LIPOVÉ
říjen 2019 LISTY
občasník obce Jankovice

Úvodní slovo
Milí čtenáři,
dovolte nám, redakci Lipových listů, přivítat vás na úvodní straně nejnovějšího výtisku našeho
občasníku. Přinášíme vám v něm novinky z obecního úřadu za uplynulé léto, ohlédnutí se za událostmi již proběhlými a přidáváme pozvánky na akce nadcházející.
Přejeme vám v tomto období plném barev, deště a rýmy příjemné počtení a dobrou imunitu.
Se srdečnými pozdravy,
Vaše redakce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, léto je již definitivně za námi a tak mi dovolte, abych Vás seznámil s tím, jak se
nám dařilo plnit jednotlivá předsevzetí a rozpočet na tento rok a co nás ještě čeká.
Začátkem roku jsme odeslali žádost o dotaci na akci „Multifunkční a dětské hřiště v Jankovicích“ na
Ministerstvo místního rozvoje (MMR). Bohužel v červnu jsme byli informování o tom, že tato dotace
na náš záměr nebyla přidělena. Celkem bylo na MMR zasláno 4226 žádostí, vybraných v rámci
našeho titulu bylo 137 projektů. O tuto dotaci se budeme ucházet i v dalších kolech tak, abychom
již zpracovaný a připravený projekt využili.
Věřím, že Vás bude zajímat i aktuální stav projektu „Splašková kanalizace Jankovice, Kozašice“.
Začátkem srpna jsme převzali zpracovanou Projektovou dokumentaci k územnímu řízení od firmy
Multiaqua a je podána žádost o Územní povolení stavby u MěÚ Přelouč.
V září nám byla zároveň schválena Zastupitelstvem Pardubického kraje „dotace na rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství - projektová dokumentace - kanalizace a ČOV“ ve výši 250 000
Kč. O tuto dotaci jsme žádali v první polovině letošního roku. Tato dotace nám uhradí přibližně
polovinu z celkové ceny tohoto projektu.
Komise zastupitelů obce v září vybrala zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.
I na tuto projektovou dokumentaci budeme žádat o dotaci u Pardubického kraje.
Další dotací, kterou se nám podařilo získat je „Dotace na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 – II. kolo“. Z této
dotace se pořídí pro SDH obce zásahové oděvy. Její výše je 70% ze skutečných nákladů, maximálně
však 27 000 Kč.
Pár slov bych tradičně věnoval odpadovému hospodářství v našich obcích vzhledem k tomu, že se
tato problematika velmi rychle vyvíjí a je nutné na změny pružně reagovat.
Ve dnech 8. 6. a 14. 9. proběhly ve spolupráci s firmou SOP a.s. Přelouč mobilní svozy nebezpečného odpadu z našich obcí. Těchto svozů využilo zatím pouze pár občanů. Je to škoda, protože například různé plechovky od barev, někdy i se zbytky ztvrdlých barev, nádoby od ředidel a jiných
chemikálií nebo zatvrdlé štětce, má doma určitě většina z nás, samozřejmě pokud nekončí v
odpadu směsném. V těchto svozech budeme pokračovat i v příštím roce.
Přibývají také nové povinnosti v oblasti odpadů, které nám přinášejí novely zákonů. Jedná se o
novelu Vyhlášky č. 321/2014 Sb., která řeší oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů, papíru, plastů, skla a kovů a dále nebezpečných komunálních odpadů.
V případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů jsou v současné době obce povinny
zajistit místa pro oddělené třídění minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.
Tuto povinnost plníme tím, že již druhým rokem mají občané možnost mít popelnici na bioodpad.
Novela vyhlášky však nově požaduje po obcích, aby tuto povinnost zajistily celoročně. S tím, že:
„v období od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku může obec přizpůsobit
nastavení četnosti svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických
odpadů“. Pro zajištění této povinnosti předpokládáme rozšíření stávající smlouvy o svoz bioodpa2

du v intervalu 1x měsíčně v období od listopadu do března.
Další povinností, která se již v rámci obce plní, je oddělené třídění kovového odpadu. V současné
době máme kontejner na kovový odpad (šedý) vedle obchodu v Jankovicích. V příštím roce
bychom rádi tyto kontejnery dali k dispozici i v Kozašicích a Seníku.
Novinkou v oblasti odpadů je možnost umístit PET lahev s použitým jedlým olejem nebo tukem
na hnědou BIO popelnici v den svozu. Tímto způsobem se vyšlo vstříc i občanům obcí Kozašice a
Seník, protože jediná popelnice na tento odpad je zatím umístěna v Jankovicích vedle obchodu.
Bude jen dobře, pokud se naučíme odevzdávat tento odpad místo jeho vylévání do dřezů a toalet.
Za rok 2018 jsme se stali „příkladnou zelenou obcí“ v recyklaci odevzdaného elektrozařízení, což
dokládá Certifikát a článek v tomto čísle Lipových listů. Svědčí to o tom, že dlouholeté úsilí v této
oblasti se nyní zúročuje.
Trošku mne mrzí zvyšující se množství ojetých pneumatik, které se hromadí za OÚ. Přes veškeré
vysvětlování a články na stránkách obce jsou zde pneumatiky pohozeny. Sběrným místem jsou dle
zákona pneuservisy a autoservisy, ze kterých jsou ojeté pneumatiky odváženy zdarma. Obec jejich
likvidaci hradí z rozpočtu poměrně vysokou částkou. Likvidaci pak platíme všichni dvakrát, jednou
v ceně výrobku a znovu z rozpočtu obce.
Postupně se nám také daří plnit nové internetové stránky a zároveň i my se učíme plně využívat
jejich potenciál a možnosti.
Jednou z nich je možnost dostávat aktuální informace přímo do Vaší emailové pošty. Postup
přihlášení je zveřejněn na internetových stránkách obce.
Do přihlášených emailů zasíláme např. obsah jednotlivých hlášení místního rozhlasu, aktuality a
novinky.
Rádi bychom také obnovili činnost místní knihovny ve spolupráci s paní Janou Jarolímovou. Její
formu ještě zvažujeme. Rád bych Vás požádal, pokud se někdo bude zbavovat knih, aby zvolil
možnost darovat je obecnímu úřadu místo kontejneru na papír.
Máme také objednané zpracování projektu na rekonstrukci rybníčku v Jankovicích, rozvojovou
studii na úpravu návsi v Jankovicích a úpravu v současné době nevyužívaných prostorů OÚ v
Jankovicích, včetně přestavby podkroví na malometrážní byty. V příštím roce počítáme se zpracováním rozvojové studie na náves v Kozašicích a objekt hasičské zbrojnice a obchodu.
Úpravu návsí v Jankovicích a Kozašicích plánujeme realizovat po dokončení kanalizace současně s
uvedením do původního stavu.
Rozvojové studie bychom rádi představili na zasedání zastupitelstva a umístili na internetové
stránky obce. Slouží jako podklady k diskuzi, pro přípravu jednotlivých projektů a zpracování
projektové dokumentace.
Je nutné si uvědomit, že výše popsané vize a plány mají delší časový doběh, především v závislosti
na finančních prostředcích obce a možnostech využití dotací a jejich kombinací.
Budeme rádi, pokud za námi přijdete osobně na úřad nebo veřejná zasedání zastupitelstva obce s
náměty, názory, nebo problémy, které Vás trápí. Veškeré Vaše podněty jsou pro nás velmi důležité.
Společně tak budeme tvořit budoucnost našich obcí, aby se nám zde všem dobře žilo.
Mgr. Petr Hammerlindl

Příkladná Zelená obec Jankovice
recyklací odevzdaného elektrozařízení občané v roce 2018
ušetřili práci celkem 51 stromům.
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V roce 2018 obec Jankovice zajistila sběr vysloužilého elektrozařízení v přepočtu 7 kg/obyvatele.
Pro porovnání, v roce 2017 průměrný občan České republiky k recyklaci odevzdal 8,6 kg vysloužilého elektra. Recyklací odevzdaného elektrozařízení naše obec přispěla ke zlepšení životního
prostředí snížením produkce CO2 ekvivalentně o 1523kg. Takové množství uhlíku by muselo v
průběhu jednoho roku absorbovat a přeměnit na kyslík celkem 51 stromů. Za svoje úsilí obec
obdržela certifikát Příkladná Zelená obec 2018.
Obcím zapojeným v projektu
Zelená obec, které v loňském
roce v síti kolektivního systému
REMA odevzdaly nejvíce elektroodpadu, právě v těchto dnech
předávají regionální zástupci
certifikát Příkladná Zelená obec.
„Certifikáty graficky vycházejí z
naší výroční zprávy pro rok 2018
a vyzdvihují zejména environmentální odpovědnost obcí,
které usilují o minimalizaci svého
negativního dopadu na životní
prostředí,“ vysvětluje David
Vandrovec, ředitel společnostíREMA s tím, že oceňovány jsou
nejlepší Zelené obce z každého
kraje. Projekt Zelená obec funguje již 11. rokem. Je šitý na míru
obcím, které se chtějí ekologickým a šetrným způsobem k
přírodě zbavit elektroodpadu,
přenosných baterií a akumulátorů. Vysloužilé elektrospotřebiče z
domácností a přenosné baterie
určené k recyklaci mohou obyvatelé jednoduše odkládat do
sběrného boxu, který bývá
zpravidla umístěn na obecním
úřadě nebo v jeho blízkosti. Do
konce roku 2018 bylo v projektu
zapojeno téměř 800 obcí. Projekt
obci umožňuje také bezplatný
odvoz a ekologické zpracování
objemnějšího obecního elektroodpadu a zapojit se do něj může
kterákoliv obec z České republiky, bez ohledu na počet obyvatel.

C E R T I F I K ÁT
Příkladná Zelená obec 2018

Obec Jankovice
IČO: 273694

V roce 2018 jste ve Vaší obci zajistili sběr vysloužilého
elektrozařízení v přepočtu 7 kg/obyvatele.
Pro porovnání, v roce 2017 průměrný občan České republiky k recyklaci odevzdal 8,6 kg.
Recyklací odevzdaného elektrozařízení jste přispěli ke zlepšení životního
prostředí snížením produkce CO 2 ekvivalentně o 1523 kg.
Takové množství uhlíku by muselo v průběhu jednoho roku
absorbovat a přeměnit na kyslík celkem 51 stromů.

Gratulujeme
a děkujeme
za dosavadní
spolupráci!

Za společnost REMA Systém, a. s.
David Vandrovec, CEO společností REMA

Pozn.: CO 2 ekvivalent je míra používaná pro srovnání emisí různých skleníkových plynů založená na jejich potenciálu pro globální
oteplování. Velký strom absorbuje během růstu 500 kg, uhlíku, tj. kolem 1,5 tuny CO
2
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Ze statistik REMA vyplývá, že projektu se účastní zejména menší obce. V nich totiž často chybí
místa, kam by obyvatelé mohli elektroodpad odkládat, ten tak ve výsledku často končí na skládkách. „Malé obce se proto zpočátku snažily řešit sběr elektroodpadu samy, z dlouhodobého
hlediska však pro ně toto řešení bylo neudržitelné. REMA jim v této oblasti nabízí pomocnou
ruku, protože i tyto obce potřebují mít možnost využívat kvalitních služeb za férových podmínek.“ zdůrazňuje Vandrovec. Proto podle něj není pro kolektivní systém REMA komplikací ani
malá hmotnost objednávky. Zásilku do 50 kg je možné poslat balíkem, pro větší zásilky lze zajistit
individuální svoz již od 150 kilogramů elektroodpadu. Vše bezplatně.
Služeb REMA využívají i obecní sběrné dvory. „Svoz elektroodpadu realizujeme i v těch obcích,
které disponují pouze malým sběrným dvorem s omezenými skladovacími prostory. Překážkou
není ani úplná absence sběrného dvora. V takovém případě stačí, aby se v obci ve spolupráci s
naším kolektivním systémem zřídilo místo zpětného odběru.“ vyzdvihl Vandrovec s doplněním,
že právě i za tímto účelem REMA posílila regionální tým, který se o partnery v regionech pravidelně stará. „Věříme, že tato přímá vazba je a nadále bude ku prospěchu věci.“ uzavírá.
Podrobné informace o REMA najdete na adrese www.rema.cloud
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Pohled do historie
Z kroniky obce Jankovice
Pohled zpět – zápis před 100 lety
V roce 1919 se ještě sčítaly ztráty, které přinesla 1. světová válka.
Z 32 povolaných mužů z naší obce se domů nevrátili:
Čeněk Moravec zedník z č.p. 22. Zemřel tyfem.
Josef Posádovský, obuvník z č.p. 39 byl zabit při kácení lesa.
Raněn byl František Hyhlík z č.p.1.
Jako francouzký legionář se vrátil domů v hodnosti desátníka Alois Macháček domkář č.p.32.
11. května 1919 byla na památku osvobození naší vlasti a zřízení republiky československé na
návsi podél rybníčku slavnostním způsobem zasázena řada lip.
8. června 1919 ve schůzi místní komise za příčinou volby obecního zastupitelstva zřízené, zjištěno,
že byla podána pouze jedna platná kandidátní listina a to volební skupiny republikánské strany
československého venkova, kde bylo navrženo pouze 12, tj. právě tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva má se voliti.
Jsou tedy zvoleni všichni navržení kandidáti.
Jaroslav Ježek
Josef Vais
Josef Čermák
Rudolf Mňuk
Václav Moravec
Josef Mareš

č.p.40
č.p.36
č.p.22
č.p.42
č.p.22
č.p.31

Alois Moravec
Václav Marek
Václav Motyčka
Josef Štainer
František Hyhlík ml.
Hugo Nekvapil - mlynář

č.p.4
č.p.6
č.p.30
č.p.8
č.p.1
č.p.5

18. července byl zvolen za starostu Josef Mareš, za náměstka starosty Václav Marek a za radní
Josef Vais a Alois Moravec.

Setkání kronikářů
6. června se ve Státním archivu na pravidelném setkání sešli kronikáři Pardubického kraje. Zúčastnila jsem se za naši obec.
Po přednášce a diskuzích jsme byli všichni pozváni na komentovanou prohlídku zákulisí Českého
rozhlasu Pardubice. Chci se s vámi podělit o získané zajímavé informace.
Český rozhlas má čtyři hlavní celoplošné vysílací stanice - Vltava, ČR dvojka, Plus a Radiožurnál.
Každý kraj má jednu regionální, tedy dalších čtrnáct. Práce je zajímavá, ale z pohledu laika velmi
náročná.
Jak vznikají rozhovory? Hned dva naši kolegové kronikáři, kteří už byli do rozhlasu pozváni, nám
potvrdili, že opravdu neprobíhá nějaká příprava předem. Vše musí udržet v mezích času i námětu
redaktor. Při tom vkládá hudbu a vyplňuje pauzy.
Také o reportážích jsme se dozvěděli zajímavé informace. Pokud probíhá nějaká akce v regionu a
ostatní sesterské stanice o ni mají také zájem, přihlásí se k odběru. Reportér regionu je vyslán na
místo a natočí množství různě dlouhých nahrávek a rozhovorů. Samozřejmě, že záznam sestříhá
na potřebnou délku, vymaže pauzy a přeřeknutí. Zpracuje ho pro potřebu svého regionu. Paní
redaktorka přiznala, že není vůbec lehké něco vyloučit, když se zdá poutavé všechno.
Tím to zdaleka ale nekončí. Potom musí pro ostatní přihlášené stanice záznam zpracovat různými
způsoby, protože mají rozdílné požadavky na délku ( asi od 1,5 minuty do tří minut), ale mají i
různé složení posluchačů, které zajímají rozdílné informace.
Málokdo si asi uvědomí, že ta tříminutová zpráva obnáší několikahodinovou práci reportéra,
sestřihy a asi tři kontroly redaktorů.
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Od časného rána do večera má každá regionální stanice své vlastní vysílání. Když se ztenčí okruh
posluchačů, přepnou všechny na vysílání celoplošné. Nejtěžší je prý ráno, kdy všichni posluchači
očekávají aktuální zprávy.
Vše, co jsme viděli bylo opravdu zajímavé. Za sebe vám doporučuji navštívit den otevřených dveří,
myslím, že nebudete litovat.
Jana Jarolímová

Obecní knihovna trochu jinak
Od listopadu bude pro všechny tři obce znovuotevřena knihovna. Využili jsme toho, že čekárna v
Jankovicích má dvě místnosti a do jedné nastěhujeme police s knihami, které jsme vybrali během
sbírky od občanů. Tyto jsou již roztříděné a zařazené podle druhu literatury. Najdete tu oddělení
beletrie, dětské literatury, odborné, alternativní, zvláštní oddělení budou detektivky a také nám
lidé darovali literaturu duchovní. K prohlédnutí máme několik souborů dětských časopisů svázaných do svazků.
Místnost bude přístupná bez omezení času, bez obsluhy. Obslouží se každý sám. Doporučujeme
vám však návštěvu za světla, vzhledem k tomu, že tam není zavedena elektřina. Prosíme občany,
aby udržovali pořádek. Pokud nebudete umět vrácenou knihu správně zařadit, položte ji na polici
volně, my ji uložíme na její místo. Každá kniha má na první straně naše nové razítko i se znakem
obce, sama se vám připomene, odkud je.
Sbírka knih probíhá následovně: Pokud máte doma knihy, které překáží, jistě víte, že je nikdo
nebude číst a jsou v zachovalém stavu, můžete je obci darovat. Budou přebrány, vhodné uloženy
a zastaralé nabídnuty k rozebrání u nás nebo v Přelouči. Odevzdat je lze obci v pondělí v úředních
hodinách, nebo se domluvit na telefonním čísle 778 408 709. Na toto číslo můžete také nahlásit
jakýkoliv nepořádek nebo problém, který objevíte v knihovně.
Přejeme naší knihovně, aby si našla dostatek malých i velkých čtenářů a čtenářům zase, aby jim
výběr vyhovoval.
Jana Jarolímová

Pohádkový les a dětský den
Pohádkový les s dětským dnem se konal 22. června od 14.00 hod. pod záštitou místního spolku
Spolu Vlastní cestou. V lese a na louce se na čtrnácti stanovištích děti setkaly s 20 pohádkovými
postavami, které jim dávaly různé hádanky a úkoly. Děti se sešly v hojném počtu, a to 97. Čekání na
pohádkový les si děti mohly zpříjemnit na dětském dnu. Střílely ze vzduchovky, učily se třídit
odpad, věšet prádlo a oblékat panenku, zatloukat hřebíky, stavět kostky atd. V dílničce si zase děti
vyrobily indiánskou čelenku a náhrdelník a hrály si s modelínou.
Obě akce se vydařily a už se těšíme na další ročník. Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům:
pekárně paní Evy Slovíkové, second handu paní Jedličkové a firmě JK-MONT. Chceme poděkovat
také všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali, protože bez těchto nadšenců nejde takto náročná akce uskutečnit.

6

Jiřina Kotyzová

Hasičská soutěž
19. ročník soutěže v požárním sportu a 14. ročník Memoriálu J. Jarolíma
Dne 8. června náš sbor dobrovolných hasičů pořádal stejně jako každý rok soutěž v požárním
sportu. Místem konání bylo fotbalové hřiště v Jankovicích. Začátek soutěžního klání byl naplánován na 13. hodinu. Na místo dorazila soutěžní družstva dospělých z Přelouče, Starkoče a letos zcela
neočekávaně i z Konopáče. Ženy přijely pouze z Přelouče. Dvě družstva starších dětí, z Přelouče a
Zbyslavi, tři družstva mladších dětí z Přelouče a jedno družstvo přípravky z Přelouče. Náš sbor
reprezentovala dvě družstva, jedno složené ze starších závodníků a druhé smíšené z našich děvčat
a chlapců. Rozhodčí byli páni Martin Macháček a Miloš Chlád z ČHJ Přelouč.
První místo a putovní pohár odvezli do Starkoče, na druhém místě byla mládež z Jankovic, na
třetím místě starší domácí, na čtvrtém místě muži z Přelouče, na pátém místě ženy z Přelouče a na
místě šestém hasiči z Konopáče.
Starší žáci byli lepší z Přelouče než ze Zbyslavi a mladší žáci si vyhráli místa, tak jak se zapsali. První
bylo družstvo číslo jedna, druzí číslo dvě a třetí číslo tři, všichni z Přelouče. A nejlepší byla přípravka
z Přelouče. Na závěr jsme rozdali poháry, diplomy, medaile, drobné dárky a sladkosti.
Letos jsme poprvé zaznamenali extrémně nízkou účast družstev z našeho okresku. Nepřijel vůbec
nikdo ve složení, ve kterém by se dalo soutěžit. Snad to bylo způsobeno tím, že se původní termín
měnil a pak se zase vracel zpět. Nebo možná proto, že tento druh zábavy je pomalu na ústupu.
Vidím to i u nás. Plníme si závazky v rámci vlastního okrsku - zúčastnili jsme se oslav 120. výročí
založení SDH v Tupesích, stejného výročí v Mokošíně a předávky vody v Turkovicích.
Na příští rok je naplánovaný jubilejní 20. ročník soutěže v požárním sportu.
Děkuji obecnímu úřadu, že nás podporuje v naší činnosti, děkuji fotbalistům za zapůjčení areálu a
děkuji paní Slovíkové za sladké ceny pro všechna družstva dětí. Velký dík patří také všem hasičům,
kteří se aktivně této soutěže účastnili jak v přípravách, tak v rámci vlastní realizace.

Lukáš Hyhlík
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Zpráva o činnosti SDH Seník
V letošním roce v únoru se konala VVH SDH okrsku č. 19. V dubnu jsme zkoušeli naši hasičskou
stříkačku PS12, kterou úspěšně opravil náš člen Michal Uhlíř. V květnu proběhlo pálení větví a roští
za vesnicí směrem na Pelechov.
Zajišťovali jsme hasičský dozor při pálení čarodějnic U Žabáka v Seníku. V květnu jsme se zúčastnili
Memoriálu p. Koženého v Lipolticích, kde jsme obsadili 3. místo. Dále jsme se aktivně zúčastnili
dětského dne, který se pořádal U Žabáka v Seníku. Zúčastnilo se ho rekordních 165 dětí. Měli jsme
stanoviště u jedné z disciplín, kde děti proudem vody musely srazit všechny kuželky naplněné
vodou. Také jsme se zúčastnili námětových cvičení v rámci okrsku č. 19. V Tupesích jsme se umístili
na 4. místě, v Mokošíně pak na 2. místě a prověřili zde také sání. V Turkovicích jsme zjišťovali provozuschopnost našich technik při dálkové předávce vody.
Také naši členové p. Loužil, p. Komárek a p. Svoboda na velkých plochách v obci sekali trávu na
sušení a malé plochy sekala obecní skupina. V měsíci září jsme zahájili opravy vnitřních prostor a
modernizace naší hasičské budovy.

Zkouška stříkačky po generální opravě

Tupesy: nástup

Lipoltice: nástup

Dětský den U Žabáka
Pavel Křinka

Drakiáda
Devátý ročník drakiády jsme museli kvůli nepřízni počasí přesunout ze soboty 5. 10. na neděli 6.
10. 2019. V neděli se počasí o to více vydařilo. Se svými draky přišlo 35 dětí. Když se děti unavily,
mohly si vyrobit větrník nebo nabarvit sádrové odlitky. Poté každé dítě, které pouštělo draka,
dostalo malou odměnu. Překvapením dračího odpoledne byl obrovský dort, který jsme dostali
sponzorským darem z cukrárny paní Evy Slovíkové, za což jí moc děkujeme.
spolek Spolu Vlastní cestou
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Neklubačky
Pravidelné cvičení probíhá každý čtvrtek při jakémkoliv počtu cvičenek.
Koncem dubna jsme navštívili Flóru v Olomouci. Jelo nás z Jankovic pět. Protože zveme i hosty
odjinud, tentokrát naše řady rozšířila jedna paní z Tetova.
V červnu plánujeme pěší pochod údolím Hluboký po značené trase do Morašic, vracet se budeme
po silnici přes Krasnice. Celkem je to asi desetikilometrová pěkná procházka.
V plánu máme také cestu rychlíkem do Letohradu, tam si na dráze půjčíme kola. Ty se dají vrátit na
nádraží v Chocni, kam dojedeme po velice nenáročné cyklotrase. Zvládne ji každý, kdo se na kole
jenom trochu udrží.
Termíny upřesňujeme podle možností přihlášených.
Koho naše plány osloví, prosím volejte 778 408 709, domluvíme podrobnosti.

Jana Jarolímová

Nadcházející akce
19. 10. 2019 – návštěva vinného sklípku v Hustopečích
26. 10. 2019 – svoz velkoobjemového odpadu
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Tra�i��� r�z��ě����
v�no���h� s�r���
Všechny srdečně zveme na další společné rozsvícení vánočního
stromu v Jankovicích, které se bude konat

v sobotu 30. listopadu od 17°° hodin
tradičně u křížku v Jankovicích.
Přijďte se pobavit s přáteli, zahřát se skleničkou horkého punče a společně vstoupit do vánočního adventu.
K rozsvěcení stromku si už tradičně zazpíváme koledy a stromek můžete ozdobit
přinesenými ozdobami.

Těšíme se na Vás!

Obec Jankovice za spolupráce hasičů z Jankovic

Hasiči a Obec Jankovice
pořádají tradiční

M���lá�k�� na�����
ve čtvrtek 5. prosince 2019
na obecním úřadě, začátek v 16°° hodin.
Pro děti je jako už každoročně připraveno zdobení perníčků a v 16:30 hodin
tradiční loutkové divadlo.
Potom přijde Mikuláš s čerty a andělem.
Pro děti je připraveno občerstvení a malá nadílka.

Tímto zveme všechny děti a dospělé.
10

Naši jubilanti

Paní Věra Uhlířová z Kozašic oslavila
80. narozeniny 16. června.

25. března oslavila 80. narozeniny
paní Marie Malinská z Jankovic.

6. září uběhlo 86 let od narození paní
Marie Formanové z Kozašic.

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...
9. srpna 2019 zemřela ve věku 88 let paní Alena Teplá, která
prožila převážnou část svého života v obci Kozašice.
Čest její památce.
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Vítání občánků
V neděli 6. října proběhlo na obecním úřadě v Jankovicích další slavnostní vítání nových občánků
našich obcí.
V letošním roce byly pozvány 3 děti, které přišly na svět během minulého roku. Přivítáni nakonec
byli dva občánci, Tomášek Hammerlindl z Jankovic a Tobiášek Čuchal z Kozašic.
Věříme, že i v dalších letech bude tato pěkná tradice pokračovat a budeme moci přivítat další
malé občánky i ve větším počtu.
Lenka Jarolímová za SPOZ

Lístky lípy navléká sluneční záře
do barev podzimu - totiž žluté, zlaté.
A na klíně ručičky malinkaté
hladí maminčiny rozzářené tváře.

S údivem v očích a pusinkou dokořán
děťátko na klíně nevydá hlásky.
A pohledem zeptá se bez otázky:
"O čem povídá ten sympatický pán?"

To jen pan starosta
čte slova ze stránky,
a tak tu slavnostně
vítá nové občánky.
Michaela Staňková
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