamenat i široká ve-
řejnost, neboť se v loňském roce, v období 
vánočních svátků, neuskutečnil myslivec-
ký ples v Budeníně.  

Závěrem se sluší poděkovat všem čle-
nům, kteří se aktivně podíleli na pracovní 
činnosti mysliveckého sdružení a svým 
přičiněním pomohli napsat historii uply-
nulého mysliveckého roku, který můžeme 
i v této těžké době hodnotit jako úspěšný.

Za kolektiv MS „Roháč“ Jankov                                      
Ing. Jan Fialka

Činnost SDH Jankov v roce 2011 
V roce 2011 Sbor dobrovolných hasičů v Jankově rozhodně nezahálel. Aktivity pro 

tento rok byly pečlivě plánovány již koncem roku 2010 na výroční valné hromadě. Vět-
šinou se jednalo o pokračování již tradičních společenských a sportovních akcí, ale rý-
sovaly se i nějaké novinky. 

Počátkem roku zahájila soutěžní družstva mužů, žen a dětí zimní přípravu na nad-
cházející sezónu v tělocvičně ZŠ Jankov. Jednalo se o kondiční tréninky zaměřené na 
fyzickou připravenost. V lednu proběhlo i několik schůzí členů SDH k plánování hasič-
ského plesu a vepřových hodů. 

Výše zmíněný hasičský ples se konal 11. února. Poměrně vysoká návštěvnost zaručila 
dobrou zábavu a ples se celkově vydařil. Další týden SDH Jankov pořádalo dětský karneval, 
který měl též velkou účast jak dospělých, tak dětí. O 14 dnů později proběhl již 3. ročník 
vepřových hodů.  Návštěvnost byla opět vysoká, tak jako v předchozích letech. Zábava 
v klubovně SDH probíhala do ranních hodin. Koncem února vyrazilo družstvo mužů na 
zimní soustředění do Rokytnice nad Jizerou.  

V průběhu března probíhala jednání o zařazení SDH Jankov jako pořadatele do seri-
álu Benešovské hasičské ligy. Po dohodě náš sbor pořádal 3. kolo Benešovské hasičské 
ligy, zařazené jako noční soutěž. 

Duben se nesl ve znamení příprav na červencovou noční soutěž, příprav na blížící 
se soutěžní sezónu. Jakmile počasí dovolilo, začaly tréninky na našem hřišti. Během 
dubna ale došlo i k výrazným úpravám areálu u Šusteráku: došlo odvodnění základny, 
vyrovnání povrchu hřiště a dosetí trávou, byl dodělán plůtek kolem pergoly, nová fasáda 
na buňce.  

Soutěžní sezóna začala v květnu. Družstva mužů a žen zvítězila na Okrskové sou-
těži konané v Žinicích a postoupila na Okresní soutěž do Vlašimi. Ženy se umístily na 
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výsledném 9. místě.  Muži již potřetí v řadě zvítězili ve všech soutěžních kategoriích a 
z prvního místa postoupili na Krajskou soutěž do Nymburka. Zde se nejvíce zadařilo 
při požárním útoku, který celkově vyhráli. Celkově v Nymburce obsadili druhou příčku 
a tím si zajistili postup na Mistrovství ČR v požárním sportu do Ostravy. V Ostravě se 
bohužel nepodařilo navázat na výkony z Krajské a Okresní soutěže a série nezdarů zna-
menala výsledné 14. místo. 

Mimo postupové soutěže se jak družstvo mužů, tak i žen zúčastňovalo pravidelně 
ligových soutěží v rámci Benešovské hasičské ligy, kde muži končili na 4. místě, ženy na 
10. místě.  Muži soutěžili i v Táborské hasičské lize, kde skončili na celkovém 2. místě, 
navštívili Jihlavskou Open Ligu a Extraligu ČR v požárním útoku. 

V sobotu 23. července se konala ve sportovním areálu u Šusteráku noční soutěž. 
Jednalo se o první noční soutěž na Benešovsku. Vše bylo odstartováno ve 20:30hod prv-
ním útokem žen. Soutěž končila ve 2:30, kdy proběhlo celkové vyhlášení. Díky vysoké 
návštěvnosti (kolem 700 lidí), příjemnému prostředí a přítomnosti České televize, která 
celou soutěž natáčela, bylo hodnocení soutěže velmi kladné. Zábava probíhala až do 
nedělních dopoledních hodin. 

Týden po noční soutěži pořádal náš sbor již tradiční pouťovou zábavu. 
Poslední akcí, kterou sbor hasičů pořádal, byl tradiční výlov rybníku Šusterák a s tím 

spojené rybí hody. Počasí letos sice moc nepřálo, ale i přesto dorazilo mnoho lidí. 
Naši mladí hasiči rovněž nezaháleli. Pilně trénovali na jarní kolo hry Plamen, konané 

v Netvořicích dne 7. května 2011. Starší se umístili na 5. místě, mladší na 8. místě. 
V srpnu se uskutečnil již tradiční putovní tábor, tentokrát do Jizerských hor. Navští-

vili jsme spousty památek a přírodních krás, Zoo v Liberci, akvapark atd.
Na začátku nového školního roku, začali nacvičovat na podzimní kolo hry Plamen 

(branný závod) v Jizbici, kde se zúčastnilo pouze mladší družstvo. Umístilo se na 9. místě.
Mladí hasiči se zúčastňují všech kulturních akcí při SDH Jankov. 
 Na úseku represe náš sbor také pracoval. Jednotka během roku vyjela k dvanácti 

požárům a technickým zásahům a jedenkrát se zúčastnila prověřovacího cvičení. 
Rovněž se sbor zúčastnil školení a odpracoval nemálo hodin na údržbě a opravě 

požární techniky. 
Rok 2011 byl pro náš sbor úspěšný a doufám, že v příštích letech dosáhneme podob-

né výsledky v soutěžích a „šťastných“ konců u výjezdů. 
Za SDH Jankov Pavel Hrubý a Pavel Halaška
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HASIČI ODLOCHOVICE
V roce 2011 se naše poèetná èlenská základna rozrostla o další mladé èle-

ny. S radostí jsme je pøivítali do našich øad. Tento rok byl také bohatý na životní 
jubilea našich èlenù. Blahopøáli jsme k mnoha kulatým narozeninám, ale to je 
jen zaèátek z výètu mnoha kulturních a spoleèenských akcí, které jsme spolu-
poøádali nebo se jich zúèastnili. V lednu se konal tradièní hasièský bál, v dub-
nu se lovil Hlejšovský a Nosákovský rybník, v kvìtnu probìhla pou�ová zábava 
a též okrsková soutìž družstev v požárním sportu, na níž ženy obsadily tøetí a 
muži osmé místo. Opominout nelze ani herní odpoledne pro dìti pøi stavìní 
máje a na rozlouèenou s letními prázdninami. Posvícenská zábava v listopa-
du a výroèní valná hromada pak výèet spoleèenských událostí uzavírají.

Došlo bohužel i na hašení požáru. Naši èlenové pohotovì uhasili za pomo-
ci plovoucího èerpadla požár chaty v Odlochovicích.

Bìhem celého roku probíhala postupnì velká rekonstrukce hasièské zbroj-
nice, nejvìtší od jejího vybudování v roce 1963. Byla položena nová betono-
vá podlaha, osazena nová vrata, nové elektrické vedení, vybudován pøívod 
vody a vyveden odpad.

Velký dík patøí všem aktivním èlenùm, jejich trpìlivým manželkám a všem ostat-
ním, kteøí nám pomáhají a naši èinnost podporují. Veškerá èinnost by se  neobešla 
bez podpory Obce Jankov, Mikroregionu Džbány i dalších subjektù, kterým též 
vyslovujeme své podìkování. Vìøíme, že následující rok, kdy náš sbor slaví 100 let 
od svého založení, bude stejnì bohatý na pøíjemné spoleènì prožité chvíle.

Milan Krch, starosta 

Okrsková soutěž v Žinicích.
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SDH PIČÍN
Náš sbor měl v roce 2011 bohužel jen 21 aktivních členů. Stejně jako každý 

rok proběhlo tradiční stavění májky a pálení čarodějnic. V červnu jsme přestěhovali 
kolotoč a houpačky pro naše děti do blízkosti tenisového kurtu, kde došlo k nutným 
opravám.

Po celý rok udržujeme okolí hořejšího rybníka. Od jara do podzimu v něm kr-
míme ryby. V polovině  října rybník lovíme, pečeme ryby a paní Slabá nám vaří 
výbornou rybí polévku.

Výlov Šusteráku.

Co zbylo po požáru chaty. Výlov provázelo krásné počasí.
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Sbor dobrovolných hasičů Bedřichovice
Sbor v Bedřichovicích měl v roce 2011 dvanáct členů. Členové udržují v provo-

zu stříkačku PP5-8.  Dále udržují veřejné prostranství, během léta několikrát prová-
dí sekání trávy v Bedřichovicích a v Čestíně.  Zabezpečují úklid a sekání trávy na 
hřbitově.

V roce 2012 dovrší sdružení 100 let svého založení. Sbor byl založen 12.dubna 1912.   
                                                                                                       Jiří Svatoň, Čestín

Rok 2011 pro fotbalový klub Sokol 
Jankov měl být především ve znamení sta-
bilizace nově přetvořeného A-mužstva za 
podpory hráčů z B-mužstva a též stabiliza-
ce nově vytvořeného mužstva přípravky.

Před začátkem soutěže 2010/2011 si 
vedení klubu dalo neskromný cíl a to po-
stup A-mužstva do okresního přeboru a 
vítězství dorosteneckého mužstva v kraj-
ské soutěži. To, že se nejednalo o sen, ale 
jasně reálný cíl podložený herní kvalitou 
současných hráčů, ukázala již podzimní 
část soutěže, kdy A-mužstvo okupovalo 
druhou příčku III. třídy a dorostenci již 
od samého začátku soutěže jasně kralovali 
v krajské soutěži. 

Ke splnění daných cílů nastartovala 
velice kvalitní zimní příprava, jejíž zákla-
dem bylo soustředění ve Mšeně. Již prv-
ní přátelská utkání jasně naznačila, že se 

Rok 2011 – historické úspěchy 
jankovského fotbalového klubu

jankovský fotbal vydává správnou cestou. 
Základ prvního mužstva dospělých tvoří 
mladí rodáci z Jankova, kteří k obci mají 
srdeční vztah, podpořený několika dlouho-
letými zkušenými hráči. 

Jarní část soutěže A-mužstva byla vel-
mi dramatická. Boj o postup se odehrával 
mezi naším mužstvem a velikým rivalem 
ze sousedních Ratměřic. Naše mužstvo 
však potvrdilo vyšší vůli po vítězství a 
svého velkého rivala v soutěži předčilo. 
III. třídu okresu Benešov nakonec vyhrálo 
a celkem zaslouženě postoupilo do okres-
ního přeboru, což se Jankovu povedlo po 
dlouhých 30-ti letech.

Též mužstvo dorostenců, které tvořilo 
základ A-mužstva, v jarní části soutěže po-
ráželo jedno mužstvo za druhým a pevně si 
šlo za vítězstvím v krajské soutěži. Toto ví-
tězství lze považovat za historický milník 

SDH Jankovská Lhota
Rok 2011 se ve Lhotě nesl v duchu sousedských posezení a oslav řady kulatých 

životních výročí. V zimním období jsme několikrát zasahovali u hořícího kontejneru 
na komunální odpad ve vsi. Tradičně proběhlo stavění máje, rybí hody a silvestrov-
ská oslava. Během pravidelných nedělních brigád se nám u hasičské zbrojnice po-
dařilo dokončit okapy. Členové SDH se starali o veřejnou zeleň ve Lhotě. Odstranili 
jsme křoví a náletové dřeviny z cesty do Porostliny. V letošním roce tam plánujeme 
novou výsadbu stromů, stejně jako byla provedena v cestě k vodojemu.   

Za SDH Jankovská Lhota Vladimír Sochůrek
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jankovského fotbalu, jelikož žádné muž-
stvo v celé historii krajskou soutěž nikdy 
nehrálo, natož aby tuto soutěž vyhrálo. Je-
diným smutným okamžikem při oslavách 
tak velkého úspěchu se jevila skutečnost, 
že tak úspěšné mužstvo dorostenců se mu-
selo rozpustit, a to z důvodu, že naprostá 
většina hráčů dosáhla věku dospělých. 

Po tak velikém úspěchu bylo pro ve-
dení klubu nejdůležitější v letním příprav-
ném období utlumit euforii a kvalitně se 
připravit na začátek okresního přeboru. 
Jak již bylo výše zmíněno, byli jsme v této 
soutěži nováčci, takže podzim 2011 a ná-
sledné jaro 2012 se směřovalo k udržení 
této nejvyšší okresní soutěže v Jankově.

Úvodní zápasy zastihly naše mužstvo 
ve výborné formě a přineslo na konto 
velmi důležité body. Po těchto prvotních 
úspěších však přišly i momenty, kdy přišly 
porážky. Někdy smolné, protože jak se říká 
„míč je kulatý“, někdy zaviněné ne až tak 
stoprocentním přístupem některých hráčů. 

Podzim jsme však nakonec zakončili 6. 
místem v soutěži, v němž se dá spatřovat 
pozitivní základ pro splnění daného cíle 
pro tuto sezónu, a to udržení se v soutěži.

V rámci činnosti fotbalového klubu, 
však nelze zapomenout na výkony našich 
nejmenších. Mužstvo přípravky ve své 
první sezóně sice neoplývalo výbornými 
výsledky, ale v malých hráčích a hráč-
kách byl vidět velký elán a zájem. Tento 
se potvrdil v podzimní části nového roč-
níku, který i pro mužstvo přípravky při-
nesl daleko více vyhraných utkání. Tento 
barometr fotbalu ukazuje, že tréninková 
příprava těchto mladých fotbalistů též 
směřuje správnou cestou a pevně věříme, 
že přijde nová generace jankovských fot-
balistů, která následně minimálně vyrovná 
úspěchy právě skončeného dorostenecké-
ho mužstva.

Závěrem je mou povinností vyzdvih-
nout v historicky úspěšném roce přístup 
všech hráčů, členů realizačního týmů i 
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dalších občanů, kteří přispěli svým  dílem, 
buď jako fanoušci jankovského fotbalu, 
nebo svojí pracovitou rukou, k polože-
ní základu pro všechny získané úspěchy. 
Dále nesmím zapomenout na nezbytnou 
pomoc starosty a zaměstnanců obce, všech 
sponzorů, bez jejich především finanč-
ní pomoci by nebylo možné konstatovat 
to, co se nalézá v nadpise tohoto článku. 

Touto cestou bych zároveň požádal naše 
dosavadní sponzory o zachování  přízně, 
ale i další osoby, kterým není lhostejný 
kulturní život v obci, do něhož již dlouhou 
dobu patří fotbal, aby finančně náš klub
podpořili. Ten jim to určitě vrátí hezkým 
sportovním zážitkem v rámci fotbalových 
nedělí v Jankově.  

Cyklotour v Pičíně již pojedenácté!
V loňském roce se v Pičíně uskutečnil tradiční již 11. ročník cyklistických výletů 

pod názvem Cyklotour. První akce se uskutečnila v sobotu 14. května. Trasa se 
startem v Pičíně vedla přes Kobylí, zámecký park v Líšně, Bystřici, Jírovice s cílem 
na zámku Konopiště. Hodinovou přestávku někteří využili k prohlídce okolí zámku. 
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v restauraci Na Kukačce v Jarkovicích, kde byl 
připraven oběd. Další zastávkou bylo náměstí v Bystřici na oblíbenou zmrzlinu. Poté 
již následovala trasa přes Líštěnec a Jinošice do cíle v Pičíně. Trasa měřila 45 km a 
jelo 70 cyklistů z blízkého okolí.

Další výlet se konal 25. června, kdy byl cílem další zámek, tentokrát ve Vrchotových 
Janovicích. Za ideálního počasí se výletu zúčastnilo 45 cyklistů. Trasa o délce 50 
kilometrů vedla z Pičína přes Ouběnice, Tomice, na Tožici, kde byla neplánovaná 
„občerstvovací stanice“. Poté již trasa pokračovala přes Božkovice a Rudoltice do 
cíle na zámku Vrchotovy Janovice. Zde byl v zámecké restauraci připraven oběd. 
Zpáteční trasa přes Slavkov, Olbramovice vedla dále po nové trase směrem na Sem-
tín, Mokřany, lesem k Ouběnicím, kde byla poslední zastávka před cílem trasy v 
Pičíně.

Závěrečný výlet loňského roku proběhl v sobotu 17. září, kdy jsme se vydali po 
delší době do Miličína. Za horkého počasí vedla trasa přes Jankov, Vlčkovice, Jiřetice 
do Miličína, kde po obědě následoval výstup na kopec Kalvárie (696 m n.m.) ke 
kapli Utrpení Páně. Po krátké přestávce trasa vedla přes Třetužel, Báňov, Hostišov 
do Neustupova, kde přišlo po náročném stoupání k osadě Hory vhod občerstvení v 
místní restauraci. 

Závěr trasy měřící 55 km pokračoval přes Vlčkovice a Jankov do cíle. Boha-
tou fotodokumentaci z celé historie Cyklotouru najdete na webové stránce www.
cyklotour-picin.cz. Děkujeme všem účastníkům za přízeň a těšíme se na setkání v 
letošním roce, kdy proběhne již 12. ročník. 

Pičínský turnaj ve stolním fotbálku
V roce 2011 se v pičínské hospodě uskutečnily celkem 3 turnaje ve stolním fotbale 

(jarní, podzimní a Vánoční). Každého se zúčastnilo 8 dvoučlenných týmů. Všechny 
zápasy provázela skvělá atmosféra a pro všechny aktéry byly připraveny hodnotné 
ceny. Pořadatel se těší na další pokračování turnajů i v roce 2012.
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V Č E L A Ř I
Naše základní organizace čítala v 

uplynulém roce 31 včelařů.  Vyproduko-
vali jsme celkem 7.072 kg medu a 132 
kg včelího vosku.  Mezi včelí produkty 
též patří propolis, který je znám v pří-
rodním léčitelství již řadu let.  Počátek 
včelařské sezony v roce 2011 nebyl ni-
jak zvláště pro včelaře příznivý.  S po-
stupem léta se počasí vylepšilo a toho  
dokladem  byla i pěkná snůška medu.  
Naopak, co se nám všem nelíbilo, byla 
zvýšená rojivost včelstev.  Včely jsou 

Jankov jako součást Mikroregionu Džbány
Mikroregion Džbány je svazek obcí složený z 10 obcí a měst z okolí Votic. Exis-

tuje od roku 2000, svou rozlohou zaujímá území 280 km2 a je domovem pro více než 
14 000 obyvatel. Obce spojuje nejen území, ve kterém se nacházejí, ale i podobné 
problémy a úkoly, které se v rámci svazku obcí snaží řešit. Odměnou za kvalitní spo-
lupráci obcí v roce 2011 bylo 20 úspěšných projektů podpořených dotační částkou 
14 221 568,- Kč, kterou obce získaly prostřednictvím mikroregionu. 

Loňský rok jsme se věnovali rovněž propagaci našeho svazku obcí – s přispěním 
dotace od Středočeského kraje jsme vydali cyklistickou mapu a brožuru o naučných 
stezkách, kde jsou prezentovány samozřejmě stezky v okolí Jankova. Nová cyklo-
mapa Votická kopretina byla slavnostně pokřtěna při prvním ročníku Cyklotoulky, 
která se konala v červnu a věříme, že se stane příjemnou každoroční tradicí. Během 
roku 2011 jsme se snažili peníze pro obce nejen získávat z nejrůznějších fondů, ale 
i jako mikroregion jsme do svých obcí peníze zpět investovali. Prostředky, které 
se podařilo nastřádat dobrým hospodařením v uplynulých letech, jsme se rozhodli 
vyčlenit na grantový program Ze Džbánů do džbánků.  Z našeho nového společného 
grantu jsme podpořili 23 kulturních a sportovních akcí pro děti i seniory. V obci 
Jankov to bylo konkrétně 6 projektů, které obdržely celkem 22 500,- Kč.

Ing. E. Zemanová, manažerka

součástí přírody, a proto reagují na změ-
ny počasí.  Musíme si všichni uvědomit, 
že i přes některé nepříznivé jevy, které 
rojivost přináší, je zde velká důležitost 
opylování rostlin v přírodě. Práce včela-
řů je velice náročná na čas a hlavně na 
trpělivost, snad také proto se jí věnují 
většinou starší  generace.  Přáli bychom 
si do dalších let, aby našli zalíbení v této 
činnosti i mladší lidé, je to velmi zajíma-
vá a hlavně také užitečná práce.   Chtěl 
bych všem včelařům popřát do dalších 
let hodně zdraví a radosti při práci se 
včeličkami.                   Miroslav Zeman
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A co říci závěrem?
Rok 2011 byl pro celou Obec Jankov rokem poměrně úspěšným. Členové spolků a občan-

ských sdružení dosáhli na řadu ocenění a úspěchů.
Krátce připomeňme výrazné úspěchy jankovských hasičů a fotbalistů. Během roku se 

podařilo dokončit nebo začít velké množství projektů a aktivit.
 Díky programu Mikroregionu Džbány se více prohloubila spolupráce mezi generace-

mi. Finance, které přitekly na území Obce Jankov prostřednictvím Programu Ze Džbánů do 
džbánků, umožnily dětem i nám dříve narozeným poznat nejen nové zážitky, ale i nové zku-
šenosti a nápady.

O naší obci se ví mezi lidem díky bitvě z roku 1645 už poměrně dávno. Na tomto místě bych 
chtěla připomenout prezentaci Jankova a okolí objektivem televizních kamer v loňském roce. 

S napětím jsme všichni očekávali, jak dopadne jeden z mnoha dílů České televize „Histo-
rie.cs“. Natáčel se ve dvou dnech na jaře (duben, květen) a prémiéru měl 13.června 2011 na ČT 
2. Měl podtitul „Když útočil Torstensson“ a trval 50 minut. Besedy nad bitvou v jankovském 
kostele sv. Jana Křtitele se zúčastnila paní docentka Lydia Petráňová z Etnologického ústavu 
AV ČR a páni historikové Jiří Fidler a Zdeněk Hojda. Během pořadu zaznívaly kramářské 
písně v podání Jiřího Traxlera. Svými postřehy informace historiků doplnil i překladatel Carl 
Rüster. Pořad byl ilustrován záběry jankovské krajiny, které byly s průvodním slovem natoče-
ny za přítomnosti Jany Sochůrkové, učitelky zdejší ZŠ. Historická data o obci doplnil kronikář 
Pavel Pavlovský. Pořad je přístupný na webových stránkách ČT 2 v archivu pořadů.

Ještě v květnu si naši krajinu a její zajímavosti našla jiná televizní stanice. Televize Bar-
randov zde natáčela další díl pořadu „Cyklotoulky“. Televizní hlasatel Michal Jančařík zpro-
středkoval na obrazovkách turistické zajímavosti Votic a okolí. Diváci si opět připomněli 
bitvu z roku 1645 u mohyly, navštívili Odlochovice aj. Hostem pořadu byl v té době ještě 
jankovský kronikář pan Pavel Pavlovský. Pořad byl odvysílán na TV Barrandov 12. srpna 
2011 a je dostupný i na webových stránkách města Votice.

V červnu se Jankov objevil v televizi znovu, tentokrát přijela na pozvání TV Prima. Ve 
velmi teplém počasí ležel na pastvině za Jankovem kůň ve špatném zdravotním stavu. Te-
levizní štáb situaci zdokumentoval, natočil řadu rozhovorů a 14. června 2011 odvysílal. Ve 
vysílání promluvil i jankovský starosta Josef Kocourek. Pořad je přístupný na webových 
stránkách TV Prima.

Televizní kamera se objevila i na noční soutěži Benešovské hasičské ligy v červenci.
Všem organizátorům akcí, ale i všem obyvatelům obce a přilehlých osad, bych popřála na 

tomto místě hodně dobrých nápadů, mnoho elánu a stálou přízeň počasí. 
PaedDr. Jana Sochůrková, kronikářka 
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