LIPOVÉ
září 2020
LISTY
občasník obce Jankovice

Úvodní slovo
Milí čtenáři,
v pořadí 7. číslo občasníku Lipové listy se Vám bude snažit poskytnout ucelené informace o připravované výstavbě kanalizace v Jankovicích a Kozašicích, dále se ohlédneme za ničivou povodní, která
se v červnu přehnala našimi obcemi. Díky pandemii se zrušily akce naplánované na jaro a začátek
léta, první větší společnou sešlostí po této pauze, ze které nabídneme pár fotograﬁí, bylo „Rozloučení s prázdninami“ uspořádané u hospůdky U Žabáka v Seníku.
Přinášíme také pozvánky na akce podzimní a budeme doufat, že se vše bez problémů a větších omezení uskuteční.
Přejeme příjemné počtení a hlavně pevné zdraví Vám všem.

Zdraví redaktorky LL

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další číslo našeho občasníku Lipové listy. Minulé číslo se nám podařilo
vydat těsně před jarní koronavirovou epidemií. Tato epidemie nás naštěstí více nezasáhla, alespoň
co se počtu nemocných v obcích týká. Nemohla nám však zabránit v práci na důležitých dlouhodobých projektech.
V červnu jsme bojovali s rychlými přívalovými dešti. Ty způsobily i v našich obcích bleskovou povodeň, které nás všechny překvapila svoji silou. Zde bych velice rád poděkoval zejména našim hasičům, ale i ostatním občanům, kteří nabídli svoji pomoc s odstraňováním následků této bleskové
povodně.
Hasičské jednotky v obou našich obcích byly jako první na místě a pomáhaly tam, kde to bylo potřeba. Mohu říci, že jsem byl hrdý na všechny dobrovolné hasiče, kteří se zásahů i následného odklízení
následků zúčastnili. Jsem rád, že v obcích máme funkční hasičské jednotky, na jejichž činnosti se
podílejí všechny věkové kategorie hasičů, a na které se můžeme spolehnout, že budou k dispozici,
když bude potřeba.
Naši hasiči byli připraveni zasáhnout pro ochranu životů v případě ohrožení, odstraňovali naplavené
překážky, čerpali vodu ze zaplavených objektů, plnili pytle s pískem a rozváželi je na postižená místa
a realizovali další činnosti. Následně všichni velmi aktivně pomáhali s odstraňováním následků bleskové povodně, úklidem prostorů, kde voda prošla, následným odvozem kontaminovaného odpadu
z postižených domů. V neposlední řadě dovezli a distribuovali vysoušeče do postižených objektů,
které se mi podařilo domluvit jako zápůjčku od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
Velmi důležitým krokem, vzhledem k rozvoji našich obcí, je vydání Územního plánu obce k 1. 7.
2020. Naše obce neměly dlouhou dobu vydaný platný územní plán. Jeho vydání bylo před mnoha
lety zablokováno soudním sporem, který se týkal zařazení pozemku v Seníku, a teprve po jeho
odblokování před třemi lety jsme mohli obnovit práce na jeho vydání. Poslední rok bylo jeho vydání
blokováno nepříznivou personální situací na Stavebním odboru Městského úřadu v Přelouči, o které
jsem psal v minulém čísle.
Zastupitelé obce schválili také Urbanisticko – architektonickou studii rozvoje obce Jankovice - vizi, o
které píšu na dalších stránkách dnešních Lipových listů.
V jarních měsících jsme podali druhou žádost o dotaci na výstavbu „Splaškové kanalizace Kozašice,
Jankovice“, tentokrát z programu Ministerstva zemědělství, abychom zvýšili šance na získání dotace
k výstavbě. Byla to pojistka, pokud by nám nevyšla níže uvedená dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR.
Zároveň byla v červnu podepsána Smlouva o spolupráci při výstavbě a realizaci stavby „Splaškové
kanalizace Kozašice, Jankovice“ s VAK Pardubice, a. s.
Velmi dobrou zprávou je, že jsme začátkem července obdrželi „Rozhodnutí o poskytnutí ﬁnančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR o poskytnutí dotace“ ve výši 36 375 129 Kč, tj.
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63,75 % z předpokládaných nákladů na výstavbu splaškové kanalizace. Lhůta realizace projektu je
stanovena maximálně do 31. 12. 2024 a předpoklad výstavby v letech 2021 – 2022. Získání této
dotace je pro obec výhodné a přibližně platí propočty, které jsem zveřejnil v loňském roce. Tyto
propočty se týkají uhrazení zbývající ceny stavby mezi náklady hrazenými z dotace a celkovou
vysoutěženou cenou stavby. Obec bude část těchto nákladů hradit z vlastních zdrojů a část úvěrem
od komerčního poskytovatele. Jaký poměr bude mezi těmito úhradami, rozhodne zastupitelstvo
obce.
V následujících měsících nás čeká příprava podkladů k vyhlášení výběru dodavatele stavby a realizace výběrového řízení. Nejdůležitější pro nás pro všechny však bude plánování jednotlivých přípojek a vyhotovení projektové dokumentace na výstavbu kanalizačních přípojek od jednotlivých
nemovitostí a s tím související dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. V této fázi vystupuje obec jako objednatel a náklady na zpracování projektové dokumentace a s ní související úkony
bude obec hradit. Tato fáze by měla být dokončena do konce listopadu 2020. Co to pro jednotlivé
majitele nemovitostí znamená? V této fázi proběhne jednání s každým majitelem nemovitosti,
zaměření stávajícího stavu, návrh řešení, průzkum podzemních zařízení a následně uzavření smlouvy a zplnomocnění s vlastníky nemovitosti pro zřízení přípojky. V této fázi je kalkulováno s cenou
projektové dokumentace za jednu přípojku 2 450 Kč bez DPH. A jak jsem napsal výše, hradit ji bude
na všechny přípojky obec.
Pokud půjde vše dobře, je možné počítat se zahájením stavby v průběhu roku 2021. Pevně doufám,
že dobře dopadne i výběr zhotovitele stavby a vyhneme se problémům s kvalitou stavby a plněním
termínů.
Úspěchem je také získání dotace od Pardubického kraje - „Příspěvek pro místní prodejnu smíšeného
zboží“ ve výši 19 500 Kč, která je pomocí v naší snaze zde prodejnu pro občany udržet a podporovat.
Na závěr pár slov k odpadům. Jsem rád, že většina z Vás odpad třídí a vím, že někdy se může stát
situace, že jdete s vytříděným odpadem ke kontejnerům a oni jsou plné. Někdy je to způsobeno tím,
že je pozdě vyveze svozová ﬁrma nebo se někdy kontejner prostě naplní dříve nebo ne každý například plastové lahve nebo papírové krabice sešlápne a ony zbytečně zaplní větší prostor. Rádi
bychom Vám třídění ulehčili a přiblížili více k Vašim dveřím. Na podzim plánujeme, že do každého
domu dáme žlutou popelnici (120 litrů) a zabezpečíme pravidelný svoz od domu (1x za 14 dní).
Roční nájem popelnice by hradila obec. Pokud by se tento systém osvědčil, stejným způsobem
bychom příští rok dali k dispozici i modrou popelnici na papír do každého domu. Možná by to
přesvědčilo i ty z Vás, kteří ne vždy a vše zatím vytřídí a i tříděný odpad končí ve směsném (černí
pasažéři v odpadovém systému). Kontejnerová stanoviště by zůstala zachována, pouze by se někde
snížil počet stejných kontejnerů.
Rád bych Vám všem popřál do nastávajícího podzimu trvalé a pevné zdraví a všem klidnou a pohodovou náladu a hodně sil k pokračování a dokončení všech projektů.
Mgr. Petr Hammerlindl

Urbanisticko – architektonická rozvojová studie
obce – vize rozvoje
Zastupitelé obce byli na 5. zasedání zastupitelstva obce začátkem měsíce července seznámeni s
Urbanisticko-architektonickou rozvojovou studií obce Jankovice. Jedná se o výhledovou vizi (představu) obce, jak by mohl v budoucnu vypadat střed obce Jankovice u rybníčku, včetně využití obecního domu č.p. 10 a dále pojetí multifunkčního obecního domu č.p. 27 a jeho okolí. Přijetí této vize
je důležité pro další rozvoj obce, plánování rozpočtu obce, využití dotačních titulů a stanovení krátkodobějších cílů na nejbližší léta. Zastupitelé obce po seznámení s touto vizí tento návrh jako vizi do
budoucna přijali.
Velmi rád bych s touto vizí seznámil i Vás občany našich obcí a pokusil se přiblížit její význam. V
případě této studie - vize není důležité se v této chvíli zabývat podrobnostmi, protože ty budou
řešeny postupně při řešení krátkodobějších cílů (projekty), které budou zpřesňovat a řešit jednotlivá
řešení a detaily.
K přemýšlení o vizi mne motivovalo cestování po naší republice a sledování toho, jak některé obce
již dnes vypadají a jak se rozvíjejí. A mnohdy to není pouze otázka ﬁnancí, ale právě i existence či
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neexistence nějaké představy nebo vize, jak by naše obce mohly v budoucnosti vypadat. Bez exis-tence nějaké vize se to vše různě plácá, jak co přijde, kdo má jaký nápad, zda se naskytne dotace a
mnohdy to vypadá jako v pohádce „Jak pejsek a kočička pekly dort“.
Co si vlastně můžeme pod vizí představit? Vize je mnohem dlouhodobější - zabere mnohem větší
časový úsek, než dojde k jejímu zrealizování. Kdežto cíl má zpravidla kratší termín k dosažení. Vize
je často složena z mnoha cílů - krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých…
Vize je pevný bod či maják na obzoru, ke kterému se přibližujeme – cesta jako taková většinou bývá
klikatá a není přímá. Jsou na ni různé objížďky nebo zastavení. Ale když máme pevný bod, ke kterému směřujete, tak, i když musíte dělat objížďky, nakonec se vrátíte na ten správný směr a ke svému
konečnému cíli (vizi) dojedete.
Kdežto cíl jako takový se může změnit, pokud je to vhodné nebo je to potřeba.
„Pokud nemáme vizi, nejenže nevíme, kam směřujeme, ale v podstatě jakákoliv cesta bude dost
dobrá, protože stejně nevíte, kam chceme dojít…“
„Budeme jako bárka odnášená proudem po moři. Určitě do nějakého přístavu dorazíme, ale je s
otazníkem, zda to bude ten, který se nám bude zamlouvat“.
Prvním krokem k naplňování naší vize je výstavba kanalizace a na ní navazující rekonstrukce rybníčku v Jankovicích. Zároveň může proběhnout úprava návsi obce již v souladu s vizí. Dalším více vzdáleným cílem může být výstavba podkrovních malometrážních bytů v budově obecního úřadu č.p.
27. Teprve potom mohou následovat další krátkodobější cíle.
V tomto roce ještě plánujeme zpracování podobné studie - vize pro střed obce Kozašice, kde máme
dlouhodobě nevyužívaný obecní objekt bývalé hasičské zbrojnice a obchodu, o němž jsem zde na
stránkách v minulosti také psal.
Více informací můžete vyhledat na internetových stránkách obce.

Celkový pohled na střed obce Jankovice
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Pohled na střed obce ve směru od Přelouče

Pohled na střed obce ve směru od obecního domu č.p. 10

Pohled na multifunkční obecní dům č.p. 27
Mgr. Petr Hammerlindl
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Aplikace „V obraze“
Již přes půl roku je možné využívat aplikaci „V obraze“, která je moderním a efektivním způsobem
přenosu informací mezi Vaším úřadem a Vámi. V této aplikaci se Vám ihned zobrazí veškeré informace vložené na internetové stránky. Jednotlivé informace se zobrazují v příslušných skupinách jako:
Zprávy – zde se zobrazují vložené aktuality, akce a ostatní informace
Akce (kalendář) – zde se zobrazují aktuality vložené do kalendáře, například aktuální přehled svozů
odpadů, takže máte ihned přehled, kdy se vyváží jaká popelnice, termíny svozů velkoobjemového a
nebezpečného odpadu, vložené akce apod.
Úřední deska – zde se zobrazují povinné informace, např. Ohlášení jednotlivých termínů zastupitelstev obce apod.
Galerie – zde se mohou objevovat vložené informace z akcí nebo jednání
Dále se zde zobrazují Aktuální události ze všech výše uvedených skupin podle aktuálních termínů.
Používání aplikace je pro občany zdarma a její instalaci zvládne běžný uživatel mobilního telefonu.
O mobilní aplikaci V obraze, i o tom jak si aplikaci stáhnout do svého mobilu se dozvíte více na
www.aplikacevobraze.cz.

Mgr. Petr Hammerlindl

Informace k domovním přípojkám splaškové
kanalizace
V souvislosti s plánovaným projektem „Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice“, přinášíme některé informace k připojení nemovitosti na novou kanalizaci. Toto připojení bude provedeno novou
kanalizační přípojkou. Do nové kanalizační přípojky smí být odváděny pouze splaškové vody (z
kuchyně, koupelny, WC apod.). Dešťové vody (okapy ze střech, zachytne žlaby před vjezdy do
garáže apod.) lze vypouštět do stávající dešťové kanalizace, nebo využívat stávajícím způsobem.
Kanalizační přípojka by měla byt vedena od hlavního kanalizačního řadu až po napojení z nemovitosti na pozemku vlastníka připojované nemovitosti. V případě vedení části přípojky po pozemku
jiného vlastníka než obce, je tento vztah vlastníků řešen smlouvou o vzniku věcného břemene (podklady pro smlouvy mezi majiteli zajišťuje projektant).
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Několik důležitých technických zásad pro budování domovní kanalizační
přípojky
1. Do domovní kanalizační přípojky smí být odváděny pouze splaškové vody z domácnosti (z kuchyně, koupelny, WC, apod.).
2. Do přípojky se NESMÍ vypouštět odpadní vody ze žumpy, DČOV nebo septiku. Stávající zařízení pro
předčištění odpadních vod se musí potrubím obejít nebo projit. Obsah těchto zařízení se pak vyčerpá a zasype se nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.). Pokud se zařízení potrubím přípojky obejde, lze jej využít pro jiný účel – např. zachytávání a využívání dešťových vod.
3. Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku. Více domovních přípojek se povoluje ve
výjimečných, předem schválených, případech (např. mimořádně rozlehlý objekt, zvláštní překážky
bránící jinému technickému řešení apod.) Odvodnění dvou nebo více nemovitostí jednou přípojkou
není možné.
4. Trasu domovní přípojky je nutné volit přímou a co nejkratší, pokud možno v jednotném sklonu.
Pokud je na přípojce změna směru (lomu) přípojky, je v každém lomu osazena revizní šachta o
průměru 40 cm. Přípojka musí být vždy v celé své délce provedena jako vodotěsná.
5. Minimální výška krytí ve všech pásech přidruženého prostoru pozemní komunikace, které neslouží
provozu vozidel nebo stání vozidel, a ve volném terénu mimo souvislou zástavbu doporučuje ČSN 73
6005 podle místních podmínek minimální výšku krytí 1,0 m. Jde zde o statickou bezpečnost potrubí
a o zabezpečení proti zámrzu přípojky. Hlavní řad je uložen min. 1,8 m pod komunikací.
6. Kanalizační přípojka bude vybudována z hrdlových kanalizačních trub z hladkého PVC (KG) v
kruhové tuhosti min. SN 8, průměr potrubí DN 150 nebo 200 mm.
7. Sklon domovní přípojky z potrubí DN 150 mm by měl být dle normy veřejné kanalizace minimálně
2 % (2 cm na metr) Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami. Obdobné sklony u
potrubí vnitřní světlosti DN 200 jsou pak 1,0 % (1 cm na metr).
8. Pokud není možné gravitační provedení kanalizační přípojky, bude navržena přípojka tlaková, tj.
na pozemku nemovitosti bude umístěna domovní čerpací jímka tlakové kanalizace, ve které bude
umístěno čerpadlo. Z čerpací jímky bude vedeno potrubí d40 (d50) a odpadní vody budou čerpány
do hlavního řadu. Napojení domovní čerpací jímky na elektrickou energii bude řešeno z domovních
rozvodů napojené nemovitosti. Základní informace o jímkách tlakové kanalizace je možné získat
např. na www.presskansystem.cz, www.sigmontpraha.cz/tlakova-kanalizace, nebo www.regaplast.cz.

Červnová povodeň
Průtrž mračen, valící se voda a obrovské škody. I tak by se dala jednoduše shrnout pohroma ze 14.
června, která postihla takřka celou republiku. Po dlouhodobém suchu přišly silné přívaly srážek a
vysušená půda si s nimi neuměla poradit. Silně zasaženými byly kraje Zlínský, Středočeský, kraj Vysočina a v neposlední řadě i kraj Pardubický.
Ani naše obce neunikly ničivým záplavám. Ty ohrožovaly občany, jejich příbytky a majetek. Napršelo
zde kolem 100l vody na m2.
V Seníku se v nebezpečí ocitla řidička, jejíž automobil s sebou strhl silný proud vody mimo vozovku.
Úspěšnou vyprošťovací akci provedli dobrovolní hasiči a řidička vyvázla bez újmy na zdraví.
Jankovice se potýkaly s rozvodněnou struhou, její koryto nabylo několikametrové šíře. Proud s sebou
nesl uvolněnou zeminu, a díky tomu se po opadu vody na betonovém plácku u lávky objevilo několik
tun naplavenin.
Jednotky sboru dobrovolných hasičů spolu s dalšími nápomocnými spoluobčany po celý den pytlovaly písek a rozvážely ho po obcích, odčerpávaly vodu, nebo pomáhaly s odstraněním přivalených
překážek.
Sbor dobrovolných hasičů Jankovice navíc celou noc zasahoval ve Lhotě pod Přeloučí, kde pomáhal
s odčerpáváním vody, která zaplavila silnici první třídy procházející obcí a celý střed obce. Za 8 hodin
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přes naši „mašinu“ proteklo přes 500 m3 vody.
Vyjmenované situace jsou pouze střípkem v hrozivé mozaice červnové kalamity. Postiženo bylo
mnoho domácností. Voda vyplavila sklepy, zahrady, zničila úrodu a nenechala nikoho klidným.
Každý se snažil minimalizovat škody na svém majetku. Byli i tací, kteří ochotně pomáhali druhým,
přesto že jim doma doslova teklo do bot. Velký dík tak patří sborům dobrovolných hasičů Jankovice
a Seník a dalším dobrovolníkům mimo SDH. Bez nich by dopady povodní, jaké zde domorodci nepamatují posledních 30 let, byly mnohonásobně horší. Další poděkování patří ČHJ Přelouč za nasazení
jejich techniky a jejich členů při úklidu komunikací v Jankovicích.
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Nejpodrobněji zaznamenaná povodeň v Kronice Jankovic
Připomínka roku 1934
V pondělí, 1.října ve 3 hodiny odpoledne počalo pršeti. Déšť se stupňoval v průtrž mračen. V deseti
minutách valila se voda přes silnici a zatopila několik zahrad a dvorů. Nikdo nebyl na neočekávaný
příval připraven, a tak voda razila si cestu na mlaty i do síní. Jak náhle přišla, tak i odešla. Na polích
však zanechala nesmazatelné stopy. Výmoly a strže plné vzklíčeného obilí byly pohromou každého,
kdo měl svahové pole.

Kronika obce Kozašice - střípky na téma počasí
V roce 1934
„ Rok 1934 byl velmi suchý tak že bylo zlé o vodu. Podzim byl krásný, teplý, vlažný, dne 6. října byl
liják který trval dvě hodiny ale vody byla veliká spoušť. V podzimu narostlo krmení pro dobytek
pěkného však za léto nic. V celém podzimu se dobytek pásl až do plných Vánoc s čímž se ušetřilo
mnoho krmení.“
V roce 1971 bylo počasí podobné jako v tomto roce
„Jaro začalo velmi brzo, ale dlouho trvající deště, jarní práce prodloužily. Pršelo nepřetržitě od květ9

na do poloviny července. Tak deštivé počasí nikdo nepamatuje. Od poloviny července začaly krásné
letní dny. Teplota dosahovala až +33°C.“
V roce 2002 byla zima velice nestálá
„Leden začal větším sněžením a mrazem kolem -17°C. Sněhová bouře, která nás provázela na začátku
měsíce se ke konci změnila na velké teplo s nárazovým větrem +17°C. Únor byl teplý, duben studený
a suchý. V letních měsících se teplota dostala až na +30°C. 21. Června se přehnala vichřice, která
způsobila mnoho polomů i části střech odnesla. Bylo potrhané elektrické vedení a dva dny nešel
proud.“

Knihovna
Připomínáme, že od listopadu loňského roku máme v obcích novodobou verzi veřejné knihovny.
Je to knihovna samoobslužná, pořízená ze svazků darovaných veřejností.
Jak už jednou informoval občasník Lipové listy,
může každý ve svém volném čase navštívit čekárnu proti obchodu v Jankovicích. Do jedné z jejich
dvou místností je knihovna umístěna. V letošním
roce byla rozšířena o tři nové regály, které se
postupně zaplňují darovanými svazky.
Pokud si budete přát půjčenou knížkou rozšířit
svoji domácí knihovničku, nemusíte ji vracet.
Nejsou tak dávné časy, kdy jsme téměř všichni
„hltali“ příběhy z knížek jeden za druhým. Děti
prožívaly dobrodružství svých hrdinů. Dospělí
brali knihu do ruky ve chvílích odpočinku i pro
poučení.
V době audioknih, internetu a nepřeberného množství ﬁlmů se snad ještě najdou ti, kteří se rádi usadí
ve stínu na lavičku, nebo v teple domova, zalistují v rozečtené knize a prožijí si její příběh. Tak jako v
časech, kdy kniha byla vzácností.
Tak jako, když byly na českém venkově zřizovány s velikou slávou Obecní knihovny….A jak to bylo u
nás?

Historie čtenářská v našich obcích
Ke vzdělání lidu založena v r. 1923 Obecní knihovna pro obce Jankovice, Seník a Kozašice, jest umístěna ve škole v Jankovicích. Knihovníkem jest řídící učitel František Matiska. Obecní knihovna čítá v
měsíci srpnu roku 1924 133 svazků. V prvém roce bylo učiněno 1109 výpůjček.
V roce 1926 - knihovna má celkem 224 svazků. Čtenářsko-hospodářské besedě náleží 61 sv., Jankovicům 54 sv., Kozašicům 28 sv., Seníku 81 sv. Čtenáři si vypůjčovali hlavně v měsících zimních.
1977 Místní lidová knihovna půjčuje knihy pouze v zimě.

(zdroj: Kronika obce Jankovice)

Paní Veletová z Kozašic byla knihovnicí pro Jankovice a Kozašice do roku 1978.
1979 byla dokončena oprava domku č.p. 10 v Jankovicích. Umístěna tu byla požární zbrojnice. Ze
dvou místností obytných byla jedna vyčleněna pro setkávání pionýrské a svazácké organizace, do
druhé Místní národní výbor zakoupil nový nábytek pro knihovnu. Zde byla knihovnicí Jana Jarolímová.
Po přestavbě budovy úřadu v roce 1995 se knihy vrátily zpět na úřad do nově vzniklé místnosti. Půjčovala je Marie Suchánková.

(zdroj: pamětníci)

V roce 2008 byl fond už zrušené knihovny převeden pod Okresní knihovnu v Pardubicích.
(zdroj: záznamy v MK Přelouč)

Jana Jarolímová
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Naši jubilanti

70. narozeniny slavil 12. června pan Václav Bydžovský ze Seníku.
28. června oslavil 83. narozeniny pan Miloslav Danihelka z Kozašic.

Paní Zdena Lobová ze Seníku slavila 15. srpna krásných 94 let.
70. narozeniny oslavil 29. srpna pan Pavel Darsa z Kozašic.

Přejeme Vám všechno dobré, hlavně pevné zdraví a životní pohodu...

Vzpomínáme...
Ve věku nedožitých 88 let nás dne 10. dubna 2020 navždy opustila paní Květoslava Čuchalová.
Dne 14. června 2020 zemřela paní Marie Kurková ve věku nedožitých 95 let.
Čest jejich památce !
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Rozloučení s prázdninami
V neděli dne 30. 8. 2020 se konalo ukončení prázdnin „U Žabáka“ v Seníku. Pro děti byla připravena
jízda v kočáru, tradiční soutěže, vystoupení divadla „Týbrďo“ a na závěr i žabákovo překvapení.
I přes nepříznivé počasí se letos zúčastnilo 67 dětí, které soutěžily a po vyplnění soutěžní tajenky
dostaly i zaslouženou odměnu. Žabákovo překvapení bylo jako každoročně za bouřlivého odpočítávání dětí zakončeno skokem do rybníka. Tento rok mu toto osvěžení nikdo nezáviděl.
Akce se vydařila díky pořadatelům, všem sponzorům (Obec Jankovice, Birell, Haribo) a i díky SDH
Jankovice, které zapůjčilo hasičský stan. Už se těšíme na další ročník.
Lenka Jarolímová
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Spolek Spolu Vlastní cestou
12. 9. odpoledne se bude konat 2. ročník Opičí tour. Všichni jste srdečně
zváni na projížďku na kolech, každý dle vlastních možností. Nově se v rámci
trasy bude možné zastavit v Jankovicích v zemědělském muzeu a v Semtěši
na tvrzi. Trať bude prodloužená o obce Brambory a Nová Ves. Začátek bude
v jakékoliv obci, kde si účastníci na stanovišti vezmou mapku s bližšími
instrukcemi. Všichni účastníci se sejdou v Litošicích v hospodě, kde se
setkání završí kuželkovým turnajem.

3. 10. se bude od 14.00 hod. konat již 10. ročník drakiády.
Akce se budou konat za přispění obce Jankovice.
Jiřina Kotyzová

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 28. 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.

