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Jaké je dnes překrásné ráno.
Listy lípy omývají kapičky
jak křišťály čiré a chladí a chladí
povrch našeho národa matičky.

Bohatou historii jako tu naši,
těžko byste hledali ve světě.
A nesmírnou košatost jazyka
předkládá v strohé poeta větě.
Ideální zázemí básníka.

(M. Staňková)

Úvodní slovo
Milí spoluobčané,
přinášíme v pořadí třetí vydání Lipových listů a rádi bychom poděkovali za všechny Vaše kladné
ohlasy. V návaznosti na oslavy 100. výročí vzniku naší republiky jsme se o něco více zaměřili na
dobu minulého století. Tentokrát paní Jana Jarolímová vyhledala a sepsala zajímavé informace o
obecní škole v Jankovicích. Paní Ing. Jiřinu Hájíčkovou jsme požádali o sepsání článku o svém
tatínkovi, Václavu Formánkovi, jehož život plný zvratů i jeho výtvarné nadání stojí za to poznat.
Přejeme krásné dny a hezké počtení.
Redakční rada

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s tím, jak se nám daří plnit úkoly v druhé polovině roku
a co nás čeká v jeho závěru.
V první řadě bych ale rád poděkoval jménem svým i zastupitelů obce všem občanům – voličům,
kteří si našli chvilku a přišli k volbám do zastupitelstva obce a dali tak najevo, že je zajímá dění
okolo nich a v jejich obci. Také bych touto cestou ještě jednou poděkoval volební komisi za zabezpečení bezproblémového průběhu voleb v naší obci.
Blíží se konec roku, a proto bych rád poděkoval pracovníkům údržby obce za velmi dobrou práci,
kterou po celý rok odváděli. Jsem přesvědčený, že jejich úsilí je na pořádku v obci vidět.
Rád bych také poděkoval za práci, kterou pravidelně odvádějí, členkám kulturního výboru (SPOZ),
obzvláště za jejich přístup a ochotu. V neposlední řadě děkuji našim kronikářům, pracujícím ve
všech našich obcích za jejich byť „neviditelnou“, ale pro budoucnost velmi důležitou práci.
Nyní krátce k tomu, co se dělo v uplynulém období. V srpnu proběhlo plánované čištění části
Senického potoka v Jankovicích. Díky velmi suchému létu, vysokým teplotám a tím způsobené
absenci vody v potoce se čištění obešlo bez znečištěných komunikací v obci. Vytěžený sediment je
na rok uložen na skládce a před rozhodnutím, co s ním, je potřeba provést ještě jedny testy nezávadnosti. Teprve na jejich základě lze rozhodnout o jeho dalším možném využití.
Koryto potoka je vyčištěné, ale stále narážíme na kapacitu propustku na komunikaci ve spodní
části Jankovic a na zúžení potoka na soukromém pozemku za ním. Díky těmto místům by v případě větších srážek docházelo i přes vyčištění koryta k hromadění vody na návsi obce a jejímu zatopení. Naší snahou bude tento problém řešit společně s projektem na rybníček a jeho okolí v Jankovicích. Pokud to nepůjde, budeme jej řešit samostatně v součinnosti s majiteli pozemku.
V průběhu října byla nainstalována nová zastávka autobusu v Kozašicích. Obec zároveň přijala
finanční dar ve výši poloviny ceny zastávky od firmy JK Mont zastoupené panem Romanem
Koubou. Za finanční dar děkujeme. Teď už si jen přát, aby zastávka sloužila především svému účelu,
vyhýbala se různým vandalům a sprejerům a sloužila alespoň tak dlouho jako ta původní.
Zároveň se v této části obce podařilo dobudovat stání pro kontejnery na tříděný odpad umístěné
vedle budovy hasičské zbrojnice a tím vyčistit a upravit tuto část obce. Volně postavené kontejnery
opravdu nevypadaly dobře.
Jankovští hasiči provedli v říjnu tradiční sběr a odvoz velkoobjemového odpadu vzniklého v našich
domácnostech. Celkově bylo odvezeno 2,3 tuny velkoobjemového odpadu a to po vytřídění
dřevěného a kovového odpadu. Touto cestou hasičům děkuji za odvedenou těžkou a namáhavou
práci.
Letos máme za sebou první rok s biopopelnicemi. Alespoň podle rozdaného počtu popelnic a
odvezeného množství bioodpadu to vypadá, že se biopopelnice v obcích ujaly. Pokud by někdo
další měl zájem v příštím roce třídit bioodpad, je samozřejmě možné si tuto popelnici cestou obce
objednat.
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V souvislosti s ustanovením zastupitelstva obce po volbách, bych Vás také všechny rád pozval na
jednotlivá zastupitelstva obce, která jsou ze zákona vždy veřejná. Budu rád, pokud zde budete
prezentovat své náměty, názory a představy o tom, co by bylo v obci potřeba udělat a co nám zde
chybí. I pro mne osobně je to vždy velice dobrá zpětná vazba, zda věci, které děláme, jsou užitečné. Další zastupitelstvo obce bude dne 15. 11. od 19 hodin.
Co nás čeká v závěru roku? Jako nejdůležitější úkol vnímám přípravu a schválení rozpočtu. Ten
umožní nejen nám, ale i Vám kontrolovat, zda plníme naplánované věci. Budu rád, když cestou
svých zastupitelů, osobně, emailem nebo telefonicky pomůžete s jeho vytvořením a rozpočet na
příští rok bude obsahovat smysluplné věci, které jsou atraktivní a zároveň mají smysl.
Samozřejmě nebude chybět již tradiční „Rozsvícení vánočního stromu“ a „Mikulášská besídka pro
děti“.
Rád bych také opět upozornil na naše internetové stránky, které se snažíme udržovat v aktuálním
stavu, aby veškeré informace zde uvedené byly dostupné a aktuální.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál příjemný zbytek roku 2018.

Poslední svoz bioodpadu pro tento rok proběhne ve 47. týdnu, tj.
21. 11. 2018
Systém výměny nádob na odpad cestou SOP
* Pokud dojde při svozu k poškození nádoby, která je zakoupená u SOP a.s., nádobu vymění SOP
a.s. za novou a plně funkční
* Pokud dojde při svozu k poškození nádoby, která nebyla zakoupená v SOP a.s. (nesplňuje certifikaci), pak nádobu nenahradí, ale nabídne poškozeným odkup nové nádoby za speciální cenu.
K tomuto kroku se SOP a.s., rozhodla z důvodu velkého počtu poškození nádob, kdy většina z nich
nebyla zakoupená v SOP a.s., a nesplňovala certifikaci. To znamená, že nádoby nejsou tak odolné a
stačí mnohem menší síla při manipulaci, a dojde k jejímu poškození.
Pokud budou občané pořizovat novou nádobu, mohou se obrátit přímo na SOP a.s., kde jim
požadovanou nádobu prodají. Občané, kteří nemají možnost si nádobu sami odkoupit a dovést,
mohou požádat o dovezení nádoby cestou obce a platit roční nájem 150,- Kč. Nádoba je certifikovaná, a pokud dojde k defektu, bude bez problémů vyměněna za nový kus. V případě reklamace
poničené nádoby však bude vyžadován prodejní doklad o tom, že nádoba byla zakoupena v SOP
a.s. (u nádob pořízených cestou obce doklad o placení nájmu od obce).

Nově na internetových stránkách obce
Hlášení informací o pálení
Na internetové stránky obce byl vložen odkaz (na hlavní stránce v pravém sloupci), kde může
kdokoliv, kdo pálí něco na svém pozemku nahlásit domácí pálení a nemělo by se tak stát, že by na
vás soused "omylem" zavolal hasiče. Jedná se o aplikaci Hasičského záchranného sboru kraje. Na
tuto aplikaci se dostanete buď přímo na internetových stránkách obce nebo zadáním odkazu
https://paleni.izscr.cz/.

Pes v nouzi
V levém menu dole je nově položka Pes v nouzi, kde budeme zveřejňovat informace o ztracených
psech ve spolupráci s paní Lenkou Rutovou z Přelouče.
Mgr. Petr Hammerlindl
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Zastupitelstvo
Dne 25. 10. 2018 se konalo ustavující zasedání nově zvolených zastupitelů obce, jehož hlavními
body byly volby starosty a místostarosty obce a dále volba předsedů jednotlivých výborů.
Zastupitelstvo obce Jankovice bylo zvoleno takto:
Starosta: Mgr. Petr Hammerlindl
Místostarostka: Lenka Jarolímová
Členové: Křinka Pavel (Kulturní výbor)
Staněk Martin (Stavební výbor)
Zikán Václav (Kontrolní výbor)
Kotyzová Jiřina (Finanční výbor)
Svoboda Václav (Výbor údržby obce a veřejných prací)

Pohled do historie
Historie obecní školy v Jankovicích
Pro podrobné informace bylo třeba ve Státním archivu v Pardubicích zapůjčit k nahlédnutí dva
svazky školní kroniky. Pamětní kniha obecní dvoutřídní školy v Jankovicích, psané do roku 1945 a
Školní kronika od 1945 do uzavření školy 1974.
Protože roku 1927 slavila škola 100 let vzniku, je nezvratné, že otevřena byla v roce 1827.
Zápisy jsou od roku 1890, kdy jsou dopsány dva roky předešlé.
S odvoláním na internetové stránky paní Petříkové Můj domov Kozašice dodávám, že škola byla
otevřena jako jednotřídní, až v roce 1882 se začalo učit ve dvou třídách.
Tou dobou byl řídícím učitelem Josef Gerod do roku 1894
Potom 1894-1895 Bohuslav Potůček
1895 – 1925 František Matiska
V letech 1926 až 1934 byl řídícím učitelem Josef Čech, který se potom odstěhoval do Barchova.
V roce 1934 nastoupil na pouhý rok Zasloužilý řídící učitel Otto Koldinský.
V letech 1935 až 1949 učil řídící učitel Josef Tomášek.
Josef Tomášek byl v roce 1949 odvolán pro politické spory a bylo s ním zahájeno řízení na MNV v
Přelouči.
1952 byl řídícím učitelem Josef Čech z Přelouče. Vyučoval sám bez učitele, kterého odvedli na
vojnu (Pilař). Onemocněl a místo vypověděl.
1953 byli tedy dočasně převedeni žáci ze školy v Litošicích do Jankovic i s řídícím učitelem Františkem Jelínkem.
Tito se do Litošic na krátký čas vrátili. V roce 1954 byla škola v Litošicích zrušena a žáci docházeli
do Jankovic už trvale.
Po příchodu Josefa Allára do Jankovic, který byl dosazen téhož roku jako řídící učitel, ke změnám v
řízení školy už nedocházelo tak často. Vyučoval zde do roku 1972, kdy odešel do důchodu.
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Roku 1972 řídila školu řídící učitelka Věra Musilová.
Po ní nastoupil řídící učitel Klapka. Vyučovala i jeho manželka.
V roce 1974 byla škola pro nedostatek žáků zrušena.
Ve škole se vystřídalo během času velké množství učitelů, uvádím pouze řídící učitele.

Počty žáků
1892 se rozpadl katastrální úřad přeloučský na samostatné úseky Lhota, Jankovice, Kozašice,
Škudly. Ve Lhotě byla vystavěna nová škola a z tohoto důvodu poklesl v Jankovicích počet žáků z
neuvěřitelných 218 (z roku 1890) na 120.
Přibližně tento počet přetrvával dlouhou dobu. Později bývalo kolem 80 dětí. 1953 byla škola
přechodně jednotřídní, 1954 opět třídy dvě. V roce 1963 museli jediní tři žáci 5. třídy odejít do
Přelouče.
Zůstalo ve třídě 1. a 2. ročníku 25 žáků a ve třídě 3. a 4. ročníku 26.
Věra Musilová a řídící učitel Klapka vyučovali už pouze v jedné třídě pět postupných ročníků,
druhou používali jako tělocvičnu. V záznamech je 26 žáků.

Jak se škola postupem času měnila
Roku 1896 byla přistavěna nová velká třída a byt pro mladší učitele.
Práce byly zadány Vilému Rudolfovi z Přelouče. Zaplaceno bylo 3616 Z.
1897 upravily děti školní zahradu.
1922 odkoupen byl pozemek od Aloise Macháčka k rozšíření dvora a hřiště.
1927 byla opravena 2. třída, stropy a podlaha v ceně 7079 Kč
1930 škola se potýkala s nedostatkem vody, byla vyhloubena nová studna.
V tomtéž roce se ve škole poprvé svítilo elektrickým osvětlením.
1933 oprava střechy stála 1300 Kč
1963 dlouhé tři roky trvaly potřebné opravy, protože lidí i peněz bylo třeba na práce při výstavbě
zemědělských budov.
Děti používaly po ten čas latrýnu na zahradě o jednom sedátku. Klopýtaly přes stavební materiál,
tísnily se v jedné třídě.
Po předání díla však vypadala škola úplně jinak. Učebna na jih se stala klubovnou pionýrské
organizace, posluchárnou přednášek, byl zde nově rozhlas, gramofon a loutkové divadlo. Byl
přistavěn kabinet a družina.
1967-68 provedena byla generální oprava zbytku školy za pouhých 8 měsíců.
Další plánované údržby byly pozastaveny 1973, kdy školský úřad rozhodl v příštím roce školu
uzavřít.

Školní zajímavosti
V roce 1903 bylo služné Řídícího učitele 1600 kr, funkční přídavek 200 kr ročně. Mohl užívat
učitelský byt.
V časech krize a války bylo vybíráno na školní potřeby a knihy pro chudé žáky.
Vyučovalo se náboženství. 1884 katechista Antonín Liebich.
Zkoušky ze svatého náboženství se konaly každý rok v chrámu Páně v Přelouči.
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V prosinci 1909 převzala duchovní správa Přelouč katolické náboženství v obou třídách (kaplan
Vít Štěpánek a farář František Čečetka). Evangelíky vyučoval farář František Klapuš.
Od roku 1924 bylo náboženství vyučováno pouze 1x týdně.
1904 – 20dětí očkováno, není uvedeno proti jaké nemoci.
1928 vypukl černý kašel
1929 onemocněly děti planými neštovicemi. Zima byla toho roku tuhá, až 40 stupňů mrazu. Žáci
seděli v kabátech, ale nakonec musela být škola pro mrazy a nemoci uzavřena. Zmrzla i školní
zahrada.
1951 vypukla v Kozašicích slintavka a kulhavka. Děti z Kozašic se učily ve Lhotě, aby se nákaza
nezanesla do Jankovic. Ve škudlech už byla.
K dorostu Českého červeného kříže se hlásilo v roce 1924 43 dětí. Pořádaly akce proti šíření
nemocí. 1934 bylo zavedeno umývání rukou po jídle. Škola zakoupila ručníky, mýdla, kartáčky na
zuby a pasty.
Upadající pionýrskou organizaci se učitelé v roce 1953 pokusili obnovit. Od té doby se pionýři
účastnili všech akcí v obci. Přispívali na ně svým programem. Vedoucími pionýrů se stávali bývalí
žáci zdejší školy.
1953 se paní Tomášková uvolila ohřívat dětem o svačinách dodávané mléko.
To bylo výhodou hlavně pro přespolní žáky, kteří neměli do té doby celý den nic teplého.
1967 zkrátila vláda pracovní dobu a zavedla sudé volné soboty. Tedy i děti nechodily v o těchto
sobotách do školy, aby mohly pobývat s rodiči.
Obnovené učebnice pro výuku zavedla škola roku 1926, další v roce 1954
V prostorách nynějšího obecního úřadu byl učitelský byt, ve kterém rodiny řídících učitelů po čas
jejich funkcí bydlely.
Jana Jarolímová
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Václav Formánek
- malíř, rybář a letec, 26. 7. 1907– 10. 6. 1990, plukovník in
memoriam
Půjdete-li si vyřídit úřední věci na obecní úřad v Jankovicích,
uvidíte na jedné ze stěn obraz lehce zasněžené krajiny.
Krajina by Vám měla být známá. Je to pohled na Jankovice k
severu z úvalu vedle Moravcovy skály. Na obzoru se zvedají
zasněžené Krkonoše s obrysem Sněžky a Luční hory a celá
silueta hraničních hor. Dnes už je úval zarostlý a došlo na
slova autora obrazu: „Tato krajina jednou zmizí. Maluji proto,
abych tu krásu zachoval pro další generace alespoň v mých
obrazech.“ Podívejte se doma u sebe, u svých rodičů či
prarodičů, zda vám nějaký obrázek od tohoto autora připomíná krásu okolí Jankovic a Přelouče.
Václav Formánek se narodil v roce 1907 v Kostelci nad Orlicí
v početné rodině kosteleckého pilníkáře Jindřicha Formánka
a jeho manželky Františky, rozené Güttnerové. Vystudoval
českou státní reálku v Kostelci nad Orlicí, kde v roce 1927
úspěšně odmaturoval.
Toužil po malířské dráze, ale přestože měl nepopiratelný talent, složitá ekonomická situace rodiny
po úmrtí otce změnila jeho životní dráhu a místo studia na akademii malířské studoval nakonec
akademii vojenskou. Maloval však celý život – kdykoliv, kdekoliv, na cokoliv a s kýmkoliv, kdo
malovat uměl - ať už se slavným malířem Antonínem Hudečkem v Častolovicích, či s přítelem z
Heřmanova Městce – akademickým malířem K. J. Sigmundem. Byl spoluzakladatelem klubu malířů
Tesly Přelouč i s dalšími výtvarníky Přeloučska – jmenovitě - Dovrtěla, Pekaře, Urbánka, Vavrečky,
Vorla, Zourka a dalších. Byl to on, kdo přivedl těmto výtvarníkům lektora – svého přítele - malíře
K.J.Sigmunda.
Jeho milovanou řekou byla řeka Orlice, která v době jeho dětství a mládí byla plná ryb – pstruzi,
mníci, lipani, úhoři. Dokázal rybu chytit do ruky. Ryby byly vydatnou výpomocí v rodinném jídelníčku celé rodiny. V roce 1951 se s rodinou přistěhoval do Jankovic a k jeho oblíbeným místům patřil
starý Senický rybník, kde sedával na břehu nad kamenem „Bábou“ a chytal kapry, které tam pod
vedením přeloučského rybářského spolku nasadil. Byl však především rybářem na divoké vodě a
často zajížděl lovit na svá oblíbená místa na řeku Chrudimku a Orlici.
Jako voják začínal u dělostřelectva na Podkarpatské Rusi - součásti předválečného Československa.
Osud mu však určil jinou cestu – stal se letcem. Celou jeho leteckou karieru velmi pečlivě zpracoval
v roce 2012 v článku pro časopis Hobby historie znalec letectva historik Jiří Rajlich. V článku se
mimo jiné píše: V dobách vrcholící mnichovské krize mu bylo nakrátko svěřeno velení 48/4. letky,
kterou zařadili do sestavy bojového letectva 1. armády, která měla bránit Čechy. Se svými B.534 se
ze své mírové základny v Pardubicích přesunula na polní letiště Přelouč a odtud do Veltrus. Tak se
poprvé dostal do Přelouče.
Na začátku 2. světové války se pokusil o útěk z republiky. Na hranicích u Moravské Ostravy byl
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zadržen a krátce uvězněn. Po propuštění byl po celou dobu války sledován gestapem. Přesto se
mu podařilo ukrýt a dostat do bezpečí francouzského důstojníka, který utekl z německého zajetí.
Jeho kamarádi letci, kterým se útěk z Československa na začátku války podařil, se později zúčastnili
boje o Anglii. Celoživotní přítel generál František Fajtl byl jedním z nich.
Po válce uváděl do provozu válkou zničená letiště a předával je do provozu stálému personálu.
Nabídku stát se velitelem pilotní letecké školy v Českých Budějovicích nepřijal, chtěl být nablízku
své téměř 90 leté mamince. Po uvedení letiště v Chrudimi do provozu se stal v roce 1948 velitelem
letového provozu na letišti v Pardubicích. Letiště v Pardubicích bylo cvičným letištěm budoucích
pilotů Letecké vojenské akademie se sídlem v Hradci Králové.
Úlet pilota Nyče – učitele navigace LVA, kterého spolu s 30 letadly pouštěl na start, se mu stal
osudným. Pilot Nyč přeletěl na polní letiště do Vysokova u Náchoda. Tam naložil do letadla Siebel
svoji rodinu a další 3 piloty, své bývalé kolegy z RAF, i s rodinami. Kapitán Nyč se vřadil s plně
naloženým letadlem mezi své žáky cvičící navigaci na trase Pardubice-Liberec-Karlovy Vary-Pardubice. Přeletěl hranice a bezpečně doletěl do Velké Británie do Manstonu. Letadlo bezprostředně
vrátil anglický pilot do republiky.
Na základě této události byl Václav Formánek dne 30. 4. 1949 postaven mimo službu. Rodina se
dvěma malými dětmi byla vystěhována na ulici a zůstala bez prostředků. Přístřeší jí poskytl švagr
na své chatě nedaleko Hradce Králové. Odtud byl v říjnu 1949 STB odvlečen nejprve do Pardubic a
poté bez soudu do vězení na Mírov, kde se setkal s dalšími důstojníky naší armády a letci nejen z
RAF. Jedním z vězňů, který válku přežil, přestože byl sestřelen nad Němci obsazenou Francií, byl i
generál František Fajtl.
Po návratu z vězení v roce 1951 se musela rodina na základě příkazu vystěhovat z podnájmu z
Pardubic do obce Jankovice. Proto můžete doma najít obrázky z našeho kraje - lom v Brlohu, kde
po návratu z vězení lámal kámen, pískovnu v Mělicích, kde nakládal lopatou písek na dopravní pás,
či obrazy s industriálním námětem ze Semtína, kde ukončil v roce 1967 svoji pracovní kariéru vybíráním barev z nučí. Na jeho hrobě v Kostelci nad Orlicí nenajdete datum úmrtí. Nepřál si, aby
tam bylo uvedeno. Žije s námi stále ve svých obrazech, které jsou dokumentem již mizející nádherné české krajiny.
Ing. Jiřina Hájíčková – Formánková
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Drakiáda
8. ročník podzimní Drakiády se konal 6. 10. 2018. Zúčastnilo se 54 dětí, což bylo zatím nejvíce v
historii. Zřejmě tomu napomohlo teplé slunečné počasí. Mírný větřík zajistil, že většina draků
vzlétla. Děti si kromě pouštění draků mohly vyrobit papírové větrníky či dráčky jako zápichy. Díky
příspěvku od obce obdrželo každé dítě balíček se sladkostmi a drobnými hračkami. Největším
překvapením pro děti byl veliký dort v podobě dvouhlavého draka. Vytvořila ho ve své pekárně
paní Eva Slovíková jako sponzorský dar. Už se všichni těšíme na další ročník.
Jiřina Kotyzová

Pozvánka
Obec Jankovice pořádá dne 23. 3. 2019 zájezd do Prahy do divadla Hybernia na muzikál
Mefisto. Začátek představení ve 14.00 hodin.
Odjezd autobusu a všechny podrobnosti budou včas zveřejněny.
Případní zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě nebo telefonicky
paní Lence Jarolímové na tel. čísle: 607 873 543.
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Naši jubilanti

V červnu oslavil 81. narozeniny pan
Miloslav Danihelka z Kozašic.

O prázdninách se, jak vidno, velmi vesele slavily padesátiny
v Jankovicích - v červenci pan Milan Popek, v srpnu paní
Lenka Marková.

V říjnu uplynulo 93 let od narození paní Marie Kurkové z Jankovic.

V měsíci září se blahopřálo v Kozašicích – paní Marii
Formanové k 85. narozeninám a paní Jarmile Šancové,
která slavila krásných 87 let.

Začátkem listopadu oslavila 90. narozeniny
paní Zdeňka Marková z Jankovic.

Přejeme všem jubilantům pevné zdraví, štěstí a životní pohodu
*Připomínáme, že zveřejňujeme pouze jména a fotografie občanů, kteří nám udělili souhlas. Tyto souhlasy a formuláře jsou uloženy na obecním úřadě.

Vzpomínáme...
V červenci nás ve věku 75 let opustila paní Dagmar Knížková z Jankovic.
V říjnu jsme se rozloučili s panem Karlem Šafaříkem z Kozašic. Bylo mu 65 let.
Čest jejich památce.
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Tra�i��� r�z��ě���� v�no���h�
s�r���
V�e���� �r�e��� ����� n� d�l�� �p��e��� r�z��í���� v�no���h� s�r��� � J��k��i�í�� ,
k���� �� �u�� k�na�

� s���� 1. �ro��n�� 2018 o� 17.ho�
�ra�i��� � ������ � J��k��i�í�� .
P��jď�� �� p�b��i� � �řá���� , z��řá� �� �����i�k�� h����h� ��n�� �
�p��e��� vst���i� d� v�no���h� a���n��.
K r�z��ě���� s�r���� n�� �� �ra�i��� z����v��� �ís��� �ě�� k��e�� �
s�r���� ���e�� �zd��i� �las�n��u��� ��r������� ��b� ����e������
�zd�b��� .
Tě���� �� n� Vá�! O�e� J��k��i�� z� �p����rá�� ha�i�� � J��k��i�

Ha�i�� � O�e� J��k��i��
p�řád��� �ra�i���

M���láš�k�� na�����
�� s��e�� 5. �ro��n�� 2018
n� O�e���� �řa�� , začá��� � 16.ho��� .
Pr� �ě�� �� j�k� �� k�žd�ro��� ����r���n� zd�����
����í��� � � 16:30 ho� �ra�i��� l�u�k���
��va�l�.
Pot�� ���j�� M���lá� � ���� � �n�����.
Pr� �ě�� �� ����r���n� �b��rs����� � m�l� na���k�.
T �mt� ����� v�e���� �ě�� � do����� .
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Neklubačky
Zde je pár fotografií z podzimního tvoření žen, které se konalo 23. 10. na obecním úřadě v Jankovicích.
Jana Jarolímová

Kysané zelí - dar pro lidský organismus
Často hledáme v obchodech či v lékárnách všelijaké posilující prostředky pro naši imunitu, a
přitom zapomínáme na osvědčené recepty našich prababiček. Takovou osvědčenou zbraní je
například kysané zelí, které bylo pro naše předky v zimním období hlavním zdrojem vitamínů. Znali
ho už staří Řekové a Římané, nemluvě o námořnících, kteří se díky němu při svých dalekých plavbách úspěšně bránili kurdějím.
Zde jsou některé látky a vitamíny, které kysané zelí obsahuje:
- draslík, železo, vápník, zinek, selen
- probiotické bakterie mléčného kvašení
- vlákninu – očišťuje organismus
- vitamín C – posiluje imunitu organismu
- IZOTIOKYANÁTY – vznikají procesem kysání a chrání
- vitamíny skupin B, K, E, provitamín A
tělo před rakovinnými účinky
- kyselinu listovou
Jaké tedy pozitivní účinky má zelí na náš organismus:
* posiluje imunitu, má protizánětlivé a rege- * má nízkou energetickou hodnotu a tudíž je vhodné
nerační účinky
při redukčních dietách
* bojuje proti stresu, depresím, nespavosti
* díky vysokému podílu vlákniny zlepšuje zácpu
* snižuje hladinu cholesterolu
* pomáhá udržovat střevní mikroflóru
* snižuje krevní tlak
* podporuje potenci, plodnost a libido
* pomáhá při Alzheimerově chorobě
Mějme ale na paměti, aby bylo zachováno co nejvíce našemu tělu prospěšných látek, je nejlepší
konzumovat ho syrové a ještě lépe kysané. Kysané obsahuje totiž mnohem více vitamínů než
syrové. Vlivem jakéhokoli tepelného zpracování se až polovina těchto látek vytrácí.
(zdroj: zdrave.cz)
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