Jankovská ročenka
rok 2010

ZVĚSTOV
1948 - 2008

Vážení spoluobčané,

rok utekl jako voda a my se opět scházíme na stránkách naší ročenky, abychom
hodnotili ten, se kterým jsme se nedávno rozloučili.
Troufám si říci, že rok 2010 byl z mého pohledu opět úspěšným rokem.
Na mateřskou školu a školní jídelnu se nám podařilo sehnat dotace z evropských,
státních i krajských fondů, zbytek přestavby doplatila obec z vlastního rozpočtu.
Byla to jedna z nejnáročnějších akcí, a to z důvodu krátkého termínu, jenž vyplynul z výběrového řízení dodavatelské ﬁrmy. I přesto se podařilo 1. září uvést do
provozu školní jídelnu a 25. listopadu proběhla kolaudace mateřské školy, do níž
mohly děti 3. ledna 2011 opět nastoupit. Druhá třída mateřské školy a dětské hřiště
budou zprovozněny v jarních měsících.
Během roku se uskutečnilo mnoho dalších akcí, o nichž se dočtete na stránkách
této ročenky. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu kulturních, společenských nebo sportovních akcích. Zároveň patří poděkování všem občanům a
spolkům, kteří nám pomáhají udržet čistotu a upravenost obce.
A na závěr také děkuji všem voličům, kteří mi dali svůj hlas v komunálních volbách, svoji funkci budu vykonávat jak nejlépe dovedu, abych nezklamal vaši důvěru.
Do nového roku Vám, vážení spoluobčané, přeji hodně zdraví, rodinného štěstí,
klidu, spokojenosti a pohody.
Starosta obce Josef Kocourek

Slovo kronikáře
V posledním týdnu
roku 2010 jsem zaslal Obecnímu úřadu
v Jankově dopis tohoto obsahu:
„Vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu jsem se rozhodl – ač velmi,
velmi nerad – vzdát se vedení obecní kroniky, o kterou jsem se rád staral od roku
1975, která od roku 1940 nebyla vůbec
psána. Svou činnost ukončím ihned, kdy
bude jmenován nový kronikář, nejpozději však k 30. červnu 2011.
Děkuji všem, kteří mi v mé práci pomáhali, a přeji tomu, kdo kroniku převezme, aby stále mohl psát o rozkvětu a
úspěších jankovské obce.
Všem jankovským občanům přeji,
aby žili v přátelství a svornosti, aby se

upřímně snažili udržovat dobré sousedské vztahy. Váš (ještě chvíli) kronikář“
Po 35 letech končí má práce v Jankově. Týkala se nejen kronikářské, ale
dvacet let i učitelské činnosti. Největší
radost mi působil dětský sbor, který nenašel přemožitele ani v benešovském
okrese, ani ve Středočeském kraji a
v České republice získal třetí místo. Náš
maličký Jankov předstihl Benešov, Vlašim, Kutnou Horu, Kladno, Mladou Boleslav. Jankovské děti zpívaly na velkém
koncertě v Praze, v rotundě na hoře Říp,
byly i v Lidicích. Vzpomínky na ně patří
k mým nejhezčím a i těm mým milým
zpěváčkům moc děkuji.
Přeji celé jankovské obci, aby těm,
kteří v ní žijí, byla dobrým domovem, na
který budou hrdi.
Váš (ještě chvíli) kronikář Pavel Pavlovský
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Jankov

Obec Jankov se rozprostírá na území 2 980 hektarů téměř na hranici Středočeského a Jihočeského kraje. Její správní území sestává ze dvou částí, a to ze severní,
již tvoří Jankovská Lhota, Jankovské Otradovice, Jitra, Paseky, Pičín, Lažany, Bedřichovice a Čestín, k jižní části pak patří Odlochovice, Nosákov, Podolí, Čečkov a
Mouřeníny. Samotný Jankov leží v nadmořské výšce 510 m v oblasti zvané Česká
Sibiř. Třináct kilometrů severovýchodně nalezneme město Vlašim, město Benešov
najdeme šestnáct kilometrů severně. Obec Jankov je členem svazku obcí Mikroregion Džbány.

Obecní zastupitelstvo
V roce 2010 se ve dnech 15. a 16. října konaly komunální volby. Na hlasovacím lístku jste mohli najít 60 kandidátů
následujících stran: Za rozvoj Jankova
(9 kandidátů), TOP 09 (15 kandidátů),
KDU-ČSL (15 kandidátů), KSČM (7
kandidátů) a ODS (14 kandidátů). Do
zastupitelstva bylo voleno 15 členů.
Obec je rozdělena na dva volební
okrsky. Volební místnost pro první
okrsek byla v Jankově. Zde bylo zapsáno
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526 voličů, z nichž se k volbám dostavilo 339. Volební místnost druhého okrsku
byla v Odlochovicích, tam k volbám
přišlo ze 135 voličů 81. Celková účast u
voleb tedy byla přibližně 63,5 %. Zastupiteli byli zvoleni následující občané:
- Starosta obce – Josef Kocourek
- Místostarosta – Pavel Halaška
Obecní zastupitelstvo:
- Ing. Čestmír Dittrich
- Jiří Fáček
- Pavel Halaška

- Josef Hruška
- Bc. Jitka Jonsztová
- Josef Kocourek
- Jiří Kytýr
- Milan Krch
- Miloslav Maceška
- Ing. Josef Pěkný
- Jaroslav Slabý
- Vladimír Sochůrek
- Jiří Svatoň
- Radek Šimánek
- Petr Vrzal
Rada obce
- Josef Kocourek

- Pavel Halaška
- Jaroslav Slabý
- Vladimír Sochůrek
- Petr Vrzal
Kontrolní výbor
- Radek Šimánek - předseda
- Jiří Fáček
- Jiří Kytýr
Finanční výbor
- Ing. Čestmír Ditrich – předseda
- Jaroslav Slabý
- Vladimír Sochůrek

Starosta informuje o činnosti obce v roce 2010
Rozšíření mateřské školy v Jankově
V červnu 2010 končila obci výjimka, kterou udělila Krajská hygienická stanice
na dočasné umístění dětí předškolního věku ve školní družině v budově základní
školy. Kapacita školky povolená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
byla pouze 27 dětí, ale díky této výjimce mohlo do školky chodit 37 dětí. Pokud by
se nepodařil stávající objekt mateřské školky rozšířit, muselo by být jedenáct dětí
odmítnuto.
Obec měla již v roce 2007 zpracovanou projektovou dokumentaci na přístavbu nového pavilonu mateřské školy a školní jídelny. V roce 2009 byly podány dvě žádosti o
dotaci na předmětnou akci, projekt se podařilo obhájit u dvou poskytovatelů dotací.
V červenci 2010 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou
regionu soudržnosti Střední Čechy a následně byla podepsána smlouva o poskytnutí
dotace se Středočeským Fondem rozvoje měst a obcí.
Výběrové řízení na realizaci stavby vyhrála ﬁrma S-B s.r.o. Sedlčany. V rámci
projektu byly odstraněny stávající objekty na dvoře budovy č.p.10, stávající sociální
zařízení mateřské školy a žumpy. Byl přistavěn nový pavilon školky a školní jídelny.
Také byla provedena rekonstrukce stávající části školní jídelny, stávající třídy mateřské školy a kompletní rekonstrukce varny.
Kolaudační souhlas na stavbu byl vydán Městským úřadem Votice 30. listopadu 2010.
Současná kapacita Mateřské školky v Jankově je 48 dětí.
Financování projektu:
Dotace z Evropského společenství 6 551 250 Kč
Dotace ze Státního rozpočtu 677 715 Kč
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Dotace ze Středočeského FROM 2 319 000 Kč
Vlastní zdroje obce 309 854 Kč
Celková hodnota projektu 9 857 819 Kč
V roce 2010 byla přijata záloha na dotaci od obou poskytovatelů ve výši
5 313 558 Kč, ostatní příjem dotací proběhne v rámci závěrečných kontrol projektu
v roce 2011.
Obec ze svého rozpočtu v roce 2010 v hodnotě 346 tis. Kč ﬁnancovala nové
vybavení varny, byl zakoupen konvektomat včetně dvou sad nerezového nádobí,
nové plynové sporáky a výdejní pult na potraviny. Ostatní starší vybavení bylo repasováno a opraveno.
Do nové třídy školky byl zakoupen dětský nábytek v částce 160 tis. Kč, nové
kuchyňské linky a ve stávající třídě školky byla provedena výměna lina.
Zrekonstruovaná školní jídelna byla uvedena do provozu od nového školního roku
2010, původní prostory mateřské školy
byly zprovozněny 3. ledna 2011. Nová
třída školky a hřiště u školky čekají na
slavnostní otevření v jarních měsících
téhož roku.

Rozšíření naučné stezky
Po stopách bitvy u Jankova
U příležitosti desátého výročí konané akce „Pochodu po stopách bitvy
u Jankova“ vznikla myšlenka propojit
stávající naučné stezky na území obce.
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Byl vytvořen delší okruh, který zavede návštěvníky k historii významné události
Bitvy u Jankova, ale také je seznámí s faunou a ﬂorou na stezce Okolo jankovských
rybníků.
Stezka byla rozšířena o dalších šest zastavení s naučnými panely a lavičkami,
zároveň byla vyspravena komunikace z Jankovských Otradovic směrem k rybníku
Skřivánek. Výstavbou této stezky byly propojeny obě dřívější.
Dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve výši 300 tis. Kč, spoluúčast obce byla ve výši 130 tis. Kč. V rámci projektu byl vydán informační leták o
celé stezce v nákladu deseti tisíc kusů.

Obnova místních komunikací po přívalových deštích
V roce 2010 bylo opraveno celkem 4 025 m2 komunikace. Jednalo se o komunikace v Bedřichovicích - oprava úseku u křižovatky, v Nosákově – směr Královna,
směr Lipovka a přístup ke kontejneru, v Jankově - přístup k nové zástavbě RD Pod
Chrastišovem. Celkové náklady neinvestiční akce činily 2 446 519 Kč, z toho přijatá dotace z Ministerstva pro místní rozvoj byla ve výši 1,95 mil. Kč, obec se tedy na
této akci účastnila částkou 490 519 Kč.
• Ze Středočeského kraje byla poskytnuta dotace na dovybavení akceschopnosti zásahových jednotek dobrovolných hasičů ve výši 13 891 Kč. Dotace byla využita na
nákup plovoucího čerpadla za 28 631 Kč.
• V květnu byl zkolaudován nový byt v přízemí domu č.p. 7 v Pičíně za účasti poskytnuté dotace v roce 2009 ve výši 550 tis. Kč, celková hodnota bytu je 1,3 mil. Kč.
Byt byl pronajat v červnu a koncem roku se rodina nájemce rozrostla o nového občánka.
• Volby do zastupitelstva Obce Jankov, částka 28 092 Kč byla hrazena dotací ze
státního rozpočtu.
• Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, náklady ve výši 25 532 Kč byly
hrazeny dotací ze státního rozpočtu.
• Byly uskutečněny přípravy na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, a to ve výši
8 734 Kč. Veškeré výdaje byly hrazeny dotací.

Poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce v roce 2010
• Mikroregion Džbány: členský příspěvek 27 090 Kč, příspěvek za zpracování žádosti o dotaci 45 120 Kč
• Sdružení obcí Bene-Bus: příspěvek na dopravní obslužnost 108 360 Kč, příspěvek
na činnost 903 Kč
• SDH Jankov: příspěvek na činnost a odměna za reprezentaci obce 20 000 Kč
• Občanské sdružení při Domově seniorů Jankov: příspěvek na kulturní akce
1 500 Kč
• Ochrana fauny Votice: příspěvek na činnost ve výši 2 000 Kč
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• TJ Sokol Jankov: příspěvek na činnost a vybavení přípravky 30 000 Kč
• Sdružení hasičů Čech a Moravy: příspěvek na činnost 2 000 Kč
• Svaz měst a obcí ČR: příspěvek na činnost 3 825,4 Kč
• Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice: příspěvek na kulturní akci
1 000 Kč
• Český Červený kříž Odlochovice: příspěvek na činnost 2 000 Kč
• Římskokatolická církev Vrcholtovice: příspěvek na opravu kostela 5 000 Kč
• Obec Chotyně, Liberecký kraj: příspěvek na obnovení obce po povodních
15 000 Kč

Ostatní
Prodeje stavebních parcel
V roce 2010 byly prodány čtyři parcely v Jankově v lokalitě ZTV RD Pod Chrastišovem a dvě parcely v Odlochovicích pro stavbu rodinných domů. V roce 2011
bude probíhat další prodej na základě doručených žádostí.

Lesní hospodářství
Obecní lesy se rozkládají na výměře 73 hektarů. V roce 2010 bylo vytěženo
326,6 m3 dřeva, nově byla osazena plocha 1,3 ha, a to 6 000 ks smrků a 2 000 ks
javorů. Těžba byla prováděna převážně v prořezávkách, tím je ve skutečnosti ovlivněn záporný výsledek hospodaření v lesích v roce 2010. Náklady činily 334 tis. Kč,
výnosy byly 320 tis. Kč. Žádost o dotaci na pěstební činnost a prořezávky byla pro
rok 2010 zamítnuta z důvodu nedostatku ﬁnančních prostředků poskytovatele.
Obci se dvakrát nepodařilo získat dotaci na nákup lesní techniky. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu traktoru z vlastních zdrojů. V roce 2010 proběhlo
výběrové řízení na jeho zakoupení. Jeho cena byla 774 tis Kč, dodání traktoru se
uskutečnilo počátkem ledna 2011.

Fond rozvoje bydlení
V roce 2010 byla poskytnuta jedna půjčka na rozvoj a obnovu bytového fondu
na území obce ve výši 50 tis. Kč fyzické osobě.V roce 2011 budou půjčky z FRB i
nadále poskytovány.

Odpadové hospodářství
Na místních poplatcích bylo od obyvatelstva vybráno 376 566 Kč, příjmy za poskytované služby osobám podnikajících na území obce činily 28 888 Kč, příjmy
za zpětný odběr plastů od ﬁrmy EKO-KOM byly ve výši 22 967 Kč. Náklady na
svoz, uložení a likvidaci komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu na
území obce činily 650 490 Kč. Obec přispěla občanům na odvoz odpadu částkou
222 069 Kč. Náklady na odpad v přepočtu na jednoho občana tedy byly 718 Kč.
Od 1. dubna 2011 bude místní část Jankovské Otradovice ukládat komunální
odpad do popelnic. Postupně ve všech místních částech bude upouštěno od ukládání
-6-

komunálního odpadu do velkoobjemových kontejnerů a bude nahrazeno popelnicemi. Popelnice si na své náklady zakoupí občané.

Pitná voda
Vodovody Nosákov a Jankovská Lhota provozuje obec ve vlastní režii. Do vodovodu Odlochovice je pitná voda nakupována od ICCS Odlochovice. U těchto vodovodů probíhají jednání o zajištění odborných dozorů. Vodovod Jankov a čistírnu
odpadních vod provozuje na základě smlouvy Vodohospodářská společnost s.r.o, Benešov. Obec přispěla občanům na vodné a stočné v roce 2010 částkou 413 tis. Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jankov
Obec Jankov, zřizovatel příspěvkové organizace, poskytla na její provoz příspěvek ve výši 1 290 000 Kč a dále účelový příspěvek na vybavení varny a mateřské
školy v rámci projektu Rozšíření mateřské školy ve výši 351 709 Kč. Příspěvková
organizace v roce 2010 hospodařila se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši
9 828,53 Kč. Přístavbu mateřské školy a školní jídelny včetně rekonstrukce stávajících prostor ﬁnancovala Obec Jankov v rámci svého rozpočtu.
Různé:
Obecní knihovna: příspěvek na činnost a zakoupení nových titulů 14 600 Kč
Obecní kronika: příspěvek na vedení 16 200 Kč
SPOZ, kulturní a společenské akce, podpora zájmové činnosti obyvatel
60 000 Kč

Výhled na rok 2011

• Oprava místních komunikací, směr
Jankov - ČOV, Pičín – Plamínek, Pičín
– Pazderná Lhota, byla podána žádost o
dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
• Oprava budovy radnice a veřejného
sociálního zařízení v Jankově, byla podána žádost o dotace do Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst.
• Výměna eternitového a betonového
potrubí splaškové kanalizace v ulici
Malostranská, byla podána žádost o
dotaci do Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.
• Vybavení JPO III Jankov zásahovou
výstrojí, byla podána žádost o dotaci do
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek Integrovaného
záchranného systému.

• Oprava oplocení sportovního hřiště
pro družstvo přípravky, byla podána
žádost o dotaci do Středočeského Fondu
sportu, volného času a primární prevence.
• Oprava čelní strany fasády budovy
č.p. 10 v Jankově, probíhá příprava projektu a žádosti o dotaci od Ministerstva
místního rozvoje.
• Oprava památek na území obce, probíhá příprava projektu a žádosti o dotaci
od Ministerstva místního rozvoje.
• Nákup lesní techniky, příprava a podání žádosti o dotaci na nákup čelního
nakladače a čelní lžíce k traktoru.
• Oprava čp. 33 v Odlochovicích včetně sálu, připojení na kanalizaci, probíhá
příprava projektu.
• Kulturní a společenské akce, uspořá-
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dány budou následující akce: Vítání občánků, Den matek, Ochotnické divadelní
představení a vánoční koncert.
• Pochod po stopách bitvy u Jankova,
uspořádání 11. ročníku.
• Příprava projektů souvisejících s Místním programem rozvoje venkova a Rozpočtovým výhledem na rok 2011-2016

Rozpočet obce

Hospodaření v roce 2010
Zastupitelstvo Obce Jankov schválilo pro rok 2010 vyrovnaný rozpočet ve
výši příjmů a výdajů 13 232 500 Kč dne
22. prosince 2009. Schválení rozpočtu předcházelo jeho vyvěšení na úřední
desce ve dnech 20. listopadu 2009 až 22.
prosince 2009. Společně s rozpočtem na
rok 2010 byl schválen rozpočtový výhled obce na období 2010 - 2015.
Úprava rozpočtu za rok 2010 byla
schválena v souladu s rozpočtovými pravidly rozpočtovými opatřeními č.1-12.
Skutečné hospodaření roku 2010 bylo
přebytkové ve výši 3 713 156,83 Kč.
Hospodaření roku 2010 končí závazkem
vůči ﬁrmě S-B s.r.o. Sedlčany ve výši
4 150 561 Kč. Dluh vůči této ﬁrmě bude
uhrazen v roce 2011.
Příjmy roku 2010 činily celkem 26 043 212,41 Kč, výdaje byly
22 330 055,58 Kč. Z toho konsolidace příjmů a výdajů – převody mezi
vlastními rozpočtovými účty - činily
3 256 501,10 Kč.
K navýšení schváleného rozpočtu
došlo v příjmech u kapitálových příjmů
a přijatých transferů. K navýšení výdajů
došlo u běžných i kapitálových výdajů.
Jednalo se o akce, jejichž realizace byla
podmíněna přijetím dotací, resp. pode-

psáním smluv o poskytnutí dotace nebo
rozhodnutích o poskytnutí dotace.

Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2011 byl schválen
22. prosince 2010 jako vyrovnaný, příjmy a výdaje 18,842.600,- Kč. Schválení rozpočtu předcházelo schválení
rozpočtového výhledu obce na období
2011-2016, který obsahuje souhrnné
základní údaje o příjmech a výdajích,
ﬁnanční zdroje a potřeby dlouhodobě
realizovaných záměrů jsou v rozpočtovém výhledu obsaženy s ohledem
na možnosti přijatých prostředků
z dotací. Finančně náročné plánované
investice budou realizovány pouze za
příslibu spoluﬁnancování z dotací.

Obecní statistika
Narození – celkem 11
Přistěhovalí – celkem 29
Zemřelí – celkem 14
Vystěhovalí – celkem 13
Celkový počet obyvatel 905 k 31.12. 2010

Obecní knihovna

Knihovna v Jankově má
letitou tradici. Prostorem
je nevelká, ale na knihovní
fond bohatá. Uspokojí všechny začínající i pokročilé čtenáře. Přesto leckterý
Jankovák ji ještě nenavštívil. Proč? Je
televize nebo počítač lepší? Nevěřte
tomu a navštivte nás, kniha je nejlepší
přítel a společník.
Své služby knihovna nabízí každou
středu od 15 do 19 hodin. Mimo provozní dobu lze výpůjčku domluvit s knihovnicí telefonicky.
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Domov seniorů Jankov
Život klientů Domova seniorů Jankov již od roku 2008 zpestřují aktivity
a kulturní akce dobrovolníků, jež sdružuje občanské sdružení Dobrovolník při
DS Jankov. V současné době do našeho
zařízení pravidelně dochází 21 dobrovolníků.
Společně s našimi klienty navštěvují
dobrovolníci různé kulturní akce nejen
v obci, ale i v blízkém i širokém okolí,
pořádají spolu různé výlety, naši dobrovolníci pro seniory připravují hudební
odpoledne, odpoledne s hrami, chodí
jim na pravidelné nákupy, povídají si

s nimi, za příjemného počasí vyráží na
kratší procházky. V roce 2010 jsme ve
spolupráci s dobrovolníky uspořádali
například výměnný pobyt s ÚSP PATA,
navštívili jsme zoologickou zahradu
v Plzni, skanzen v Kouřimi podívali
jsme se na vánoční trhy v Kondraci a nechyběli jsme ani na akcích v Jankově.
Práce našich dobrovolníků si velice
vážíme, klienti s nimi příjemně a aktivně
tráví volný čas.
V průběhu roku 2010 jsme nadále pokračovali ve zlepšování životních
podmínek našich klientů, nově jsme vybavili několik pokojů.

Spolková činnost - Sbory dobrovolných hasičů
SDH Jankov
Sezóna 2010 začala pro naše družstvo již v listopadu 2009, a to náročnou zimní
přípravou, kdy jsme utužovali fyzičku a výbušnost v tělocvičně ZŠ Jankov. V období
března 2010 se pak příprava zaměřila spíše na technickou stránku provedení, a to
jak jednotlivých postů v útoku, tak i jiných disciplín – 100 m překážek, štafeta 4 x
100 m. Jakmile se vylepšilo počasí, přesunuly se tréninky na sportovní hřiště SDH
Jankov, kde jsme trénovali jak na jednotlivé disciplíny, tak s novou stříkačkou,
kterou jsme přes zimu nechali postavit. Cíle sezóny 2010 byly opět nejvyšší. Chuť
obhájit vítězství na Okresním kole ve Vlašimi a dále pak přes Krajské kolo postoupit
opět na MČR byla veliká. Prvním ostrým závodem byla Okrsková soutěž, která se
letos konala v Jankově. Před domácími fanoušky a po loňském vítězství z Budenína
nechtěl nikdo zklamat. Vše klaplo a opět se slavilo. Dokonce padly nové rekordy na 100 m překážek zaběhl Jaroslav Hořejší čas 17,46 s, Anna Dittrichová 21,53 s, v
útoku se družstvu Jankov A povedl čas 19,47 s. Bohužel naše ženy letos neobhájily
loňské a předloňské vítězství kvůli chybičce v útoku. Nicméně podaly skvělý výkon
a vítězstvím v jednotlivcích svůj důvod k oslavám měly taktéž. Družstvo mužů B
bohužel nedopadlo nejlépe, snad i kvůli prasklé hadici při požárním útoku.
Na Okresním kole ve Vlašimi šlo všechno docela hladce a s konečným součtem 3
bodů jsme opět ovládli benešovský okres a postoupili na Krajské kolo do Nymburka.
Předsezónní plán zatím vycházel na výbornou. Okresního kola se zúčastnily i naše
ženy, které určitě naplnily očekávání. Po vítězství na štafetě 4 x 100 m měly naše
hasičky zaděláno na bednu vítězů, bohužel se jim ani na okrese nepodařil požární
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útok, a tak v celkovém pořadí propadly na konečné a velice nepopulární 4. místo.
Ale i tak hodně lidí překvapily a je vidět, že požární sport v Jankově postupuje
dopředu v obou soutěžních kategoriích.
Krajské kolo bylo naší první černou soutěží roku. Bohužel hned při tréninku
na první disciplínu se ošklivě zranil člen družstva Jarda Hořejší. Tímto zraněním
pro něj soutěž skončila a bylo jasné, že ani ostatní nejbližší soutěže nestihne. V
týmu byla nálada na bodu mrazu, což se možná i podepsalo na výkonech v Krajské
soutěži. I když první soutěžní den vyšel na výbornou a drželi jsme průběžnou druhou
postupovou příčku, druhý den jsme ovšem zklamali při požárním útoku. Tím jsme se
připravili o postup na MČR do Prahy, do kterého nám chyběly pouhé 3 body.
Tímto pro nás soutěžení v postupových soutěžích skončilo a během jednoho týdne
bylo potřeba přeorientovat se na útokové soutěže. V plánu byla účast na Benešovské
hasičské lize s Ferdinandem a pak i dalších soutěžích dle času.
V prvních kolech Benešovské ligy se nám moc nedařilo. Určitě se projevila
nesouhra s novou, silnější stříkačkou a narychlo předělaná sestava kvůli zranění
Jardy Hořejšího. Po prvních dvou soutěžích tedy naše výsledky (9. místo s 11 body)
nedávaly tušit celkovým úspěchům v této soutěži. Po vítězství ve třetím kole BNL
se situace začala konečně vyvíjet dle našich představ a díky zaváháním největších
soupeřů v boji o celkové vítězství jsme dostali šanci na úspěch. Pod velkým tlakem
jsme jeli soutěžit do Zdislavic, kde padl náš soutěžní rekord a o jednu desetinu nám
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utekl i rekord BNL na 3B. S časem 17,94 s jsme opět zvítězili. Největší konkurent –
SDH Radětice z Příbramska - se této soutěže nezúčastnil, protože měl soutěž v Brdské
lize, které se členové zúčastnili zároveň s BNL. Tím jsme se dostali do vedení soutěže.
V Bystřici na 4. kole BNL pak bylo nutné vyhrát a upevnit vedení. To se podařilo
časem 18,08 s, čímž jsme vedli ligu o 6 bodů. Poslední závod ve Všechlapech měl
rozhodnout. Zde jsme kvůli zaváhání na sání dosáhli času 18,80 s, což znamenalo
druhé místo v této soutěži, celkové vítězství však bylo doma. Při ﬁnálovém rozstřelu
na 2B jsme dosáhli času 14,62 s, tím jsme předvedli náš soutěžní rekord na 2B a
zároveň nový rekord BNL na 2B.
Během soutěžení na Benešovsku jsme navštěvovali i jiné soutěže. Nejvíce
jsme jezdili na Táborskou hasičskou ligu, kde jsme se zúčastnili pěti soutěží avšak
s nevalným úspěchem. Nejlepšího času jsme dosáhli v Chotěmicích, kdy jsme
s časem 18,4 s postoupili z 6. místa do ﬁnálového rozstřelu. Jinak můžeme započítat
3 x N a jednou čas někde k hranici 30 s, což moc nekopírovalo časy dosahované na
Benešovské lize.
Mimo tyto dvě stabilní ligy jsme navštívili noční soutěž v Žirovnici, kde nám
kvůli chybě na sání utekla hlavní cena, což byla sekačka na trávu, a nakonec jsme
skončili ve středu zúčastněných družstev. Oproti tomuto neúspěchu jsme dokázali
vyhrát 14. ročník memoriálu F.P. a V.CH. v Divišově.
Asi nejzajímavější a nejatraktivnější soutěží, na kterou jsme tuto sezónu zavítali,
bylo 14. kolo Extraligy ČR v požárním útoku v Petrovicích u Třebíče, kde jsme mohli
zhlédnout elitu v požárním útoku. Padlo několik šestnáctkových časů a byli jsme
svědky i vítězství legendárních Petrovic B, kteří na domácí půdě zvítězili v letošní
sezóně Extraligy. Bylo vidět, že šestnáctkové časy se nechají běhat i ve čtyřiceti
letech, protože Petrovice B jsou opravdové stálice tohoto sportu a i přes roční pauzu
se dokázali vrátit a ukázat všem mladým družstvům, jak se běhají požární útoky.
My jsme měli klasické N, tentokráte však žádnou chybou, ale vlivem zranění
proudaře. Jinak by to mohl být pěkný čas 17,5 s - záleželo by samozřejmě na nástřiku.
Zajímavostí bylo, že tato soutěž běžela on-line a my jsme dostávali spousty zpráv od
známých, že na nás koukají.
Více jsme toho za sezónu 2010 už nestihli. Dohromady jsme tedy absolvovali 14
útokových soutěží a 3 postupové.
I pro příští rok plánujeme podobný počet soutěží a doufáme, že dosáhneme
lepších výsledků.
Děkujeme všem fanouškům, kteří nás tuto sezónu podporovali a věříme, že
budou i nadále vytrvale fandit a doprovázet nás na našich cestách za úspěchem i
neúspěchem.
Samozřejmě nemůžeme opomenout ani podporu Obce Jankov a sponzory Pivovar
Ferdinand Benešov a JAKO sport Čížek Tábor, bez kterých by to také nešlo.
Za SDH Jankov Pavel Hrubý
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Družstvo dětí SDH Jankov
V kroužku máme momentálně 21 dětí a 4 vedoucí (Lucie Škramlíková, Pavel
Halaška, Václav Petran, Jaroslav Křížek). Začátek roku 2010 jsme zahájili přípravou
v tělocvičně a pak na tréninkovém hřišti u Šusteráku na letní soutěž PLAMEN, kde
si děti procvičovaly přesné spojování hadic, zdolávání opičí dráhy a rychlost. Soutěž
se konala u nás v Jankově, byla připravována na hřišti, ale kvůli velkým dešťům

musela být přesunuta a uspořádána na jankovském náměstí. I tam se nám soutěž
povedla a obešla se bez zranění. Naše děti vybojovaly 4. a 5. místo. Po soutěži jsme
uspořádali putovní tábor, který se konal od 2. do 6. srpna a putovalo se podél řeky
Otavy. Trasa začínala v Jankově na náměstí, odkud jsme cestovali autobusem a vlakem do Sušice, a končila nám v kempu Anín. Putovali jsme autobusem, vlakem a
převážně pěšky. Děti viděly spoustu zajímavých věcí a památek jako například Turnerovu chatu v Kašperských horách, kde viděly, jak žije malý Vydrýsek, navštívily
Muzeum motocyklů a hraček, hrad Kašperk a rovněž se setkaly s místními hasiči,
kteří je provedli jejich zbrojnicí. Vařili jsme si na přírodním ohni, a i když nám celý
tábor hodně propršelo a děti měly v stanech několikrát potopu, tak si myslím, že se
jim tábor líbil, zažily spoustu legrace a dobrodružství a odvezly si domů i několik
upomínkových předmětů a odměn. Celý tábor nás stál celkem 22 500 Kč, z toho si
děti celkem přispěly 9 500 Kč, okrsek přispěl částkou 5 000 Kč, ﬁrma TOMWOD
5 000 Kč a Obec Jankov poskytla příspěvek 3 000 Kč. Všem sponzorům bychom za
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jejich příspěvky chtěli poděkovat. Po táboře jsme se ještě párkrát sešli na přípravu
podzimního branného závodu, ale na ten jsme nakonec pro malou účast nevyrazili.
Do konce roku jsme toho pak už moc nestihli, a proto jsme v letošním roce začali
přípravou na novou sezónu dne 20. ledna.

SDH Bedřichovice

Za mladé dobrovolné hasiče Lucie Škramlíková

Sbor dobrovolných hasičů v Bedřichovicích měl v roce 2010 dvanáct členů.
Členové se starali o provozuschopnost stříkačky PPS-8, dále se podílejí na údržbě
veřejného prostranství v Bedřichovicích a Čestíně, to je sečení trávy v letních měsících. Úklid a sečení trávy provádí členové i na místním hřbitově. V Čestíně byly
prořezány okrasné keře a stromy, aby nezakrývaly výhled na kapličku.

SDH Jankovská Lhota
V roce 2010 měl Sbor dobrovolných hasičů v Jankovské Lhotě 22 členů. Během
roku se nám podařilo rozšířit posezení před hasičárnou, byla postavena nová přípojka vody a opravena část okapů. Dále byla prováděna pravidelná údržba požární
techniky, hasičské vodní nádrže a jejího okolí. Ze společenských akcí je třeba jmenovat pravidelné silvestrovské posezení, rybí hody a stavění máje. Stalo se dobrým
zvykem, že se našich akcí účastní nejen členové spolku, ale všichni Lhoťáci.

SDH Odlochovice
Tak jako jiná léta i rok 2010 byl v naší obci bohatý na pestrý společenský a
spolkový život, na němž má SDH vždy značný podíl. Sezónu zahájil hasičský ples s
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příjemnou hudbou kapely Narexank. Jarní slunce nabralo dech na úspěšném výlovu
rybníka Hlejšovec. Květen byl ve znamení pouťové taneční zábavy a především
příprav na okrskovou hasičskou soutěž v Jankově, na níž družstvo žen vybojovalo
stříbro a družstvo mužů obsadilo krásné šesté místo v požárním sportu. Oslava byla
pochopitelně bujará; největší radost však máme z toho, že nám dorůstají další mladí
členové, kteří mají chuť soutěžit a aktivně se účastnit veškeré činnosti. Družstvo žen
nás pak reprezentovalo ještě na okresní lize.
Co se týče společenských událostí, spolupracovali dále hasiči na Rozloučení s
prázdninami, které pro děti uspořádaly členky ČČK. Cesta v čase na císařský dvůr
Rudolfa II. se dětem i dospělým moc líbila, těšíme se proto na další společné nápady.
V září se družstvo mužů účastnilo víkendové akce ﬁrmy V-System, na níž předvedli
hasičský útok a závod na 100 m překážek, též s pozitivním ohlasem. Potěšilo nás
i množství tancechtivých návštěvníků na posvícenské taneční zábavě v listopadu,
stejně jako přírůstky do rodin našich členů. Na závěr roku jsme se pak tradičně sešli
na výroční valné hromadě.
Protože nejsou jen radosti, ale i starosti, obnášela naše činnost především hodně
práce spojené s péčí o svěřená zařízení. Údržba hasičského vozu Avia a stříkačky
PS-12, údržba a úklid veřejných prostranství a na závěr roku i prověření akceschopnosti při zásahu u požáru chaty v Pičíně. Na hasičské zbrojnici došlo k opravě střechy a vytvoření podlahy na půdě, kde vznikly potřebné skladovací prostory, přístupné po nových schodech, a sušák hadic. Díky tomu, že obec zakoupila nové plovoucí
čerpadlo, byly vyčerpány a částečně vyklizeny prostory sklepa v obecní budově pod
sálem hostince. Další zvelebení prostor hasičárny a zkrášlení okolí pomníku padlým
v I.sv. válce plánujeme v souvislosti s nadcházejícím stým výročím založení sboru,
které nás čeká v roce 2012.
Velké poděkování za spolupráci chceme touto cestou vyjádřit Obci Jankov, sponzorům, místní organizaci ČČK a všem dalším subjektům i jednotlivcům, kteří nelitují vloženého času, úsilí a invence a přispívají k naší činnosti a k pospolitému životu
naší malebné obce.

SDH Pičín

Sbor dobrovolných hasičů Pičín nedodal informace.

Český Červený kříž Odlochovice
Místní organizace ČČK Odlochovice v současné době sdružuje 45 členek. V průběhu roku 2010 se členky aktivně podílely na společenském dění v obci, kdy ve spolupráci se členy SDH Odlochovice a dobrovolníky z řad obyvatel obce a jejího okolí
pomáhaly při rozmanitých příležitostech. Šlo např. o pomoc při výlovu rybníka Hlýšovce, kdy zajišťovaly pečení ryb a pomoc s prodejem nápojů, při údržbě veřejného
prostranství v obci a při úklidu místního sálu. Dále organizačně i obsahově zajistily
rozloučení s prázdninami pro děti, při kterém se Odlochovice na chvíli proměnily v
císařský dvůr Rudolfa II.
V rámci své organizační působnosti se zástupkyně místní organizace ČČK zúčastnily výroční schůze okresního výboru ČČK v Benešově, téměř všechny členky
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se pak sešly na výroční členské schůzi, jejíž program svým příspěvkem jako předešlé roky obohatil host pan MUDr. Hynek Čech, a během roku nezapomněly ani na
významná životní výročí z řad svých členek.
Výše jmenované aktivity by však nešly uskutečnit bez nadšení, optimismu a
zájmu členek samotných, které se svým nadšením a osobním elánem snaží udržet
společenský, sportovní i kulturní život v obci při životě. Neméně důležitá je však i
podpora a podnětná součinnost členů SDH Odlochovice, Obce Jankov, sponzorů a
všech těch, kterým činnost ČČK není lhostejná.

Za ČČK Odlochovice Zdeňka Lupačová

Svaz včelařů

Rok 2010 byl pro snůšku medu ve srovnání s rokem 2009 o mnoho lepší. I včelstva přezimovala dobře, počasí včelařům přálo jak v předjaří, tak i v létě při snůšce.
Jako v předešlých včelařských sezonách i letos byl monitorován výskyt roztoče varoa destruktor. Je to velmi zdlouhavá a náročná práce, ale máme tímto způsobem
zmapován výskyt varoázy. V naší organizaci je procento nízké. S radostí se můžeme pochlubit třemi novými členy základní organizace, kteří omladili naše řady. Rok
2010 byl též rokem volebním. Volilo se nové představenstvo základní organizace.
U nás nebyly zaznamenány větší změny ve vedení. Dlouholetým předsedou stále
zůstává přítel Josef Veselka z Ratměřic. Na základě návrhu naší organizace byl na
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schůzi včelařů v Benešově oceněn přítel Josef Hořejší z Jankova čestným odznakem
Vzorný včelař, který mu bude předán na výroční členské schůzi v Jankově. Chtěli
bychom mu touto cestou poděkovat za jeho poctivou práci jak se včeličkami, tak
při vykonávání dřívější funkce pokladníka, a popřát mu do dalších let pevné zdraví.
V novém roce 2011 přeji touto cestou všem našim členům hodně zdraví a stálý elán
při práci ve včelínech.
Za svaz včelařů Miroslav Zeman

Myslivecké sdružení ROHÁČ
Již nějaký čas uplynul od doby, kdy se za událostmi, které nám život přinesl, psal
rok 2010. A právě v tomto období se nám opět dostává do rukou tato ročenka, aby
čtenářům přiblížila informace o stěžejních událostech spjatých s chodem obce, ale
i o činnosti jednotlivých organizací, spolků a sdružení, které v její oblasti působí.
Svůj prostor k hodnocení uplynulého roku zde již tradičně nacházejí i členové MS
„Roháč“ Jankov.
MS „Roháč“ Jankov bylo v loňském roce tvořeno celkem 24 řádnými členy. Na
tomto místě však musím konstatovat, že věkový průměr tohoto kolektivu je nyní 54
let a okruh mysliveckých adeptů, kteří by jej mohli „omladit“, není v současné době
žádný. První výraznou změnou, již tato skutečnost přinesla, byly volby do výboru
MS, při nichž došlo k několika změnám v jeho složení. Tento nový výbor čeká nelehké období, v němž bude muset nejen navázat na výsledky práce toho předešlého,
ale zejména na něm bude ležet tíha zodpovědnosti při obnově honitby, která se nezadržitelně blíží.
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K tomu, aby jakékoli myslivecké sdružení mohlo provozovat výkon práva myslivosti, je zapotřebí dostatečného počtu lovecky upotřebitelných psů. Někteří naši
čtyřnozí pomocníci s námi v minulém roce prožili svou poslední loveckou sezónu, ti
další nám zas o rok zestárli… Ale v tomto případě snad máme větší naději na zlepšení současného stavu, neboť alespoň zde máme několik nadějných psů, kteří by mohli, po úspěšném složení zkoušek, rozšířit společnost našich věrných pomocníků.
Myslivost není a nikdy by neměla být jen pouhou zábavou, myslivost je pro každého správného myslivce velkou učebnicí přírodních zákonitostí, je pro něj inspirací
i poučením. V průběhu let formuje osobnost i životní postoj každého člověka, který
se rozhodl stát myslivcem. Při prvních krůčcích přináší množství informací, a to nejen teoretických, ale i těch cenných praktických, jež lze posléze využít při aktivním
výkonu práva myslivosti v honitbě.
Po nich pak přichází nesčetné množství večerů, nocí i rozbřesků strávených pod
širým nebem, při nichž myslivce doprovází lovecká vášeň, kterou však vždy udržuje
v těch správných mezích široké spektrum chovatelských zásad, což odlišuje myslivost od prostého lovu. Poté je již jen otázkou času, kdy tato vášeň opadne a vystřídá
ji uvážlivý, rozumný, ba dokonce až láskyplný vztah k přírodě a jejím tvorům. U
někoho přichází tyto okamžiky dříve, u jiného později. Je však také pravdou, že u
někoho se nemusí dostavit vůbec, a proto zde platí pravidlo, že myslivci nejsme od
chvíle, kdy úspěšně složíme zkoušky, ale že se jimi musíme teprve stát.
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Jediné, co se v průběhu let nemění a provází myslivce po jeho celý aktivní život,
je práce, kterou musí pro zvěř a přírodu vykonat. A i v tomto duchu se snaží působit
členové MS „Roháč“ Jankov, počínaje splněním povinného brigádnického minima,
na nějž pak navazuje množství dalšího času věnovaného péči o zvěř, výkonu práva
myslivosti a jeho organizaci. Díky této aktivitě se i v roce 2010 podařilo zajistit
minimálně 200 q kvalitního krmiva pro volně žijící zvěř (ovsa, pšeničné zadiny,
siláže, soli atd.), a to jí pak bylo následně v průběhu podzimu a zimy předkládáno
do krmných zařízení.
Pokud pominu obvyklý výčet činností, které myslivce v průběhu celého roku
provázejí, zbývá mi ještě pochválit zejména úsilí věnované opravě mysliveckého
traktoru, který je již po řadu let neocenitelným pomocníkem pro mnoho našich členů při přikrmování zvěře. Sluší se zmínit i péči o obůrku u hájenky Lažany, v níž je
chována černá zvěř.
Každý kolektiv je třeba utužovat nejen prací, ale také společnou zábavou, a proto
se v našem sdružení pořádá každoročně setkání členů MS a jejich rodin při tradičním
„rožnění selátka“, které i v loňském roce proběhlo na počátku léta u klubovny našeho MS a tentokrát při něm nechyběl ani hudební doprovod. Kladně lze rovněž hodnotit, že v minulém roce nebyla přerušena dlouholetá tradice mysliveckého plesu
v Budeníně i s jeho hlavním lákadlem – pestrou a bohatou zvěřinovou tombolou.
Z pohledu myslivce nepředčil rok 2010 léta předešlá, pro některé z nás byl i přesto rokem úspěšným, pro některé zas méně, ale pokud nás nyní nečeká rok horší,
máme se ještě stále na co těšit…
Za kolektiv MS Roháč Jankov Ing. Jan Fialka

TJ Sokol Jankov
Založení Sokola v Jankově se datuje někdy na počátek 20. století, bohužel
přesné údaje se nedochovaly. V počátcích se organizace zabývala sdružováním členů za účelem tělesného rozvoje
obyvatelstva, dále pořádáním kulturních
a osvětových akcí.
Fotbalový oddíl pod záštitou Sokola byl založen v roce 1958. Zpočátku se
hrála utkání jen přátelská, jelikož nebylo
k dispozici hřiště, které by odpovídalo parametrům soutěží. V roce 1960 se
začalo s výstavbou nového fotbalového
areálu, který byl dokončen a zkolaudován v roce 1962 a tím vlastně začala
fotbalová klání pod záštitou okresního
fotbalového svazu.

Zakladateli byli páni Dvořák Vladimír, Pěkný Karel, Hrabý Jaroslav, p.
Hořejší a Matoušek František. Zpočátku
fungovalo pouze mužstvo dospělých,
postupně se přidalo mužstvo žactva a dorostu. Nejlepší sezony probíhaly v sedmdesátých letech, kdy mužstvo dospělých
hrálo okresní přebor. Bohužel osmdesátá
léta byla hubenější, staří funkcionáři od
fotbalu odešli a jistou dobu vázla organizace, a tak se v té době mužstvo propadlo až na samé dno okresních soutěží
a neměli jsme ani družstva mládeže.
Konečně v roce 2000 došlo v klubu
k mnoha změnám, kdy se podařilo sestavit tým funkcionářů, kteří měli chuť začít pracovat hlavně s mládeží, a vyústilo
to vznikem dorostu.
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Dorost začal hrát okresní soutěž. Začátky nebyly jednoduché, jelikož hráči
neměli většinou průpravu z žákovských
let, ale postupně se úroveň zvedala.
V roce 2008 jsme se dočkali postupu do
okresního přeboru. Následující rok jsme
vyhráli i tuto soutěž a zároveň jsme se
stali vítězem i okresního poháru. Zde je
třeba poděkovat panu Beranovi, který
svým úsilím a cílevědomou prací s dorostem docílil těchto úspěchů. Nyní před
námi stálo rozhodnutí přihlásit mužstvo
do krajské soutěže. Situaci nám zkomplikovalo i to, že Martin Beran ukončil
trenérskou funkci u mužstva dorostu.
Naštěstí se mužstva ujal náš dlouholetý
člen a hráč Stanislav Balík. Po dlouhých
rozpacích, zda budeme schopni mužstvo
ﬁnancovat a dopravovat na utkání, jsme
odhlasovali, že to zkusíme hlavně i díky
hráčům, kteří si chtěli dokázat, že budou
schopni tuto soutěž absolvovat. Naše
obavy se prokázaly být lichými, jelikož
kluci soutěž zvládli, a to téměř na výbornou. Po skončení sezóny se mohli pyšnit
druhým místem, kdy je předstihla jenom

Dobříš. Nechali za sebou mužstva Benešova, Votic, Týnce, Sedlce-Prčice, Milína atd.
Vstup do ročníku 2010/2011 jsme
opět zvažovali, jelikož z důvodu věku
nám končili čtyři hráči a jeden odcházel na hostování do Benešova. Nahradit
je byl velmi těžký úkol, jelikož vlastní
zdroje nemáme, a tak jsme museli shánět
v jiných klubech. Nakonec se to podařilo, přišli kluci z Neustupova, Kamberka,
Neveklova a Popovic. Tak jsme začali znova. Soutěží, ač přes obavy, jsme
procházeli dobře a po podzimu mužstvo
tuto soutěž vede.
První mužstvo dospělých pod vedením Stanislava Brabence zatím drží druhé místo a netají se ambicemi na postup
do okresního přeboru.
B mužstvo dospělých se také herně
zlepšilo a drží si 8. místo v tabulce IV.
třídy.
Novou akvizicí našeho klubu je
družstvo těch nejmladších - přípravka.
Absolvují první rok soutěže a dá se říci,
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že si vedou poměrně dobře. O prázdninách jsme se pokusili motivovat malé
děti a zapálit je pro fotbal. Začátky byly
rozpačité, jelikož o tento sport nebyl velký zájem. Po několika trénincích se děti
začaly scházet v čím dál větším počtu
a na konci prázdnin se jich scházelo až
patnáct. Byla i dobrá spolupráce s rodiči, kteří děti dopravovali na tréninky a
dále i k zápasům. Děti jsme za spolupráce Obce Jankov vybavili novými dresy,
míči a ostatním potřebným materiálem a
začátkem září jsme začali soutěž. První
dojmy hlavně ze strany svěřenců byly
rozpačité, ale čas vše spravil. Přes počáteční neúspěchy se začalo dařit a dostavily se i výsledky. Věříme, pokud vše
bude pokračovat v těchto kolejích, že i
naši nejmladší dosáhnou v budoucnosti
výsledků jako nynější dorost.
Členská základna TJ Sokol Jankov
čítá 96 dospělých, 12 členů dorostu a 15
žáků, což dohromady dává úctyhodný
počet 123 členů.
Mužstva
Dospělí: A mužstvo – Okresní soutěž
III. třída
B mužstvo – Okresní soutěž IV. třída
Dorost: Krajská soutěž - 1.A třída
Přípravka: Okresní soutěž přípravka
5+1
Vedení TJ Sokol Jankov
Předseda: Balík Stanislav
Sekretář: Vosátka Jiří
Hospodář: Chmelík Petr
Místopředseda: Šimánek Radek
Revizní komise: Zajíc Jiří, Fáček Pavel,
Vosátka Radek
Členové výboru: Košař Karel, Skála Petr, Nerad František, Moudrý Petr,
Adam Josef, Čermák Marek
Trenéři
Dospělí A: Brabenec Stanislav, asistent:
Balík Stanislav

Dospělí B: Košař Karel, asistent: Beran
Martin
Dorost: Balík Stanislav, asistent: Brabenec Stanislav
Přípravka: Moudrý Petr, Adam Josef
Za TJ Sokol Jankov Jiří Vosátka

MS Dubina Bedřichovice

V okolí Jankova jsou památky na
dobu Třicetileté války, které jsou mnohdy opomíjeny, nebo i zapomenuty.
Jedním z těchto míst je společný hrob
padlých v Bedřichovicích u kostela sv.
Vavřince. Čas byl ke stavu hrobu nemilosrdný. Proto se spojilo Myslivecké
sdružení Dubina Bedřichovice s Honebním společenstvem Bedřichovice a na
vlastní náklady provedli úpravu hrobu.
Bylo realizováno postavení nového
dubového kříže, urovnání rovu a zhotovení a osazení pomníku s nápisem: „Zde
leží oběti Třicetileté války z bitvy u Jankova 6. března 1645.“ Tato akce byla
hrazena společným nákladem v hodnotě
10 tisíc Kč. Stejnou částkou bylo přispěno na nákup stavebního materiálu na
opravu zdejšího kostela.
Je vidět, že když se dá dohromady
parta rozumných lidí, i na malé obci se
nechají dělat dobré a prospěšné věci.
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Za MS Dubina Jiří Sedláček

ZŠ Jankov

Ve školním roce 2009/2010 zahájilo školní docházku 138 žáků. Průměrný počet
žáků na jednu třídu byl 15,33 žáka. Na konci roku školu navštěvovalo 136 žáků.

Účast a umístění v soutěžích
Název soutěže:

Soutěžící:

Umístění:

Hasičská soutěž – branný běh

mladší žáci

5. místo v oblastním kole soutěže žáků

Hasičská soutěž – branný běh

starší žáci

4. místo v oblastním kole soutěže žáků

Hasičská soutěž – jarní soutěž

mladší žáci

7. místo v oblastním kole soutěže žáků

Hasičská soutěž – jarní soutěž

starší žáci

4. místo v oblastním kole soutěže žáků

Pověsti z Voticka

Zuzana Moudrá
Anna-Marie Feřteková
Lucie Slunečková

1. místo (za MKC)
3. místo (za MKC)
3. místo (za ZUŠ)

fyzIQ- fyzikální soutěž

Denisa Fialková
Matěj Šimon

48. místo v celostátním kole
50.-51. místo v celostátním kole

Psaní na PC

Jana Kratochvílová
Barbora Křížková

40. - 42. místo
40. - 42. místo

Futsal ZŠ 2009/2010

žáci 2. st.

3. místo

Pythagoriáda – matem. soutěž

Matěj Burda

13.-17. místo

Preventan Cup - vybíjená

1. stupeň

13.-16. místo

Výtvarná soutěž ke Dni Země,
ČSOP Vlašim

1. a 2. st.

čestné uznání

Atletická všestrannost Votice

Vojtěch Daněk
Andrej Křiváček

3. místo v oblastní soutěži
3. místo v oblastní soutěži

Votické talenty –
O paletu Antonína Slavíčka

Kamila Halašková
Lucie Slunečková
Marek Šimánek
Vojtěch Daněk
Andrea Náhlovská
Barbora Seidlová
Lucie Neradová
Lucie Hořejší

cena poroty
čestné uznání
čestné uznání
čestné uznání
čestné uznání
čestné uznání
čestné uznání
cena poroty

O pohár starosty,
Borotín košíková

2. stupeň chlapci

3. místo

O pohár starosty,
Borotín košíková

2. stupeň dívky

2. místo

Mladý zdravotník

1. stupeň

2. místo
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Vybrané akce školy

ZÁŘÍ
1. 9. - Za účasti starosty obce a předsedy Výboru pro regionální rozvoj Středočeského kraje pana Jaroslava Zelenky byl slavnostně zahájen nový školní rok. Hosté
provedli slavnostní šerpování nových prvňáčků. Pan starosta předal ředitelce školy
symbolický klíč od nově zrekonstruované tělocvičny.
23. 9. - Žáci prvního stupně se zúčastnili exkurze na pracovišti hasičského sboru
a záchranné služby ve Vlašimi, viděli ukázky práce hasičů i záchranářů. Prohlédli si
také muzeum.
24. 9. - Uspořádána byla tradiční drakiáda, organizátorkami byly vychovatelky
školní družiny.

ŘÍJEN
1. 10. - Byla zahájena logopedická péče, která se zabývá dětmi na prvním stupni
i v mateřské škole. Logopedii se věnují tři učitelky.
1. 10. - Žáci osmé a deváté třídy navštívili v Českých Budějovicích výstavu
Vzdělání a řemeslo.
7. 10. - Konal se Dopravní závod pro čtvrtou až osmou třídu. Závod zorganizovala paní učitelka Peroutková za pomoci žáků deváté třídy.
12. a 22. 10. - Uspořádány byly další exkurze. Devátá třída se rozdělila na dvě
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skupiny. První skupina odjela na Úřad práce v Benešově. Druhá část navštívila ve
Voticích knihovnu a židovský hřbitov.
19. 10. - Celá škola viděla ukázky práce sokolníků. Kromě toho se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o životě dravců. Kvůli nepříznivému počasí se
akce konala v tělocvičně.
22. 10. - Žáci se zúčastnili podzimního úklidu parku.
26. 10. - Žáci první, druhé a páté třídy se byli podívat ve votické knihovně. Seznámili se s prací knihovnic, poslechli si ukázky z dětských knih.
LISTOPAD
V listopadu si žáci prvního stupně užili barevný týden. Každý den v týdnu má
svou barvu, do které pak děti i učitelky ladí své oblečení.
Osmá a devátá třída navštívila akci BESIP TOUR 2009 – THE ACTION v KC
Benešov, kde se žáci seznámili s příběhy hasičů, policistů, záchranářů a přímých
účastníků dopravních nehod.
PROSINEC
Na přelomu listopadu a prosince pekli dobrovolníci perníčky pro mikulášskou
nadílku.
4. 12. - Školu tradičně navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Vybraní žáci a žákyně
deváté třídy oblečení v maskách přišli za dětmi v mateřské škole a nižších třídách
prvního stupně, dětem rozdali malé dárky a ovoce. Poté jako každoročně zavítali na
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obecní úřad, do obchodů a do domova seniorů. Všude byli vlídně přijati.
9. 12. - Uspořádána byla sběratelská výstava. Své sbírky předvedly děti z první
až sedmé třídy.
Celý prosinec až do Vánoc proběhl ve znamení adventu. Většina adventních akcí
má již dlouhou tradici, každý rok se však snažíme přijít s něčím novým. V roce
2009 to byl Betlém, který vytvořily vychovatelky školní družiny se svými svěřenci.
Postavy dosahovaly téměř životní velikosti, byly umístěny v horní části náměstí a
vzbuzovaly pozornost a obdiv kolemjdoucích i kolemjedoucích.
22. 12. - Den byl již tradičně věnován činnostem, které souvisejí s Vánocemi.
Byli vyhlášeni vítězové celoškolní výtvarné a literární soutěže. Tématem výtvarné
soutěže pro první stupeň bylo Peklo, pro druhý stupeň byla tématem bitva u Jankova,
žáci měli vytvořit komiks nebo napsat povídku. Vítězové byli odměněni hodnotnými cenami (digitálními fotoaparáty, ročním bezplatným připojením k internetu,
předplatným časopisů, soubory her).
Žáci prvního stupně a zájemci z druhého stupně si tradičně zazpívali koledy
v kostele.
Odpoledne se konal vánoční jarmark, měli jsme zapůjčené stánky, ve kterých
byly vystaveny výrobky žáků, děti se v nich pod dohledem dospělých střídaly jako
prodávající.
Nesměla chybět ani vánoční kavárna. Všichni, kdo přišli, měli možnost posedět,
ochutnat vánoční dobroty, vyzkoušet si vánoční zvyky, koupit si školní kalendář
nebo nějaký výrobek našich dětí.
Odpoledne vyvrcholilo živým Betlémem. Ten už se stal také tradicí.
LEDEN
18. 1. - 23. 1. - Zorganizovali jsme týden otevřených dveří, během něj se uskutečnily také konzultační dny pro rodiče. Dny otevřených dveří se již nesetkávají
s takovým zájmem, jaký byl v době, kdy jsme je začali organizovat. Zúčastňuje se
jich méně rodičů.
25. 1. a 26. 1. - Konal se zápis do první třídy, bylo zapsáno 16 dětí. Odklad školní
docházky byl později povolen třem dětem.
16. 1. - 23. 1. - Ve spolupráci se ZŠ Vrchotovy Janovice jsme uspořádali lyžařský
výcvikový kurz, který se konal v Nových Hutích na Šumavě.
ÚNOR
11. 2. - Konala se třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Rodiče se dohodli
s paní učitelkou na konání předškoličky pro budoucí prvňáčky. Jednou za čtrnáct
dní se setkávala paní učitelka s dětmi a jejich maminkami. Děti si vyzkoušely, jak
to chodí ve škole, maminky během těchto setkání vytvořily krásné tablo budoucí
první třídy.
16. 2. - Žáci i zaměstnanci školy se zúčastnili masopustního průvodu vesnicí.
Paní učitelky napekly koblihy, kterými obdarovávaly místní obyvatele. Masopustní
tradici se nám podařilo oživit. K letošnímu průvodu se přidalo i několik maminek,
provázela ho místní kapela.
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BŘEZEN
Celý měsíc březen probíhala v první třídě výstava Velikonoce.
4. 3. - Zahájena byla předškolička, příprava dětí na školu. Do konce školního
roku proběhlo setkání celkem sedmkrát.
12. 3. - Konal se tradiční školní ples. Letos se do jeho organizace vrhli rodiče
s opravdovým nadšením, ples se opravdu vydařil. Výtěžek z něj putoval do pokladny Klubu rodičů a byl využit ve prospěch dětí.
18. 3. - Žáci od druhého do devátého ročníku se jako každoročně zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan.
23. 3. - Druhý stupeň vyjel na pravidelnou jarní exkurzi, tentokrát žáci navštívili
Židovské město v Praze (Klausova a Maiselova synagoga a židovský hřbitov).
27. 3. a 28. 3. - Většina učitelů se zúčastnila víkendového semináře Třídnické
hodiny. Lektoři přijeli do školy a s pedagogy strávili dva dny. Seminář si učitelé
sami zajistili a zaplatili. Hodnotili ho velmi kladně.
30. 3. - Uspořádáno bylo hrabání parku a úklid okolí obou školních budov a
náměstí.

31. 3. - Všichni žáci se zapojili do velikonočních dílen. Podle zájmu se mohli přihlásit do různých dílen, kde se učili zdobit velikonoční vajíčka různými technikami,
plést pomlázky, zdobit stuhy a vytvářet různé velikonoční dekorace. Své výrobky si
odnesli domů.
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DUBEN
7. 4. - Žáci deváté třídy v rámci protidrogové prevence navštívili K- CENTRUM
v Benešově.
V průběhu měsíce navštívily všechny třídy prvního stupně postupně knihovnu ve
Voticích. Děti si prohlédly knihovnu, seznámily se s prací knihovnic a poslechly si
ukázky z literárních děl. Kromě toho se žáci čtvrté třídy podívali do místní knihovny
v Jankově.

22. 4. - V tento den si pravidelně připomínáme Den Země a pořádáme různé akce.
V tomto školním roce první stupeň spojil oslavu Dne Země s jarní exkurzí. Žáci
se vydali po naučné stezce Ratměřice. Cestou plnili různé úkoly do pracovních listů,
na závěr si opekli špekáčky.
Na druhém stupni si každá třída zorganizovala Den Země podle svého. Šestá třída procházela krajinou v okolí Jankova a provedla sběr odpadků. Sedmá třída s paní
učitelkou vyjela na kolech do Votic, žáci navštívili místní stanici pro zraněná zvířata
a prošli si naučnou stezku kolem Votic. Osmáci se vyzbrojili gumovými rukavicemi
a igelitovými pytli a na své procházce kolem Jankova posbírali odpadky. Devátá
třída se vydala do Odlochovic, kde navštívila integrované centrum sociálních služeb,
prohlédla si skleníky a park. Na závěr se všichni došli občerstvit do kavárny, ve které
pracují klienti centra.
29. 4. - Na návštěvu přijela skupina dětí s vyučujícími ze ZŠ Borotín. Již několik
let se naši žáci zúčastňují v Borotíně turnaje v košíkové. Nyní na oplátku přijely
borotínské děti s panem ředitelem a trenérem k nám. Hosty naši žáci provedli po
naučné stezce Po stopách bitvy u Jankova a sehráli s nimi přátelský zápas.
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V dubnu se žáci páté třídy zúčastnili testování dovedností v matematice a českém jazyce SCIO – STONOŽKA.
KVĚTEN
10. 5. - Pro žáky třetí a čtvrté třídy byla zajištěna beseda s učitelem včelařství. Na
ukázku přinesl i živé včelstvo ve skleněném úlu a různé včelařské potřeby. Beseda
děti velmi zaujala.
11. 5. - Do výuky byl zařazen šestihodinový blok Ochrana člověka za mimořádných událostí. V každé třídě kromě teoretické výuky proběhl malý kurz první pomoci pod vedením jedné z maminek paní Oppltové, která pracuje jako profesionální
záchranářka. Na druhém stupni měli žáci ještě možnost besedovat s kriminalisty
z pražské kriminálky.
12. 5. - Zapojili jsme se do boje proti rakovině prodejem kytiček při Květinovém
dni. Kytičky prodávaly na ulici pod dohledem dospělé osoby žákyně deváté třídy.
18. 5. – Pro děti z prvního stupně byl připraven preventivní program Rozsviťte hvězdy, v jeho průběhu byli žáci aktivně zapojeni do různých činností. Program měl úspěch.
V květnu se uskutečnilo testování SCIO – MODUL A v osmé třídě.
27. 5. - Konala se třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Rodiče se dohodli
na tom, že se bude čtení vyučovat genetickou metodou. Maminky dokončily tablo.
ČERVEN
1. 6. - Celá škola každoročně slaví Den dětí - pro první stupeň bylo objednáno
představení v přírodním divadle s otáčivým hledištěm v Českém Krumlově, bohužel kvůli dopravní situaci se autobus zdržel a děti již nebyly do hlediště vpuštěny.
Všechny třídy si se svými učiteli prohlédly zámecké zahrady, nádvoří zámku a historickou část města.
Den dětí oslavili i na druhém stupni, každá třída si zorganizovala vlastní program. Šestá třída si připravila sportovní den, sedmáci navštívili ZOO v Praze. Do
Prahy jeli vlakem, což byl pro některé děti nevšední zážitek. Osmá třída uspořádala
turnaj v deskových hrách, deváťáci se zúčastnili basketbalového turnaje O pohár
starosty Borotína, kde dívky získaly 2. místo, chlapci skončili na místě třetím.
9. 6. - Žáci druhého stupně navštívili Pěnkavův dvůr v Takoníně. Zhlédli zde program o době Karla IV. a odpoledne se seznámili s výrobou piva v malém pivovaru
v Kácově.
12. 6. - Zájemci z naší školy se zúčastnili zájezdu do Itálie, který pořádá Český
červený kříž. Škola uvolňuje jednu paní učitelku jako doprovod.
14. 6. - Děti z prvního stupně jely na výlet do Ledče nad Sázavou. Prohlédly si
muzeum zbraní a divadélko Mraky pro ně připravilo divadelní představení, zorganizovalo prohlídku divadelních kostýmů a masek. Na závěr jsme opékali špekáčky.
21.6. a 22.6. Celá škola se zapojila do akce Dny zdraví. Na prvním stupni byl
den zahájen rozcvičkou, komunitním kruhem, následovala příprava zdravé svačiny,
správné mytí rukou, relaxační cvičení, hry, zdravověda. Podobně probíhaly dny i na
druhém stupni, navíc byly připraveny aktivity pro prevenci HIV a kouření a o soužití
s lidmi s handicapem.
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26. 6. - Žáci převzali od vyučujících svá vysvědčení, školní rok byl ukončen.
29. 6. a 30. 6. - Vyhlášeno bylo ředitelské volno, které jsme využili k vystěhování
prostor mateřské školy, školní jídelny a školní kuchyně pro připravovanou rekonstrukci.

Veřejně prospěšná činnost

Naši žáci dvakrát do roka uklízejí
park na náměstí. Udržují zeleň kolem
kašny a záhony před oběma budovami
školy. Děti sbírají i léčivé byliny. Školní družina vystupuje v domově seniorů
a při různých příležitostech v obci. Děti
recitují při vítání občánků, jsou pořádány výstavy. V období adventu se konají
setkání s veřejností, vše vrcholí živým
Betlémem. V prosinci 2009 jsme ozdobili náměstí velkými dřevěnými ﬁgurami
představujícími svatou rodinu, tři krále,
ovečky a jeslemi s hvězdou.
Děti dělají průvodce po naučné
stezce Po stopách bitvy u Jankova pro

oﬁciální návštěvy v obci i pro předem
ohlášené turisty. Zároveň se škola pravidelně podílí na organizaci pochodu
Po stopách bitvy u Jankova.
Podařilo se nám obnovit tradici
masopustních průvodů masek. Letošní
čtvrtý se už těšil docela velké pozornosti
místních obyvatel.
Pravidelně se podílíme na výzdobě
votické knihovny při příležitosti celostátního Týdne knihoven.

Spolupráce s lékaři

Nikdy nebyla přerušena spolupráce
s dětskou ani se zubní lékařkou. Děti
tedy mají zajištěny dvě preventivní zub-
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ní prohlídky ročně a následné ošetření.
Rovněž dětská lékařka zve děti prostřednictvím školy na výroční prohlídky i očkování.
Spolupracujeme se speciálně pedagogickým centrem Vertikála při ZŠS
Rooseveltova, PrahaVI. a se SPC pro
děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci v Praze II.

školním roce 2009/2010 se účastnilo
z naší školy sedm žáků deváté třídy.
Škola podporuje fond SIDUS, který
získává ﬁnanční prostředky ke zlepšení
života dětí s onkologickým onemocněním. Finance využívá Pediatrická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě a dětské oddělení nemocnice Motol.
Poprvé jsme podpořili Květinový
den na podporu boje proti rakovině.

Ostatní

Činnost školní družiny

I letos se po zápisu budoucí prvňáci
setkávali se svou nastávající třídní učitelkou. Do přípravy se zapojily i maminky, připravily tablo budoucích prvňáčků.
Děti se učily poznávat nejen svoje spolužáky, ale i nové prostředí – třídu, školu,
okolí školy, tělocvičnu, školní jídelnu.
Do schůzek byly zařazovány didaktické
hry se zaměřením na barvy, geometrické
tvary, druhy ovoce a zeleniny, povolání,
domácí zvířata atd.
Ve škole funguje školní samospráva
na prvním i na druhém stupni. Stále se
snažíme motivovat žáky k aktivnějšímu
podílu na práci školy. V práci samosprávy jsou však i nadále velké rezervy.
Na podnět samosprávy byly na chodbě druhého stupně vytvořeny hrací koutky, které mohou žáci využívat o přestávkách.
Od začátku školního roku až do přijímacích zkoušek probíhala příprava vycházejících žáků v matematice i v českém jazyce.
Poněkolikáté se žáci účastní celorepublikového korespondenčního semináře fyzIQ. V pěti sériích řeší početní
příklady z fyziky, po každé sérii získají
informace o tom, jak byli úspěšní. Po
každé sérii je také určeno pořadí všech
řešitelů v kraji i v celé republice. Ve

Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo naši školní družinu 60 žáků rozdělených do dvou oddělení (polední družina do třech oddělení). Provozní doba
školní družiny se dělila na družinu ranní,
polední a odpolední.
Při školní družině pracovaly tři zájmové kroužky - počítačový, dovedné
ruce a kroužek pohybově-dramatický.
Práce ŠD se odvíjela od daného měsíčního plánu. Nový školní rok jsme odstartovali inspirováni tématem z městské knihovny ve Voticích - tentokrát
s podtitulem Čerti, vodníci a hastrmani.
Vyráběli jsme vodníky a čerty z různého
materiálu - PET lahví, papíru, látek či
přírodnin. Během měsíce září jsme také
objevovali okolí školní družiny, pozorovali měnící se přírodu. Vyráběli jsme
zvířátka a květiny z různých materiálů.
Uspořádali jsme kuličkiádu a drakiádu.
Měsíc říjen byl tak jako každoročně
věnován krásám podzimní přírody. Chodili jsme na vycházky po okolí, sbírali
jsme přírodniny. Vyráběli jsme postavičky z kukuřičného šustí, náhrdelníky
a suché vazby. Na sklonku měsíce jsme
uspořádali šípkovanou, tedy sběr šípků
s plněním nejrůznějších úkolů.
Listopad se byl měsícem strašidel a
duchů. Vyráběli jsme strašidelné posta-
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vičky z dýní a jiného přírodního materiálu. Nacvičovali jsme básně, písně a
dramatizaci pohádky Mrazík na vánoční
besídku. Začali jsme vyrábět postavičky
do Betléma - Marii, Josefa, Ježíška, Tři
krále, ovečky a anděla.
Samozřejmě měsíc prosinec přinesl
vůni Vánoc a činnosti s nimi spojené.
Tvořili jsme vánoční ozdoby na stromeček, dodělávali postavičky do Betléma
a ﬁnišovali s přípravami na besídku.
Pomáhali jsme s přípravou vánočního
jarmarku.
Začátek ledna jsme věnovali svátku
Tří králů a povídali si o původu tohoto
svátku. Jelikož se blížila plesová sezóna
a s ní i tradiční školní ples, zdobili jsme
sál barevnými plakáty, obrázky a jmenovkami na stůl. Vyráběli jsme sochy ze
sněhu.
Měsíc únor byl zasvěcen blížícímu
se masopustu, společně jsme si vyráběli
masky. Účastnili jsme se masopustního
reje a nezapomněli jsme ani na svátek
sv. Valentýna – vyráběli jsme srdíčka a
valentýnská přáníčka.
První březnové dny jsme věnovali
procházkám v probouzející se přírodě,
pozorovali jsme potoky, rybníky a první
rostliny. Prošli jsme si stezky Po stopách
bitvy u Jankova. Koncem měsíce jsme
vynesli Morenu a poté opekli špekáčky
na školním dvoře.
Tradičně jsme se věnovali Velikonocům. Vyráběli jsme velikonoční věnce,
pomlázky, barvili jsme vajíčka a seli
pšenici.
V měsíci dubnu jsme upravovali
okolí školní družiny, pleli skalku, zametali školní dvůr. Začali jsme nacvičovat
písně, básně a dramatizaci pohádky O
Šípkové Růžence na červnovou závěrečnou besídku. Vyráběli jsme kulisy - Šípkový hrad a hudební nástroje z kartonu.

Měsíc květen jsme věnovali našim
maminkám a jejich svátku. Vyráběli
jsme dárečky a přáníčka ke Dni matek.
Chodili jsme na fotbalové hřiště a tam
hráli různé míčové hry.
Červen byl pro nás vyvrcholením
našeho celoročního snažení. Uspořádali jsme již tradiční závěrečnou besídku.
Představili jsme pohádku O Šípkové
Růžence, písně v podání našich imitátorů a řadu básní s prázdninovou a letní
tématikou.

Činnost MŠ
Ve školním roce 2009/2010 nastoupilo v září do MŠ 31 dětí. V průběhu
roku byli dva žáci odhlášeni, tři naopak
přibyli. Celkový stav na konci školního
roku byl 32 dětí.
Do MŠ pravidelně dochází dvě učitelky ze ZŠ a individuálně se s dětmi
věnují logopedii. Některé děti, pro velký
zájem, chodí ještě i s rodiči do ZŠ k p.uč.
Jitce Peroutkové nebo jezdí i do Vlašimi
k paní Buriánové na logopedii.
Koncepce školy je zaměřena na rozvíjení osobnosti samostatného, zdravě
sebevědomého jedince cestou přirozené
výchovy, naučit děti základním schopnostem a dovednostem důležitým pro
celý další život.
Snažíme se utvářet základních pravidla společenského chování společně
s návyky ve výchovné práci, uplatňovat
pouze hry a činnosti přiměřené věku
dětí, a to jak při volných aktivitách, tak
při různých činnostech, zaměřujeme se
na vhodnou motivaci.
Speciﬁckou činností a vhodným individuálním přístupem se věnujeme dětem, které potřebují zvýšenou péči.
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Naším cílem je sladit výchovné činnosti dětí tříletých s dětmi předškolními.
U předškolních se zaměřujeme na
zkvalitnění přípravy před vstupem do
školy a zapojujeme se do registrovaných
soutěží – podle metodických pokynů. Zároveň zlepšujeme estetické prostředí MŠ.
Plán školy byl zpracován v souladu
s obecně platnými předpisy na základě
Rámcového programu a nesen název
Škola plná zábavy.
Ve školním roce 2009/2010 jsme zařadili návštěvy Solné jeskyně ve Vlašimi, a to počtem deseti lekcí, byl veden
kroužek dovedných rukou pro předškolní děti, děti starší pěti let se mohly zapojit do kroužku ﬂétnička hrou, naučili
jsme se základům práce s keramickou
hlínou, připravili jsme angličtinu hrou
pro předškolní děti a byl veden projekt
Zdravé zoubky.
Dále MŠ navštívil Mikuláš se svou
družinou, což byla akce připravená společně se žáky ZŠ, uspořádali jsme vánoční dílničky s rodiči s ochutnávkou
vánočního cukroví a zpíváním koled.
Navštěvovali jsme divadelní představení, připravili program ke Dni Země,
besídku ke Dni matek a s předškoláky

jsme vyrazili na návštěvu do ZŠ Jankov. Opékali jsme špekáčky, prohlédli
jsme si knihovnu ve Voticích, užili jsme
si maškarní karneval i Halloweenskou
diskotéku, v zimě jsme uspořádali Sněhulákový den. Rozloučili jsme se a ošerpovali předškoláky, vyjeli jsme na výlet
do Mořského světa ke Dni dětí, společně
jsme vyráběli vánoční a velikonoční dárky. Zhlédli jsme písničkové pásmo Inky
Rybářové, hudebně-ekologické pásmo
Standa a Vanda a pořádali jsme nejrůznější hry v přírodě.
Spolupráce s rodiči probíhá v MŠ velice dobře, rodiče jsou na všechny změny, akce a informace o dětech včas upozorněni prostřednictvím internetových
stránek, nástěnek a individuálně podle
přání a potřeby i schůzek s učitelkami.
Po dokončení přestavby MŠ se budeme snažit pořádat více kroužků pro
děti, protože nám to umožní větší prostor a rozvržení i do odpoledních hodin.
Rozšíření MŠ umožní přijímat více dětí,
a to i věkově mladších. Pedagogové se
budou snažit získávat nové informace
prostřednictvím časopisů, brožur, internetu a seminářů. Školní zahrada bude
neustále zvelebována.

Některé společenské události v roce 2010
Vítání občánků v Jankově
Vítání dětí narozených v roce 2009 uspořádala v sobotu obec Jankov.
Starosta Josef Kocourek mezi Jankováky uvítal šest miminek a zároveň jim i
hrdým rodičům popřál vše nejlepší a hodně štěstí do života. Každému miminku
navíc předal dárky od obce - přívěšek se znamením zvěrokruhu, hračku, pamětní
knížku, bryndák s nápisem „Jsem z Jankova – heč“ a maminkám květinu.
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Masopustní průvod
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Cyklotour v Pičíně
Pičínští tradičně pořádali jarní, podzimní a vánoční turnaj ve stolním tenise.
Již podesáté vyjeli pičínští sportovci na tři cyklistické výlety, a to na Blaník,
Šelemberk, také okolo Pičína.
V sobotu 14. května 2011 zahajují 11. ročník Cyklotouru. Je připravena mírně
pozměněná trasa s cílem na zámku Konopiště.

Den matek
V neděli 9. května uspořádala Obec Jankov divadelní představení herečky Libuše Švormové s názvem Povolání: Žena. Tato vtipně laděná hra o údělu žen ve
společnosti nalákala do místního kulturního sálu téměř sto diváků, malých i velkých,
pánů i dam. Na představení se přišli podívat i klienti místního Domova seniorů.
Takto příjemně stráveným odpolednem chtěla obec oslavit svátek matek a zároveň
i všem laskavým, obětavým maminkám poděkovat za jejich láskyplnou péči o své
ratolesti. Každé z maminek starosta obce Josef Kocourek osobně popřál vše dobré a
předal i malý dárek v podobě růžičky.

Pochod Po stopách bitvy u Jankova
Jubilejní desátý ročník pochodu Po stopách bitvy u Jankova zahájili v sobotu na
jankovském náměstíčku výstřelem z historického děla šermíři ze skupiny Šelmberští
dvořané. Jednu z nabízených tras pochodu, který připomíná bitvu z 6. března roku
1645, si vybrala téměř stovka účastníků. Na cestě je čekala významná místa jednoho
z nejdůležitějších střetů třicetileté války. Na kontrolních stanovištích připravili vý- 33 -

klad i žáci jankovské základní školy. Cíl pochodu byl u Památníku bitvy u Jankova,
kde mohli účastníci zhlédnout historické ležení vojáků. Program pokračoval v odpoledních hodinách na jankovském náměstí s jihočeskou dechovkou Keramička. Ta
s přestávkou pro vystoupení skupiny historického šermu bavila přítomné až do 18
hodin. Na konání celodenní akce přispěl Středočeský Fond hejtmana částkou 10
tis. Kč, celkové náklady činily 26 829 Kč.

Ochotnické divadlo Načeradec
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V tradici ochotnických divadelních představení jsme v Jankově pokračovali i
v roce 2010. Tentokrát svou hru přijeli jankovskému publiku zahrát ochotníci z Načeradce. Hudební komedie Agentura Drahoušek, aneb sňatky všeho druhu se konala
1. října od 20 hodin a pobavila několik desítek přítomných.

Vánoční koncert
Již třetím rokem jsme se v kostele sv. Jana Křtitele v Jankově mohli sejít na
vánočním koncertě pořádaném Obcí Jankov. Tentokrát se koncert konal na zlatou
adventní neděli 19. prosince od 17 hodin. Ačkoli v tuto předvánoční dobu mnozí
nevědí, kde jim hlava stojí, přišla si sváteční podvečer s příjemnými melodiemi
vychutnat více než stovka lidí. Vánoční i jiné skladby si připravil kvintet složený
z rodiny Čejků a Vidrnů. Kromě krásných melodií, jako například skladba Air J.S.
Bacha, Memory z muzikálu Cats i koledy Bílé Vánoce, Purpura a další, zaznělo i
několik krátkých básní a zajímavé vysvětlení některých našich lidových tradic. Snad
budeme mít tu příležitost setkat se v podobnou dobu na stejném místě i za rok.
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Opravy komunikací v roce 2010

Opravená silnice ke Skřivánku

Opravená silnice v Bedřichovicích
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Opravená silnice v Nosákově

Silnice mezi parcelami v zástavbě rodinných domů v lokalitě Pod Chrastišovem
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Dům č.p. 7 v Pičíně - bývalá prodejna - před rekonstrukcí

Dům č.p. 7 v Pičíně po rekonstrukci
Vydala obec Jankov v roce 2011 nákladem 500 kusů. Sestavila Hana Dittrichová. Graﬁcké
zpracování Jiří Herkloc. Tisk - podniková tiskárna Sellier&Bellot a.s.

