LIPOVÉ
červen 2018 LISTY
občasník obce Jankovice

Za jasných letních nocí
mám v srdci čirý pocit,
že hvězdy třpytivé odráží nás
jak ony v rybníce se zrcadlí zas.

Musí v nás být tolik krás.
Když čiré hvězdy srdcem vidí,
co zlata drží lidský klas.
Letní noc zná lepší tvář lidí.
(M.Staňková)

Úvodní slovo
Milí spoluobčané,
připravili jsme pro Vás 2. vydání našeho občasníku Lipové listy. Doufáme, že jsme alespoň někomu
udělali prvním číslem radost, a budeme se o to samé snažit i nadále. Ani v tomto vydání nebudou
chybět důležité informace z obecního úřadu, pohled do historie našich obcí a obrázky ze současného dění. Přejeme pěkné počtení a budeme rádi za jakoukoli odezvu z Vaší strany.
Redakční rada

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rád bych Vás v krátkosti seznámil s plněním úkolů v první polovině roku 2018 a
s výhledem do druhé poloviny roku.
Období právě skončeného jara bylo vyhrazeno pro přípravu projektů, výběr zhotovitelů a zahájení
prací na opravách a rekonstrukcích komunikací „k Mňukovým“ v Jankovicích a k nové výstavbě nad
Senickým rybníkem v Seníku.
U komunikace v Jankovicích proběhlo jednání s majitelem vedlejšího pozemku p. Husákem ml. Bylo
zde dohodnuto řešení vjezdu na jeho pozemek k nově budované nemovitosti v souvislosti s opravovanou komunikací.
V průběhu měsíce května proběhlo jednání s firmou Správa a údržba silnic Pardubického kraje –
cestmistrovství Přelouč a firmou Elektro – montáž – servis Klamoš v místech oprav. Firma Správa a
údržba silnic Pardubického kraje zvolila jako subdodavatelskou místní firmu StaMat CZ zejména
vzhledem k vlastnictví potřebné techniky a podkladového materiálu pro zpevnění komunikací. K
dokončení rekonstrukce dojde začátkem příštího měsíce.
V letních měsících proběhne plánované vyčištění Senického potoka v Jankovicích. Před jeho zahájením je nutné provést odběr a analýzu vzorků z tohoto potoka, aby bylo možné rozhodnout o uložení vytěženého materiálu. Stejně je nutné provést analýzu vzorků z rybníčka v Jankovicích.
Dne 10. 6. proběhlo jednání s Ing. Kůrkou (projekční kancelář zabývající se projekcí menších vodních staveb, zejména rybníků, malých vodních nádrží, rybochovných zařízení, potoků, sádek apod.)
o možném řešení oprav na Senickém rybníku. Na tomto rybníku proběhne v době jeho podzimního
vypuštění prohlídka objektů, které potřebují opravy nebo rekonstrukci, posouzení jejich stavu,
prohlídka odtokových a přítokových trubek pomocí kamer. Poté bude rozhodnuto o způsobu
opravy nebo výměny jednotlivých prvků na hrázi a přítoku. Na jednotlivé objekty budou následně
zpracovány projekty a postupně (ideálně se zapojením dotací) a podle možností obce opraveny.
U rybníčka v Jankovicích proběhne po vyčištění potoka, zaměření blízkého okolí specializovanou
firmou a následně po dohodě s Ing. Kůrkou zpracování jednoduché vizualizace prostoru a jeho
představení občanům (veřejná schůze, umístění na webových stránkách obce, apod.) Následně
dojde ke zpracování projektu, stavebního povolení a se zapojením dotací k samotné realizaci. V
případě dostatku financí by mohl být rybníček na podzim tohoto roku taktéž vyčištěn, aby nehyzdil
střed Jankovic.
Možná někdo může říci, že vše trvá dlouho, ale je lepší vše důkladně připravit, promyslet, zkonzultovat s odborníky a připravit si potřebné podklady, než věci uspěchat a dělat polovičatě. Navíc tak
jako všude, i zde platí „štěstí přeje připraveným“ a „dvakrát měř, jednou řež“.
V oblasti odpadů se podařilo díky zájmu občanů rozdat přes 60 ks popelnic na bioodpad a přes
počáteční problémy zejména s tím, jakou popelnici dát ve středu před dům, systém běží. Věříme, že
se do systému postupně zapojí i další občané. Historicky první svoz bioodpadu proběhl v našich
obcích dne 25. 4. 2018.
V rámci nakládání s vyřazeným elektrozařízením bylo dne 10. 5. 2018 odvezeno firmou REMA
Systém, a.s. elektrozařízení o celkové hmotnosti 2 240 kg, které bylo odevzdáno občany v průběhu
období od minulého svozu nebo svezeno hasiči v rámci sběru velkoobjemového odpadu, který byl
proveden dne 21. 4. 2018. Hasičům za jejich těžkou práci děkujeme. V letošním roce bylo hasiči
svezeno rekordní množství odpadu (elektro, velkoobjemový), které se rok od roku zvyšuje.
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Dne 14. 4. 2018 proběhla výsadba a kotvení stromů, zakoupených z dotace od Chvaletické elektrárny v Seníku, specializovanou firmou. Celkem bylo vysazeno 22 stromů. Na návsi v Seníku byla
vysazena 1 kanadská jedle, která zde bude zároveň sloužit jako vánoční strom, dále 2 ks lip, jako
náhrada za stromy, které byly skáceny ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Podél potoka
byly vysázeny ovocné vysokokmeny slivoně a třešně. Část stromů byla vysazena u Senického
rybníka a 1 lípa v Jankovicích, jako doplnění stromořadí lip na návsi. Vysazené lípy jsou zároveň
naším vkladem k 100. výročí vzniku republiky.
V květnu jsme obdrželi zpracovanou dokumentaci pro stavbu hřiště v Jankovicích a zároveň je
zažádáno o stavební povolení. V případě vyhlášení vhodné dotace bude možné vybrat zhotovitele
a stavbu realizovat.V měsíci červnu bylo vybudováno jedno místo pro kontejnery na plastový
odpad a papír v dolní části Kozašic a jedno v rekreační oblasti v Seníku za Senickým rybníkem pro
kontejner na smíšený odpad, plastový odpad a biopopelnice.

Kanalizace
Vzhledem k množství individuálních dotazů na budoucí vybudování splaškové kanalizace, zde
uvedu některé základní informace a podklady k rozhodování o této zásadní otázce.
V současné době je zpracován projekt (cca 9-10 let starý), který předpokládal pro vybudování
kanalizace v obcích částku 42 000 000 Kč. Pro jeho současné využití (vyšší ceny, stavební povolení,
nové objekty v obci, apod.) je nutné jeho přepracování a zároveň lze počítat s navýšením ceny
celkové realizace na cca 55 000 000 Kč (velmi hrubý odhad).
Pokud bude realizován, a to novým zastupitelstvem od podzimu letošního roku, je nutné počítat s
těmito otázkami a problémy:
* v současné době jsou prioritou pro budování kanalizace obce nad 2 000 obyvatel (my máme cca
315 obyvatel ve všech 3 obcích dohromady)
* rozpočet obce je cca 3 - 4 000 000 Kč ročně
* akci musí schválit zastupitelstvo obce v návaznosti na získání dotace (60 - 90%) a zbytek 5 500
000 - 22 000 000 mil. pokrýt z vlastních financí a půjčky (to kromě jiného znamená zadlužit obec
na několik let), v této otázce bude důležitá shoda všech zastupitelů
* v novém zastupitelstvu bude nutné získat zastupitele pro realizaci této rozsáhlé akce a projevit
hodně „statečnosti“ pro zadlužení obce jednotlivými zastupiteli
* v současné době platí obyvatelé pouze vodné, po napojení na kanalizaci budou nuceni platit i
stočné, což je další pravidelný výdaj domácnosti (bude hodně nespokojenců, kteří jsou se současným stavem spokojeni)
* v době výstavby je nutné počítat s množstvím omezení, postupně rozkopanými 3 obcemi apod.
* vzhledem k rozmístění našich obcí výstavbu prodražuje zejména dlouhé propojení mezi jednotlivými obcemi a následné připojení ke kanalizaci v obci Škudly, vedoucí do ČOV v Přelouči
* pro výstavbu je zásadní nově připravovaná legislativa, která bude zpřísňovat nakládání s odpadními vodami (například evidencí původce odpadu o jeho likvidaci na čističce, apod.)
Mgr. Petr Hammerlindl

Pohled do historie
Obec Kozašice v datech – Jak šel čas…
V roce:
1585 – bylo v obci 7 usedlíků
1650 - Švédové vypálili jedno stavení
1896 – prodejem obecní pastoušky a topolů u vrchního kříže se výtěžek použil na přístavbu školy v
Jankovicích
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1902 – stavba silnice z Kozašic k váze
1911 – postavena zdejší váha, zbourána r. 1971
1914 – založen hasičský sbor, zanikl r. 1998
1925 – stavba silnice v obci
1927 – založena obecní knihovna se 189 vázanými knížkami
1949 – zřízen místní rozhlas
1951 – stavba úřadovny – kulturního domu
1959 – zavedeno veřejné osvětlení
1960 – sloučení obcí
1961 – provedeny vrty ve vrbách, které odčerpaly vodu z místních studen i studánek
1966 – stavba nového rozhlasu pro všechny tři obce
1971 – výstavba nové požární zbrojnice, materiál byl použit ze zbourané váhy
1972 – započata stavba vodovodu
1976 – stavba silnice do Škudel
1977 – vybudována kanalizace, chodníky a vjezdy
1996 – zaveden telefon
1999 – započata stavba plynovodu
V průběhu všech těchto let vesnice žila velice bohatým kulturním a společenským životem. Většina
těchto akcí byla provedena místními obyvateli v tzv. akci „Z“.

Laskavý čtenáři milý,
přijď si přečítat aspoň chvíli
tuto knihu pamětní,
jak to bylo - jest - si prohlédni.

Ach že píši řádek první,
kdo bude psát poslední,
vzpomene si jistojistě
zase také na první.

Časy se mění, mění se kraj,
mění se budovy, mění se háj,
mění se národ, vyrůstá nový,
za námi zarostou travičkou rovy.

Tak rodný kraji, buď zdráv stále,
k dobrému rozkvětu rozvíjej se dále.
Všem pracovníkům a čtenářům přeje zdar
Jan Krejčík, Kozašice č. 25, kronikář.
(Psáno do pamětní knihy r. 1931)

Vzpomínky na T. G. Masaryka u příležitosti výročí založení samostatného československého státu.
Úryvky z kroniky obce Kozašice:
… Dne 10. září 1922 pan prezident T. G. Masaryk jel skrz Jankovice, kde přišli jeho přivítat z okolních škol děti, hasičské sbory, obecní zastupitelstvo a jiní …
… 7. 3. 1935 k oslavě 85. narození T. G. Masaryka uspořádal místní hasičský sbor zapálení hranice a
s projevem velitele Ladislava Petříka, divadelní představení.
… 1937 – Československá republika ztratila největšího a nejzasloužilejšího občana pana prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Dne 14. září o třetí hodině 29. minutách zemřel v Lánech první
prezident Československé republiky, když naplnil 87 let, 6 měsíců a 7 dní svého života.
Každý Čechoslovák pocítil tuto smrt jako ztrátu něčeho milého a nenahraditelného.
Lid zkrátka (prostě) svého prezidenta miloval!!
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(připravila p. Kavanová)

Okénko pana Křinky
V měsíci únoru 2018 jsem vás ve zkratce, ve svém okénku, seznámil s historií obce Seník i datem
založení SDH v obci.
V letošním roce slavíme šedesáté páté výročí dobrovolných hasičů v obci. Oslava se konala 26.
května 2018 v lokalitě horního rybníka a kiosku U Žabáka. Všichni členové sboru s velkým předstihem připravovali tuto akci. Za finanční podpory obce Jankovice a sponzorů – jmenovitě pánů:
Ladislav Novotný, Jan Špic, Jiří Zatloukal, Ing. Jaroslav Zima a bezejmenných návštěvníků kiosku,
kteří přispívali do kasičky SDH, se nám podařilo zajistit finanční prostředky na uskutečnění této
akce.
Přizvány byly hasičské sbory v rámci našeho okrsku číslo 19, které mezi sebou soutěžily v požárním
útoku a nejrychlejším sání.
SDH Jankovice byl první v požárním útoku, SDH Turkovice první v nejrychlejším sání.
Ani náš senický sbor se neztratil. V požárním útoku jsme skončili třetí, v sání dokonce druzí. Oslavu
našeho malého výročí přijeli podpořit i příslušníci HZS Pardubického kraje, kteří všem účastníkům a
návštěvníkům předvedli ukázku vyproštění zraněných osob při dopravní nehodě osobního automobilu, tzv. vystříháním.
Celý den nám přálo i slunečné počasí. Soutěžící i diváci si přišli na své. Občerstvení bylo zajištěno, o
kulturu a dobrou náladu se obětavě postaral Pepa Žák, který bavil přítomné až do večerních hodin.
V měsíci dubnu letošního roku byly odbornou firmou vysázeny ovocné stromy podél Senického
potoka. Na návsi jsou nově vysazeny dvě lípy. Jedna v blízkosti „křížku“ bude připomínat výročí
SDH, druhá, u cesty k „hospodě“, sté výročí vzniku samostatné republiky.
Z celkového počtu 21 vysazených stromů jsou u horního rybníka vysazeny čtyři duby.
Díky SDH Seník, velké obětavosti a skvělým nápadům majitelů kiosku U Žabáka je každý rok s
velkým úspěchem a za velké účasti dětí (více jak 100 dětí z okolních obcí) a rodičů slaven Den dětí –
den plný her a soutěží pro malé, který si i letos za pěkného počasí všichni náležitě užili.

(JUDr. Ota Křinka)

Kouzelník
V neděli 13. května k nám do zasedací místnosti OÚ zavítal kouzelník Michal Klaus se svou kouzelnickou show "Hrajeme si s kouzly".
I přes velice krásné nedělní počasí byla účast pěkná, přišlo 13 místních dětí a 8 rodičů. Vystoupení
se dětem velice líbilo a spousta z nich se do kouzlení zapojila. I tato akce se vydařila, jak je patrné z
těchto fotek.

(Lenka Jarolímová)

Čarodějnice
Jako každý rok se pod fotbalovým hřištěm v Jankovicích událo tradiční pálení čarodějnic. Nebojte,
spoluobčané, žádná žena znalá magie nevypustila duši. Kouř stoupal k obloze pouze ze ztrouchnivělého dřeva, větví, možná pár starých pohovek a skříní, čímž jsme symbolicky pohřbili poslední
pozůstatky zimy a přivítali, společně s postavením majestátní, na barevné fábory bohaté májky,
měsíc květen.
U ohýnku na fotbalovém hřišti byla možnost opéct si buřty a liberecké párky, ať už přinesené z
domu či zakoupené v okýnku s občerstvením, obsluhovaném členy SDH Jankovice. Slunné počasí
přálo dobré zábavě a uvolněné atmosféře. Na pálení čarodějnic dorazilo se svými rodiči i mnoho
dětských neposedů, kteří netrpělivě vyčkávali soumraku. Konečně, asi po osmé hodině, se slunce
rozhodlo ulehnout za obzor a v poslední jemné záři dubnových červánků se šerem zastřená plocha
fotbalového trávníku rozzářila oranžovým světlem ohně a barevnými světýlky lampiónů.
Myslíme, že se akce vydařila moc hezky a nemůžeme dělat nic jiného, než se těšit na pálení čarodějnic 2019.
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Dětský den a pohádkový les
23. června se v Jankovicích konal tradiční „Dětský den“ současně s 2. oficiálním ročníkem „Pohádkového lesa“. Navzdory nepřízni počasí a konání dalších kulturních akcí v několika okolních obcích
přišlo více dětí než v loňském roce, a to 89.
Na dětském dnu byly pro děti připraveny různé soutěže. Některé tradiční, jako např. střílení ze
vzduchovky či chůze na chůdách a další nové, jako např. určování stop zvířat nebo spin ladder kuličky spojené provázkem, se kterými hráči hází na dřevěný žebřík. V neposlední řadě si děti mohly
v dílničce vyrobit zvířátko z papírových ruliček, popř. pouštět kuličky po kuličkové dráze.
Na cestě za pohádkovými postavami děti vázaly pentličky vodníkovi, zachraňovaly zakletou princeznu od zlé čarodějnice, snažily se uhodnout záludné hádanky čertů, obehrát piráta, u potulných
hudebnic určit název písniček, u selky se učily dojit kozu a za odměnu je na jejich dlouhé dobrodružné pouti popovezli indián s kovbojem na svých koních… Celkem bylo pro děti připraveno 13
stanovišť, kde za splnění daného úkolu dostaly nápovědu v podobě písmenka do tajenky. Kdo
tajenku uhodl, vybral si zasloužené ceny.
Celkem se na těchto akcích podílelo 26 převážně místních spoluobčanů. Tímto jim děkujeme za čas,
který akcím věnovali. Děkujeme sponzorům - Obci Jankovice, firmám VAKO - CZ, s.r.o. a JK MONT. A
dále děkujeme také všem zúčastněným dětem i dospělým, a už teď se těšíme na další ročník.

(Jiřina Kotyzová, Renata Menclová)

Hasičská soutěž
Ohlédnutí za 18. ročníkem soutěže v požárním sportu a zároveň 13. ročníkem Memoriálu J. Jarolíma.
Pošmourné ráno v sobotu 9. června se od ostatních něčím lišilo. Nejen tím počasím, kdy po mnoha
dnech se na obloze objevily mraky, ale nezvyklou činností našich dobrovolných hasičů z Jankovic.
Na tento den byla naplánována hasičská soutěž na místním fotbalovém hřišti. Fotbalisté tuto
sobotu měli volno a dokonce i svatba v myslivně se konala den předem. Tak hasiči měli hřiště jen
pro sebe na celý den. Začátek byl naplánován na 13. hodinu a soutěžní družstva se mohla sjíždět již
o hodinu dříve. Za průběhu posledních přípravných prací se začali o půl dvanácté objevovat první
soutěžící a jejich doprovod. Jak od rána nebe bylo temné, tak o půl jedné se roztrhlo a začal vydatný deštík. Naštěstí neměl dlouhého trvání a zahájení ve 13:10 hodin již bylo za sucha. Do této doby
se do soutěže přihlásilo 8 družstev dospělých z toho jedny hasičky z Přelouče a pět družstev dětí.
Děti letos přijely pouze z Přelouče, takže neměly cizí soupeře, ale rivalita mezi kamarády a zápal pro
tento sport z nich vysloveně čišel. Z dospělých k nám letos dorazili bratři hasiči ze Seníka, Starkoče,
Poběžovic, Přelouče a obhájci prvenství loňského ročníku z Hostovlic. Startovní pole doplnila dvě
družstva domácích.
Soutěž zahájil na nástupu starosta místních hasičů pan Lukáš Hyhlík. Po krátkém přivítání a nezbytných informacích k pravidlům představil hlavního rozhodčího, kterým byl starosta okrsku a člen
Výkonného výboru OSH pan Václav Šturma. Rozhodčí na nástřikové čáře a zároveň časoměřiči byli
páni Pavel Křinka a Lukáš Hyhlík. Při nástupu využili hasiči slavnostního momentu a popřáli novomanželům Hammerlindlovým mnoho štěstí a málo požárů do jejich společného života. A šlo se
soutěžit.
Soutěž zahájily jako vždy děti. Nejprve předvedly své umění s požárním náčiním děti do 6 let, tzv.
přípravka. Po nich soutěžila tři družstva mladších žáků a jedni starší žáci. Hned po ukončení proběhlo vyhlášení vítězů a předání cen. Pro všechny soutěžící byly přichystány poháry, diplomy a krabičky
sladkého mlsání, které pro děti věnovala cukrářka paní Slovíková z Kozašic.
Po nezbytné přestavbě hřiště na velikost pro dospělé začal lítý boj o putovní pohár mezi dospělými.
Začali hasiči ze Seníka. Motivace byla značná, bylo dokonce znát, že něco potrénovali. Bohužel jim
nakonec selhala technika a penalizaci v podobě 120-ti minut se vyhnout nemohli. Následovaly ženy
z Přelouče, domácí družstvo mladších, muži z Přelouče, domácí starší, Hostovlice, Starkoč a jako
poslední nastupovali Poběžovice. Ve stejném pořadí se odehrálo i druhé kolo. Atmosféra závodu
byla uvolněná a diváci všem fandili. Následovalo slavnostní vyhlášení. První místo a putovní pohár
vyhráli hasiči ze Starkoče. Na druhém místě se ztrátou 0,4 sekundy se umístili hasiči z Hostovlic.
Třetí místo obsadili hasiči z Přelouče. Následovala družstva domácích starších, mladších, Poběžovic,
ženy z Přelouče a bratři ze Seníka. Starosta s hlavním rozhodčím předali ceny, diplomy a poháry.

(Starosta SDH Jankovice, Lukáš Hyhlík)
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Srdečné přání
Březnoví oslavenci:

paní Jaroslava Malíková, Jankovice (86 let)

V dubnu slavil:

pan František Hidvégi, Jankovice (70 let)

pan Josef Moravec, Kozašice ( 80 let)

Májoví jubilanti:

paní Květoslava Čuchalová, Kozašice (86 let)
a
paní Hana Kmentová, Jankovice (70 let)

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, pohodu a spoustu
životního elánu…

Vzpomínáme...
Smutné události se nevyhnuly ani naší obci. Ve věku 87 let nás v dubnu opustila paní
Anna Šálová z Kozašic. Čest její památce.
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Svatba

Pátek 8. června 2018 si na radnici v Lázních
Bohdaneč řekli své „ano“
Hana Dvořáková a Lukáš Hammerlindl.
Novomanželům gratulujeme a přejeme
hodně lásky, štěstí a porozumění na jejich
společné cestě životem.

Vítání nových občánků
V zasedací místnosti obecního úřadu v Jankovicích jsme v sobotu 2. června 2018 slavnostně vítali
naše nové občánky: Vojtěcha Muknšnábla, Jonáše Maschkeho, Editu Židkovou a Sebastiana
Linharta. Přejeme jim i rodičům do života hodně zdraví a štěstí.
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Hospoda Jankovice
Jak pokračují práce na objektu bývalé hospody v Jankovicích, jsme se zeptali majitelů p. Dušana
Plačka a paní Simony Urbanové:
„Všechny další práce se odvíjí samozřejmě od financí a hlavně stavu budov, který nás celkem zaskočil. Do budoucna bychom zde viděli minipivovar, hostinec a ubytování.“

Turistické okénko
Tak po roce znovu přišlo léto a s ním krásné počasí. Vyjma občasných bouřkových mraků bývá
obloha povětšinu dní blankytně modrá a slunce plné sil. Vůbec nejpěkněji se sluneční paprsky
odráží od střech starobylých domů, oken honosných sídel či listů stromů v parku. Proto jak jinak
trávit prosluněné letní dny, nežli na výletech? Dovolili jsme si pro Vás připravit pár tipů, kam vyrazit,
když zrovna dostanete chuť vyjet a obdivovat krásy našeho okolí.

Skvost empíru – zámek Kačina
Tato dechberoucí stavba stojí nedaleko Nových Dvorů u Kutné Hory, necelých 20 kilometrů od
Jankovic. Bez problémů se k zámku můžete dopravit autem a sportovně založení mohou dopravu
vyřešit pomocí kola, koloběžky či jiného podobného zařízení. Ale ať už se na Kačinu dopravíte
jakkoli, po příjezdu budete okouzleni. Stavba z počátku 19. století je vystavěna ve stylu císařského
slohu – empíru na popud Jana Rudolfa Chotka, který ji užíval coby letní sídlo a její vzezření je
majestátní.
Obdivovat můžete i interiéry budovy v rámci 5 prohlídkových okruhů, ve kterých si malí i velcí
najdou své. Naleznete zde i různé zajímavé expozice, jako například aktuální: Babiččiny kočárky,
Království včel či Cukrárna. Ceny prohlídkových okruhů jsou odlišné, ale všechny se pohybují
kolem 100 korun a je možnost využít studentských a seniorských slev. Občerstvit se můžete v
kavárně, kde nabízí mimo teplých nápojů i skvělé dorty a jiné sladkosti. Dále pak zde pečlivě
udržují krásný zámecký park a ve spojení se skvostným zámkem je to místo pro příjemný a klidný
výlet. V létě mají otevřeno každý den od 9:00 – 17:00.
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http://balicky.khhotels.cz/images/kh/kacina.jpg

Blízká známá neznámá – zámek Choltice
Skoro každému je znám barokní zámek Choltice, který byl přestavěn ze středověké tvrze v dnešní
podobu v 17. století, a jež leží ani ne 20 km od Jankovic. Ale co možná mnohý z nás netuší, v areále
zámku se nachází i muzeum. Expozice vyhoví jak malým, tak velkým. Na dětské návštěvníky zde
čeká výstava věnovaná vodníkům a černé divadlo. Pro starší jsou zde k vidění historické zbraně,
barokní lékárna, hudební nástroje a architektura baroka. Navíc se do Choltic pohodlně dostanete
na kole či autobusem a vstupné nestoupá nad 100 Kč.
Vedle interiérů můžete navštívit i překrásný zámecký park a obdivovat majestátní platan či jinou
vzrostlou zeleň. Využít můžete i místní restaurace a vychutnat si zaslouženou odměnu po nachozených metrech.

https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/
*Připomínáme, že zveřejňujeme pouze jména a fotografie občanů, kteří nám udělili souhlas prostřednictvím jednoduchého
formuláře. Tyto souhlasy a formuláře jsou uloženy na obecním úřadě.
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