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Slovo starosty
Milé dámy a vážení pánové,
dovolujeme si vám předložit letošní verzi ročenky
a shrnout tak, co se v naší obci odehrálo a popřípadě také nastínit, co můžeme očekávat v časech
příchozích.
Velkým problémem letošního roku se ukázalo sucho, což je sice možná dlouhodobý trend, ale jeho
následky v některých případech zaskočily. Poprvé
za svou historii se voda ve studni na hřbitově dostala na tak nízkou úroveň, že ani rekonstrukce čerpadla a potrubí nezabránila dočasnému odpojení
systému. Pro příští roky jsme připraveni a do další
sezóny bude dokončena přípojka hřbitova k veřejnému vodovodu. Tato vyschlá studna ale nebyla jediná a stále více domácností je tak nuceno využívat
vodovod. Paradoxní je fakt, že podle hydrogeologa
se jedná o vodu, která se vsákne na bočních svazích
pod hřebeny Chřibů, to znamená v katastru Janko-

vic, Košíků a podobně položených obcí. Tato voda
pak putuje propustnými vrstvami, shora kryta jílem
před znečištěním z polí a v níže položených partiích
Sušic a Babic ji lze čerpat z hloubky okolo 40 metrů.
Jednou z příčin sucha byl nešťastný průběh zimy, kdy
sníh napadnul až v předjaří na zem promrzlou do
hloubky. Při tání tak všechna voda odtekla po povrchu. Za celý rok pak nepřišel trvalejší vícedenní déšť,
ale pokaždé šlo o krátké přívalové srážky, kdy voda
opět odtekla, aniž by se stačila vsáknout. To vidím
jako jasný signál, že je zapotřebí s krajinou pracovat
a modelovat ji, jako to dělaly generace předků. Voda
se totiž stává značným problémem pokaždé, když
chybí nebo přebývá. Každá kapka, kterou zadržíme
v krajině, zde splní svoji funkci, dá vyrůst rostlinám,
doplní studny nebo ovlaží vzduch a nezpůsobí pak
problém někde jinde, v místech, kde je jí najednou
mnoho.
Přeju vám, abyste měli vždy vody dostatek, svěží
mysl a pevné zdraví pak po zbytek roku a v celém
roce příštím. Šťastné a veselé Vánoce!
Jakub Hrubý, starosta

INFORMACE K ZÁMĚRU S VÁVROVOU HOSPODOU
Po krátkých peripetiích koupila letos obec Jankovice budovu č.p.40.
Jsme přesvědčeni, že poloha hospody je strategická pro úpravu
návsi i rozvoj obce samotné. Impulzem jsou také dva dotační
programy, které svou výhodností
v tuto chvíli nemají obdobu. Jedná
se o dotace na zbudování sociálního bydlení a polyfunkčních komunitních center. U sociálního bydlení bude výzva vyhlášena v první
polovině roku 2018 a účelem dotace je podpora pro vznik a rozvoj
dostupného bydlení pro seriózní
osoby (nikoli neplatiče), které jsou
schopny a mohou plnit podmínky
a závazky vyplývající z nájemního
bydlení. Jedná se o osoby, které
nemají možnost dosáhnout na své
vlastní bydlení, např. koupit dům,
nebo je pro ně vedení vlastní domácnosti problémem – např. senioři nebo osoby žijící u známých
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a přátel (jinými slovy řečeno např.
osoby po ukončení studia bydlící stále s rodinou). Do budoucna
chystá stát změnu, kdy povinností
obcí bude o sociálně slabé se postarat. Vybudované bytové jednotky pomohou s řešením nejen tohoto problému, ale poskytnou azyl
také starým lidem neschopným se
o sebe postarat a mohou pomoci
také s rozvojem turistického ruchu, pro nějž skýtají okolní hory
obrovský potenciál.
Je zde ale také úzká návaznost na
druhý dotační program – polyfunkční komunitní centra. Jejich
účelem je poskytnout obyvatelům
venkova zázemí pro určitý komfort a komunitní život a umožnit
poskytování služeb v oblasti sociální (např. pečovatelská služba
a poradny), kulturní, volnočasové
a enviromentální. Účelem není
budování kulturních domů, ale

spíš míst, která skupinám obyvatel,
např. spolkům, umožní scházet se
v důstojném prostoru. Tento prostor bychom chtěli obyvatelům Jankovic poskytnout v dolním patře
hostince a v rekonstruované střeše
školky. K dispozici by tak mohla
být nová knihovna, sál hostince,
kuchyně a zázemí pro sportovní
a volnočasové aktivity jako je posilovna a sauna. Žádost o dotaci jsme
podali začátkem listopadu.
V obou dvou případech pokrývají dotační programy 90% nákladů
při udržitelnosti projektu 5 let.
Obec tak má šanci získat multifunkční prostor i bytovou kapacitu, což se v konečném důsledku
projeví i na nešťastném demografickém trendu, kterým je pomalé
vylidňování obce a ztráta toho
nejcennějšího, co Jankovice mají
– občanů.
Jakub Hrubý, starosta
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KANALIZACE
Účelem studie odkanalizování
Jankovic zpracované v roce 2015
bylo najít nejlepší způsob, jak čistit
odpadní vodu v obci. Zvláštní pozornost byla věnována možnosti
decentralizovaného čištění, to znamená napojit každý dům nebo skupinu domů na domovní čistírnu,
která by odpadní vodu vyčistila do
podoby definované zákonem o vodách. Tato možnost je ale v Jankovicích nerealizovatelná, především
z prostorových nebo spádových
poměrů. Domovní čistírny totiž
musí mít určitý objem a v mnoha
místech obce není mezi domy a potokem nebo cestou dostatek místa.
Optimálním způsobem se proto jeví vybudování čistírny, která
vyčistí odpadní vody všem domácnostem společně. Navržené
řešení má navíc výhodu v tom, že
nově vybudovaná kanalizace bude
odvádět pouze splaškové vody.
Dešťová voda, na kterou se dnes
konečně nahlíží jako na přírodní
zdroj, tak nebude kontaminována. Tím se zároveň zlevní a zjednoduší čištění odpadních vod,
které nebudou ředěny. Častým
problémem jednotných kanalizací
bývají právě přívalové deště, které vypláchnou bakterie z čistíren
i s kalem do vodního toku.
Projekt odkanalizování Jankovic je ve fázi právě probíhající-

ho územního řízení. To je první
krok, při kterém je definováno
přesné uložení stavby kanalizace a čistírny. Přiznám se, že nejsem spokojený se situací, protože
územní rozhodnutí je podmínka
k možnosti získat na stavbu dotaci z fondu životního prostředí,
který už v lednu rozdělí poslední
balík peněz za programové období 2014-2020. Značně nás zdržel
správce vodního toku Lesy ČR, jehož podmínka uložení kanalizace
minimálně 6 m od břehů potoka
je v mnoha místech obce nesplnitelná. Po téměř rok trvajících jednáních a úpravách projektu jsme
kanalizaci papírově umístili, paradoxně ale přibylo míst, kudy větve hlavní stoky podcházejí potok.
Jedno z takových míst prochází
proti původnímu záměru zpevněnou plochou ve středu obce, což
mimo jiné komplikuje záměr tuto
plochu co nejdříve vybavit lepším
povrchem.
Dalším zdržením byl nesouhlas
Slováckých vodáren a kanalizací
UH, které jsou většinovým vlastníkem stávající kanalizace. Ta
bude totiž po nové stavbě odvádět
pouze dešťovou vodu. Podmínkou vodáren je odkup starých stok
v případě budování nových.
Je tedy velmi žádoucí, aby se územní řízení stihlo a měli jsme tak
možnost získat dotaci ze SFŽP. Ta
pokrývá 63% všech nákladů a to
včetně jednotlivých domovních

Výhody oddělené splaškové kanalizace
cena a jednoduchost čistírny
pokládá se pouze úzké potrubí
dešťová voda není znečišťována
není nutný zvláštní režim, vyvážení kalu a používání speciálních čistících prostředků jako u domovních ČOV
zvýšení životní úrovně v obci a ceny nemovitostí
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přípojek, které budou realizovány
jako součást tohoto jednoho projektu.
Připojení jednotlivých domácností spočívá v napojení potrubí kanalizace na potrubí, které
od vašich domů odvádí odpadní
vodu. Lidé se často bojí, že to znamená rekonstrukce domácností,
ale přepojení se týká žumpy nebo
septiku, kterými je většina nemovitostí vybavena. Ty budou přemostěny tak, aby voda, která do
nich vtéká, šla přímo do stoky.
Prázdné jímky a septiky budou
moci být využity např. na jímání
dešťovky, pokud se rozhodnete je
takto využít.
Napojení se na kanalizaci znamená také platbu stočného, to ale
bude nižší než je stávající. Zároveň
dojde k narovnání často komentované situace, kdy část obce stočné
platí a část ne. Nenapojené domácnosti budou muset řešit potíže vyplývající z vypouštění odpadních vod do potoka.
Kanalizace je v tuto chvíli posledním chybějícím prvkem základní infrastruktury obce. Na její
vybudování je navázána mimo
jiné možnost řešit dopravní stavby – chodníky a vozovku, kterou
správce komunikace nerekonstruuje, dokud nejsou uložena všechna potrubí, vedení a kabely, které
jsou nutné pro uspokojení životních potřeb obyvatel obce.
Jakub Hrubý, starosta

Nevýhody navrženého řešení
cena kanalizace proti ceně domovních čistíren
omezení, např. provozu během stavby
nemožnost vyčištěnou vodu místně vsakovat
platba stočného

práce s přepojením, např. rozebrání dlažby apod.,
u každého jinak
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Informace OÚ
SPOLEČENSKÁ KRONIKA (12/2016 – 11/2017)
NAROZENÍ

ŽIVOTNÍ JUBILEA A VÝROČÍ 2017

Sára Ševčíková

ÚMRTÍ

95 let
Marie Vydržalová

Miloslav Šustr
Miloslav Grossert
Marie Fornálová
Ludmila Rezkováá
Miroslav Pohl

85 let
Ludmila Rezková
Františka Rezková

70 let
Ilona Brázdilová
Anna Raková
Stanislav Remeš
Ladislav Šilc
Marie Sentlová

80 let
Božena Čermáková
Ludmila Šilcová

POHYB OBYVATELSTVA od 1.12.2016 do 30.11.2017
počet obyvatel k 1.12.2016
přihlášení k trvalému pobytu
stěhování z obce
narození
úmrtí
počet obyvatel k 30.11.2017

464
9
10
1
5
459

Průměrný věk obyvatel

42,56

muži
203
ženy
180
děti do 15 let 76

Kateřina Kutálková, evidence obyvatel

POPLATKY NA ROK 2018
Svoz komunálního odpadu
Kabelová televize
Poplatek ze psa

500 Kč
1560 Kč
1080 Kč
70 Kč

poplatník / rok
účastník / rok
účastník / rok
pes / rok

rozšířená nabídka programů
základní nabídka programů

Poplatky je možné platit v hotovosti nebo bankovním Splatnost poplatků :
převodem na číslo účtu 9523721 / 0100, Komerční • I.pololetí do 31.3.2018
banka, variabilní symbol je číslo popisné.
• II.pololetí do 30.9.2018
• jednorázově za celý rok do 30.9.2018
4
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Žádáme občany o dodržování termínů splatnosti
výše uvedených poplatků.

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle
Informace k poplatku za svoz komunálního odpazákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
du
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
Dle Obecně závazné vyhlášky obce Jankovice č.
cizinců,
3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od- b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
straňování komunálních odpadů, účinné od 1.1.2016,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
je poplatníkem :
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
a) fyzická osoba,
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individu1. která má v obci trvalý pobyt,
ální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlast2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cinické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
zinců na území České republiky povolen trvalý
společně a nerozdílně.
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
Kateřina Kutálková, účetní obce
90 dnů,

PŘEHLED O SVOZU ODPADU K 30.9.2017
TŘÍDĚNÝ ODPAD
druh odpadu
množství v t
Papír
4,084
Kov
0,341
Sklo bílé
0,937
Sklo barevné
3,382
Plast
5,894
Celkem
14,638
Náklady na svoz tříděného odpadu

náklady v Kč *

1 640,1 640,34 559,-

výnosy v Kč *
6 866,1 019,394,897,9 176,-

* výnosy z prodeje druhotných surovin, náklady na likvidaci odpadu
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ A OBJEMNÝ ODPAD
množství v t
směsný KO
59,465
objemný odpad
5,000
Poplatek od občanů za svoz odpadu

náklady v Kč
250 731,-

Výnosy v Kč

193 500,-

EKO – KOM, a.s. (odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů)
množství v t
výnosy v Kč
I. čtvrtletí
7,806
14 445,II. čtvrtletí
19,385
19 486,00
III. čtvrtletí
12,827
18 969,00
Celkem
40,018
52 900,Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKO-KOM při rozvoji systému třídění
a recyklace obalových odpadů se podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí více než 72 % občanů
České republiky. Děkujeme.
Kateřina Kutálková, účetní obce
Naše Jankovice
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HOSPODAŘENÍ OBCE K 30.9.2017
PŘÍJMY
VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ

schválený rozpočet
5 662 000,00
4 774 000,00
-888 000,00

Příjmy po konsolidaci
celkem 4 918 591,00, z toho :
• daňové
4 413 264,00
• nedaňové
282 602,00
• přijaté transfery 222 725,00

upravený rozpočet
5 890 738,00
5 110 963,00
-779 775,00

Výdaje po konsolidaci
celkem 3 509 803,00, z toho :
• běžné
3 237 435,00
• kapitálové
272 368,00

výsledek od počátku roku
5 038 591,80
3 629 803,87
-1 408 787,93

Financování
celkem - 1 408 788,00, z toho:
• přebytek hospodaření - 743 616,00
• splátka úvěru vodovod - 665 172,00
Kateřina Kutálková, účetní obce

Mateřská škola
Milí občané Jankovic a milí rodiče dětí, které navštěvují naši mateřskou školu. Přichází doba, kdy
bychom se měli ohlédnout za odcházejícím rokem a zavzpomínat,
jak jsme jej prožili, co se nám podařilo a z čeho máme mít radost.
Jsme rádi, že naše školička může
fungovat v tak pěkné a rozlehlé budově. Dětí nám sice nepřibývá, ale
dvacet také není úplně málo. Práce s touhle věkově smíšenou skupinou je sice náročná, ale daří se
nám ji zvládat k oboustranné spokojenosti. Kolektiv mateřské školy
pracuje stále ve stejném složení.
V letošním roce jsme si sněhu
mnoho neužili, ale pokud napadl,
tak jsme byli na kopci a bobovali.
Pozvali jsme také kamarády ze sušické mateřské školy, aby poznali,
jak je u nás v zimě krásně a společně jsme si zajezdili. S příchodem
jara jsme vynesli Morenu za vesnici a těšili se na Velikonoce. Předvelikonoční týden se nesl tradičně
v duchu společných dílniček s rodiči a hledání velikonočního zajíčka s kamarády ze Sušic. V měsíci
květnu a červnu jsme absolvovali
10 lekcí předplaveckého výcviku na
6

bazéně v Uherském Hradišti. Díky
pomoci ochotných maminek jsme
i dojíždění běžnou linkou zvládali a děti se pokaždé moc těšily. V
měsíci květnu jsme spolu s rodiči
uskutečnili společnou vycházku
se skřítky. Tentokrát jsme absolvovali trasu přes ovčín k vysílači
a dolů na fotbalové hřiště. Počasí
sice hrozilo pořádnou bouřkou,
ale nakonec jsme vyrazili a než
jsme došli do cíle a našli „poklad“,
tak se na nás už smálo sluníčko.
Na hřišti jsme si společně opekli
špekáčky a zaskotačili s dětmi. Na
výlet jsme opět jeli spolu s mateřskými školami Sušice a Košíky.
Tentokrát byl naším cílem „Selský
domek“ v obci Hroznová Lhota.
Jde o zrekonstruovanou lidovou
stavbu, kde probíhají výukové programy v duchu lidových tradic.
My jsme absolvovali program „Jak
se pečú báleše“. Děti si vyzkoušely
celý postup od zadělání těsta, přes
vykrajování, pečení a také ochutnání. Paní lektorky byly oblečeny v lidových krojích jako tetičky
a celou dobu se dětem maximálně
věnovaly. Když jsme čekali na vykynutí těsta, seznámili jsme se se

zvířátky žijícími na dvorečku a vyzkoušeli jsme si, jak se jezdí s trakačem. Potom jsme ještě navštívili
Kuželovský mlýn a poobědvali
jsme výborný řízek v blízké stylové
restauraci. V červnu jsme ještě zajeli za kamarády do Sušic na „Čokoládovou fontánu“. Pořádně jsme
se namlsali a pohráli si s dětmi na
školní zahradě. Na závěr školního roku jsme uspořádali slavnost
„Rozloučení s předškoláky“. Letos
do základní školy odešli Tadeáš
Remeš, Tobias Remeš a Adrianka
Bartošíková. Děti předvedly pásmo básniček a písniček a potom
je čekaly úkoly pro budoucí školáky. Po jejich zdárném splnění byly
slavnostně pasováni na školáky
a dostali knížku a drobné dárečky. Potom slavnost pokračovala na
školní zahradě pohoštěním a společným posezením.
V průběhu letních prázdnin se ve
školce uskutečnila kompletní rekonstrukce školní kuchyně s výměnou rozvodů, obkladů a nábytku, za kterou mnohokrát děkujeme
obecnímu úřadu i ochotným tatínkům. Konečně máme kuchyň,
ve které je radost vařit.
Naše Jankovice

V současné době máme ve školce zapsáno 20 dětí. Z toho je šest
předškoláků. Třída je převážně
chlapecká, máme pouze pět děvčátek. V říjnu jsme se s rodiči sešli
na společné akci „Zavírání lesa“.
Trasa vedla na horní konec k nádrži. Děti plnily úkoly od skřítků,
např. uspat ježečka, zazpívat písničku, poznat podzimní barvičky,
uhodnout hádanky, složit obrázek
z kaštanů a nakonec zamknout les
a najít poklad od skřítků. Velmi
zdařilou akci zakončil táborák.

Naše Jankovice

Protože letošní podzim byl zaslíbený houbaření, pozvali jsme děti
ze Sušic na společnou vycházku
spojenou s hledáním hřibů. Vydali jsme se směrem na Komínky. I
přes těžší terén zvládly vycházku
i malé děti a společně jsme se radovali z plných košíků.
Pravidelně několikrát ročně jezdíme do Traplic na pohádková
představení. Také jsme navštívili Loutkové divadlo při Sokole
v Uherském Hradišti.
Sběr papíru pořádáme ve dvou

termínech na jaře a na podzim
a výtěžek jsme použili na úhradu
autobusu na školní výlet.
Tak nám ubíhá den za dnem a my
už se těšíme, jak k nám na návštěvu přijde Mikuláš, jak budeme
společně strojit stromeček a jak se
budeme společně radovat z dárečků. Tak se těšte s námi. Přejeme
všem krásný nový rok 2018.
Děkujeme fy Smíšené zboží Marie
Vojtíková za dárečky v průběhu
celého roku.
Irma Vranková, ředitelka
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Knihovna
Už jste byli v naší knihovně???
Ať už si půjčit knížku, něco si vytvořit, posedět ,vypít
kávu nebo se jen tak podívat? Je v ní spoustu novinek:
sedačka, sedací vaky, koberce, stolek, velmi oblíbený
stan pro děti, tabule na kreslení, ale také nové knížky,
které je škoda nepřečíst. Několikrát za rok se knížky
půjčují i z knihovny v Uherském Hradišti, ale taky
nakupujeme nové a snažíme se sehnat takovou, kterou si přejete...
K dispozici je pro občany nový počítač a nová tiskárna. Na pořízení PC získala obec dotaci z ministerstva
kultury ve výši 14 000,- Kč.
Pořádáme také různé akce, a to nejen pro děti, i když
těch chodí nejvíce, ale i pro dospělé občany.

Tento rok toho bylo hodně - valentýnská přáníčka,
čtení s dětmi, velikonoční dílničky, výroba mydýlek,
šmoulování, kreslení na trička a asi zatím nejlepší byla
letní pyžamová párty s nocí v knihovně. Dále podzimní
vyrábění, strašidelný halloween, čtenářská soutěž a už
se těšíme na vánoce. Uděláme si hvězdu na dveře, lucerničky a taky něco hezkého z korálků. Samozřejmostí
je malé občerstvení, pastelky, papíry, omalovánky…
Najdete nás i na facebooku a na internetové stránce
http://www.jankovice.knihovna.cz
Tak co, přijdete ???
„Život je jako kniha. Nehodnotí se podle počtu stran,
ale podle obsahu.“
Eva Stašková, knihovnice

Folklor žije
I na sklonku roku 2017 můžu s radostí oznámit, že kultura, společenský život a folklor jsou u nás
stále slova s živým obsahem.
Troufám si říct, že hlavními pilíři
kulturního života v obci jsou hody
a Mikuláš. Alespoň, pokud to měříme účastí široké veřejnosti na
těchto akcích. Hody byly letos opět
bez stárků, ale už máme opakovanou zkušenost, že to jde a dodržovat tradice je možné i v upravené
podobě. Objevují se sice hlasy, že
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hody bez stárků nejsou hody, ale já
jsem přesvědčený o tom, že většina spoluobčanů se tím tolik netrápí, a že je pro ně prostřední srpnový víkend svátkem krojů, cimbálu
a dechovky. Za několik málo let
dozrají jankovští školáci do věku,
kdy budou moci stárkovat a oživí
hody rolí, která k nim patří. Stárek
a stárka jsou funkce čestné a měli
by se o ni mladí prát. Vyžaduje
to samozřejmě značné množství
energie a peněz do příprav, ale

odměnou je jim zážitek, který je
srovnatelný se svatbou. Také je
(obvykle) jednou za život a vždy
dobrovolně. Určitě nebudeme nikoho přemlouvat, ale už teď máme
signály, že stárků nám na našich
zahrádkách zraje dost. Ale musíme počítat s tím, že ty naše jankovické zahrádky jsou jílovité, méně
úrodné a holt některý rok se stárci
neurodí (jako trnky). Jsem velmi
rád, že pořád existuje v naší obci
skupina lidí, kteří folkloru fandí
Naše Jankovice

a jsou ochotni naskočit do kolotoče hodových příprav, lidí, kteří to
dělají pro svoje potěšení, protože
mají folklor rádi a jsou ochotni
do toho investovat svůj čas. Tím
spíš jsem rád, že aktivně funguje
Lipečka, protože to nejdůležitější,
co je třeba udělat, je vychovat nástupce. My, ženáči a vdané ženy, to
příliš nevytrhneme a potřebujeme
mladé šohaje a dcerky. Kdybychom je k folkloru nevedli, brzy by
nás tato pasivita dohnala a bylo by
po folkloru. A to by byla velká škoda. Vždyť co je dojemnějšího, než
když se naše děti nastrojí do krojů,
jejichž součásti zdobily kroje jejich
prababiček. Aby folklor a kultura
jako taková opravdu žili, potřebují
nejen aktivní zapojení nadšenců,
ale také peníze. A někdy je to hodně peněz, ani velké akce, jako jsou
třeba hody, si na sebe nedokáží
vydělat, tak je na místě otázka, jak
získat další prostředky na různé
kulturní podniky. Naštěstí se občas objevují různé dotace, ovšem
když o takový příspěvek žádá fyzická osoba nebo neformální skupinka nadšenců, šance na úspěch
je malá, případně jsou v takovém
případě dostupné jen velmi malé
částky. Obec je mnohdy z takového programu zcela vyloučena,
tak nezbývá mnoho možností, jak
získat peníze. Proto jsme na podzim založili Folklorní spolek Jan-

Naše Jankovice

kovice, máme svoje IČ, bankovní
účet a směle můžeme číhat, kdo
kdy položí na dárcovský stůl peníze, aby si je spolky rozebraly. Věřím, že založením spolku se také
výrazně zpřehlední a zjednoduší
pořádání všech kulturně-společensko-folklorních událostí. Často se stávalo, že nebylo zcela jasné,
kdo akci pořádá, protože bylo do
organizace zapojeno mnoho lidí
jak z OÚ, tak z Lipuší, mužského
sboru, Lipečky, chasy…. A vše
mělo nejasné obrysy a obtížně se
takový propletenec řídil. Teď se
podařilo dát dohromady výbor
spolku, složený z osob zastupujících všechny složky, které se obvykle podílí na kulturním dění
v obci. Brzy můžete čekat, že Vás,
občany Jankovic, oslovíme s přihláškou do spolku. Členství je
zdarma a čím více bude registrovaných členů, tím větší šance čerpat dotace. Tak proč by nemohlo
být ve spolku třeba 150 příznivců?
Uvítáme každého, komu je kultura milá, samozřejmě včetně dětí.
Důkazem, že folklor v obci žije je
fakt, že i na Velikonoce se objevili
šohaji v kroji. Tyto první tři vlaštovky (dva z nich i s houslemi) se
staly základem nápadu, že příští
rok uspořádáme velkou krojovanou chlapecko-mužskou družinu a třeba i s ozdobeným vozem,
taženým koněm.

Možná jste si všimli, že postupně
zvelebujeme kulturní stánek - Březičky. Provedla se tam elektrifikace, nové osvětlení, natřel se likusák, opatřil slováckými ornamenty
a upravil bufet. Přes zimu se budou
pokládat nové podlahy a v příštím
roce jsou v plánu nové toalety. Stále častěji se tento areál využívá, tak
chceme, aby byl důstojným a moderním prostředím, ale při zachování malebnosti a přírodního charakteru.
Za pár dní se můžete těšit na vánoční obchůzku ponocného. Loni
jsme zrodili ponocného poprvé
a akce to byla podařená, proto ji
budeme opakovat. Ponocný bude
mít několik zastávek po obci, kam
můžete přijít a zazpívat si nebo jen
poslechnout koledy. A když přinesete zmrzlému vysloužilému vojákovi v kožichu a halapartnou a jeho
družině něco na zahřátí nebo pamlsek, zatroubí Vám na přání.
Další střípky ze společenského dění v obci:
Letošní léto bylo teplé, takže svádělo ke koupání. Přesto, že už má
dnes kde kdo bazén doma, stále
jako magnet na plavce funguje
hasičská nádrž na horním konci.
Když se dobře načasuje její čištění a dezinfekce, slouží se svou čistou vodou celé léto. A letos se v ní
koupalo mnoho místních i přespolních velmi často. Proto máme
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v plánu vybudovat pro příští sezonu malé molo, které usnadní vstup
do vody a umožní se také slunit na
rovném podkladu.
O prázdninách se konal v Březičkách další ročník Hamburger party, která je zajímavá tím, že každý si
koupí plátek masa v housce a sám
si libovolně a dle chuti doplní dressing, zeleninu, sýr… do toho točené pivo-limo, hudba, promítání
filmu a prázdninový večer je jako
vymalovaný. Také touto cestou děkuji Pavlíně Kylhofové, která nám
připravuje na mnohé akce plakáty.
V létě se u nás opět konal sraz rodáků, tentokrát za účasti hostů z Argentiny, které jsme přivítali, jak se
sluší a patří, chlebem a solí a v krojích. Kulturní dům praskal ve švech
a skupinky rodáků se procházely po
obci a okolí dlouho do večera.

Letní kino v Březičkách je fajn.
Není snadné vybrat film, který by
se líbil všem, ale už jen pro tu atmosféru promítání v lese s pivem
nebo limonádou v ruce stojí účast
za to. Symbolické vstupné sice pokryje jen zlomek několikatisícové
ceny za licenci k promítání filmu,
ale děláme to rádi a věříme, že i Vy
rádi chodíte na filmy. Nějaký rodinný budeme promítat i v zimě (v
KD).
Aktivní byl letos i Svaz žen, který
nám napekl na rozsvěcování stromečku perníčky a také například
organizoval velikonoční jarmark
s ukázkami tradičních postupů pletení pomlázek a zdobení kraslic.
Také naše knihovna je místo, kde
se aktivně tráví čas a není to jen
sklad knížek. Každou chvíli se tam
s dětmi kreativně tvoří, také se tam

přespává, jsou tam dětské diskotéky a párty, včetně oblíbené pyžamové párty.
Uznání si zaslouží za mimořádný
výkon pan Lubomír Remeš, který
je zasloužilým dárcem krve a plazmy a počet jeho odběrů je 175, za
což obdržel Zlatý kříž I. stupně.
Tleskáme i ostatním jankovickým
dárcům krve, kterých je už pěkná
řádka.
Fotografie z různých akcí v obci,
kam i Vy můžete vkládat fotky,
které na nich pořídíte, najdete na
internetu na adrese: akcejankovice.rajce.idnes.cz
Přeji nám všem v roce 2018, abychom si dokázali ve zdraví užívat
všechny kulturní akce s radostí
a aby účast na nich byla ještě větší
než v minulých letech.
Jaroslav Dvořák

LIPEČKA ANEB O NASTUPUJÍCÍ GENERACI FOLKLORISTŮ
NEMUSÍME MÍT STRACH
Folklorní soubor Lipečka navštěvuje momentálně
14 dětí. Je milé, že mají děti stále zájem o folklor a hlavně snahu o rozšíření a udržení tradic s tím spojených.
S dětmi se letos nacvičovalo pásmo „Ševcovské“.
S tímto pásmem se děti prezentovaly u příležitosti oslav
MDŽ v březnu na kulturním domě v Jankovicích.
Další vystoupení dětí se konalo v Jankovicích na fotbalovém hřišti, kde děti tancovaly a zpívaly pod širým nebem. Počasí nám naštěstí přálo a děti za svůj
um sklidily potlesk od publika.
Na letošní hody nebylo připraveno žádné
taneční pásmo. Proto jsme připravily malé
taneční vystoupení v podobě kariček. Dívenky z Lipečky trénovaly 3 měsíce, i v období
prázdnin, aby svůj taneček co nejvíce vypilovaly. Karičky pak odtancovaly na sobotní
hodové zábavě v areálu Březový háj.
Po prázdninové pauze - od září se věnujeme
s dětmi základním tanečním prvkům, které
se budou prolínat v dalších připravovaných
pásmech. S tím spojené jsou i nové písně
a básničky, které se děti přirozenou formou
při tanci učí.
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2.12.2017 před začátkem adventních dní vystoupí
děti společně se souborem Lipuše a mužským sborem u příležitosti rozsvěcování vánočního stromečku
s Mikulášskou nadílkou. Vánočními koledami a básničkami vykouzlí na našich tvářích úsměv a naladí
nás na radostné chvíle vánočních dní plných radosti,
klidu a pohody.
Marie Kiseliovasová, Lenka Snopková,
Kateřina Kutálková

Naše Jankovice

LIPUŠE MĚLY NABITÝ ROK
Dovolte nám krátkou rekapitulaci našeho pěveckého
spolku Lipuše. Od loňského rozsvěcování stromečku
jsme toho stihly opravdu hodně.
.8.2017
9.12.2016

vystoupení na večírku soukromé společnosti v Kroměříži
10.12.2016 rozsvěcování stromečku u našich sousedů – obecnice Košíky
25. a 31.12.2016 jsme se s ponocným p. Miroslavem
Šilcem zúčastnily jeho obchůzky obcí
4.3.2017 tradiční vystoupení k mezinárodnímu
svátku žen na KD Jankovice
18.6.2017 jsme zavítaly k našim zahraničním sousedům, byly jsme pozvány na festival
v Papradnu (SK) „V srdci Javornikvo“
21.6.2017 jsme s Českým svazem žen oslavily jejich
výročí písněmi na pódiu Masarykova
náměstí v Uh. Hradišti
1.7.2017 vystoupení na dalších oslavách, tentokrát 85. výročí založení TJ Sokol Jankovice, na místním hřišti
22.7.2017 jsme se zúčastnily úžasného 12. ročníku
Setkání – Symbol přátelství Čechů, Moravanů a Slováků u rozhledny na Lopeníku
11.8.2017 jsme měly tu čest, již podruhé za naši
historii, vystoupit v rámci Moravských
chodníčků v napajedelské klášterní kap-

Naše Jankovice

9.9.2017

30.9.2017

li, kde se nám podařilo dojmout a rozezpívat celé publikum poslední písní „Sivá
holuběnko“
vystoupení v rámci vinobraní v domově
Kopretina na Velehradě
jsme opět pomáhaly reprezentovat obec
v průvodu na Slavnostech vína v Uh.
Hradišti
jsme byly pozvány jako hosté k 10. výročí založení tupeských Parádnic

Mimo výše uvedené akce jsme nezapomněly uvítat
do života nové občánky naší obce, vystoupit a pogratulovat ke krásným kulatým narozeninám naší zpěvulce Zdeničce a také našemu ponocnému Mirkovi
a jeho manželce. A naší další zpěvulce Verunce jsme
zazpívaly v porodnici jejímu novorozenému synáčkovi.
Jak vidíte, bylo pro nás toto období velmi bohaté
jak na vystoupení, tak na seznamování s různými
folklorními soubory a zajímavými lidmi .
Ale nejen štěstí a radost bývá v životě… Nenadále
jsme se musely rozloučit s naší milovanou členkou
Marií Šabatovou, která skonala náhle a nečekaně. Letošní vystoupení bychom jí proto rády věnovaly jako
tichou vzpomínku.
Marie Kiseliovasová
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Kultura
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 4.12.2016 proběhlo v sále kulturního domu vítání občánků. Do života byli slavnostně uvítáni:
Adam Valer, Pavel Baloun, Daniela Macháčková a Michael Minarčík.

JÓGA V JANKOVICÍCH
Hatha jóga je ideální cvičení pro každého, kdo chce protáhnout své tělo, uklidnit svou mysl a odpočinout si od každodenního stresu. Zlepšuje tělesnou
i duševní stabilitu. Posiluje, protahuje
a detoxikuje celé tělo, zlepšuje koncentraci a pomáhá předcházet nemocem.
Během 90 minutové lekce se uvolňujeme, protahujeme celé tělo, učíme se
správně dýchat a někdy i něco víc.
V Jankovicích v MŠ cvičíme každý
čtvrtek od 18.00 hod., na Košíkách každou středu od 18.15 hod.
Lucie Hrubá
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Sbor dobrovolných hasičů
HASIČI SE RADUJÍ
Rok 2017 je pro naše hasiče rokem
úspěšného čerpání dotací. Potvrdilo se pravidlo, že, kdo o dotace
vytrvale žádá, ten nějaké dostane.
Základní podmínkou pro získání
dotace je ale skutečnost, že dárce
(stát, kraj, nadace apod.) vyhlásí
dotační program. Pak je potřeba
to včas zjistit, poslat žádost a především splnit podmínky, kterých
nebývá málo. Obvykle se dotace
vyhlašuje na konkrétní, jasně definovaný účel. Tedy nefunguje to
tak, že zájemce o dotaci požádá
o dar, a když ho dostane, může
s penězi naložit libovolně. Jeden
z dotačních programů byl určen
na nákup osobního dopravního
automobilu pro členy zásahové
jednotky. Některé obce mají sice
hasiče, ale nemají jednotku, což
znamená, že se třeba zabývají požárním sportem, ale nejsou zařazeni do zásahu a nejsou vysíláni
k požárům, živelním katastrofám
apod. Mít jednotku ale znamená
obrovské množství povinností,
povinná školení nebo lékařské
prohlídky. Ono to totiž není jen
tak skočit do cisterny, někam přijet a hasit, vše má svoje pravidla,
a když například někdo umí pracovat s motorovou pilou, pokud
na to nemá platnou zkoušku, nemůže ji při zásahu ani nastartovat.
My jednotku máme, tak jsme o dotaci v dubnu mohli požádat. A koncem září jsme se dozvěděli radostnou zprávu, že jsme ji získali. Stát
nám poskytl 450 000 Kč a následně i Zlínský kraj dosypal dalších
300 000 Kč. Můžeme se tak zařadit
mezi sbory, které si v minulých letech pořídily nové dopravní auto.
Musíme následně vypsat výběrové
Naše Jankovice

řízení na dodavatele, který umí vylepšit běžnou 9-ti místnou dodávku pro hasičské potřeby (majáky,
vysílačky…). Chvíli to ještě potrvá, ale asi v polovině 2018 bychom
mohli mít nové auto pod střechou.
Naše stará dobrá Avia je od léta
u nového majitele - sběratele, na
Slovensku. Už by nesplnila nutné
technické parametry pro přepravu
osob k zásahu. Nové auto nebude
na rozdíl od Avie polykat desítky
tisíc ročně na údržbu a servis, takže
ulevíme i obecní kase.
Také se podařilo získat dotaci od
nadace Agrofert na nákup výzbroje jako je elektrocentrála, obleky
do vody na čištění našeho potoka a nádrže, zásahovou pracovní
helmu, čerpadlo a další technické
vybavení. Od Synotu jsme dostali
příspěvek na nové sportovní dresy.
Takže jsme měli ježíška průběžně
celý rok. Ale museli jsme i několikrát zasahovat při požáru (např.
seník u vesničky, v lese nad nádrží). Vzhledem k tomu, že jsme
všichni viděli, co umí rozvodněný
Jankovický potok, tak jsme také

na jaře čistili jeho břehy od stromů a keřů, které by mohly vytvořit
nebezpečnou hráz z plovoucích
kmenů.
Hasiči jsou ale také tradičním organizátorem společensko- kulturních akcí. Jedna z nejoblíbenějších
jsou Končiny. Počasí nám moc nepřálo, přesto se v průvodu objevily
nové a originální masky a vše vyvrcholilo zábavou s pochováváním
basy v hospůdce U Vávrů. Měli
jsme obavu, že se jedná o labutí
píseň, protože hospoda se prodávala a najednou se objevilo hned
několik zájemců, z nichž jeden
chtěl objekt využívat pro kovovýrobu. Ale nakonec došlo k dohodě
mezi obcí a majiteli hospody a už
je hospoda obecní… takže bude
kde pochovat basu i příště. Také
jsme stavěli i káceli májku a letos
se nám podařilo udělat akci dva
v jednom- tedy stavění a kácení
dohromady, když se nám májka
při stavění několikrát poroučela
k zemi. Nakonec se vše podařilo
a kácení sekyrou na konci května
jsme zvládli mistrně a májka si
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lehla na přesně určené místo mezi
kontejner a auta diváků.
V létě se také konal v Březičkách
druhý ročník soutěže TFA- železný hasič. Jsme pyšní na to, že právě
naše- jankovická soutěž patří mezi
nejvyhledávanější v regionu, a to
i přesto, že obliba TFA roste a těchto soutěží v silovém víceboji přibývá. Atraktivní jsme pro soutěžící
jednak tím, že se akce koná v krásném přírodním areálu a za tmy
(tisíce žároviček udělají na jednu
noc z Březiček malé Las Vegas)
a jednak tím, že naše trať obsahuje originální prvky a efekty, včetně
opravdových plamenů, které jinde
nemají. Neunikli jsme tak pozornosti Slovácké televize a mnoha
diváků z širokého okolí. Mezi příznivci hasičského sportu mají Jankovice velmi dobrý zvuk, což nám
samozřejmě lichotí. Velice si také
vážíme velké účasti jankovjanů,
kteří se přišli podívat a soutěžit.
V kategorii nad 35 let byl první náš
Jirka Grebík- sportovec se nezapře.
Také jsme se účastnili několika
soutěží v požárním útoku a věříme, že příští rok budeme lépe reprezentovat Jankovice hlavně díky
opravené technice, která nás letos
několikrát „vyšplouchla“.
Novinkou letošního roku v hasičském kalendáři akcí byl dětský
hasičský tábor v Březičkách. Bylo
to rychlé a spontánní rozhodnutí,
když jsme zjistili, že mezi dětmi
máme mnoho sympatizantů a zároveň si některé děti posteskly, že
letos nejedou na žádný tábor. Hasiči jsou zvyklí jednat okamžitě, tak
jsme z Březiček udělali na několik
prázdninových dní základnu malých hasičů. Nakonec se přihlásilo
14 dětí a postupně se na nás přišlo
podívat stejně tak rodičů. Postavili
jsme stany a denně měli program
s hasičskou tématikou. Děti skvěle zvládly „ostrý“ zásah v hořícím
lesním porostu za hájenkou hlav14
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ně díky mnohokrát natrénovaném
cvičném poplachu. Ranní rozcvičky, vaření v kotlíku, kreslení, stavění polní nemocnice a hasičské
zbrojnice v lese, záchrana tonoucího v nádrži, dětské TFA, stezka
odvahy, fotbálek…. to je jen slabý
výčet aktivit, které jsme pro malé
hasiče připravili. Slibujeme, že
v létě budeme tábor opět organi-

zovat a tentokrát v předstihu, aby
se mohli zúčastnit i ti, kteří plánují
prázdniny hodně dopředu. Mimochodem, nejsem si jistý, kdo si akci
užíval více, jestli děti nebo rodiče.
Ale tak to má být, dělat věci s radostí a sami se u toho bavit.
Děkujeme všem, kteří nám fandí, přejeme Vám radostné vánoce a v roce 2018 pohodu, lásku

a radost. A jak se mezi hasiči říká:
přijďte na naše končiny, my přijedeme na Váš požár. Kéž by tato
hláška byla jen vtipem a jediný
důvod, proč bychom k Vám vyjeli,
bylo sundávání kočičky ze stromu.
Jsme tady pro Vás a neostýchejte se
požádat o pomoc, ke které je zapotřebí vybavení nebo odvaha hasiče.
Jaroslav Dvořák

TJ Sokol Jankovice
ROK VÝROČÍ BYL I ROKEM FOTBALOVÝCH ÚSPĚCHŮ
S blížícím se koncem dalšího
úspěšného roku si spolu s Vámi
čtenáři dovolím zavzpomínat na
fotbalový rok v Jankovicích, jehož
hlavní událostí byly oslavy 85 let
založení naší TJ Sokol (tehdy SK)
Jankovice v roce 1932. Tomuto
předcházel ještě jeden fotbalový
svátek a to přípravné utkání s prvoligovým mužstvem 1FC Slovácko. Toto utkání se uskutečnilo
díky čtenářské soutěži regionálního týdeníku a tímto nezapomínáme poděkovat všem, kteří nás
podpořili. Pečlivě sestřižený trávník, plné parkoviště, vůně klobás,
dobré pivo a odhadem na tři stovky natěšených diváků. Ano, taková
atmosféra vládla v sobotu 17.6. na
místním hřišti. Soupeř nás nijak
nešetřil, ale o výsledek šlo tentokrát až na druhém místě. Na své
si přišli především fanoušci a také
samotní hráči domácích. Málo
komu se ještě někdy podaří ve své
kariéře zahrát si proti prvoligovému mužstvu a ještě k tomu na
domácím trávníku. No, pojďme
pokračovat.
Jak už jsem uvedl, hlavní událostí
byly oslavy 85 let, které jsme rozdělili do dvou částí. V té první se
v sobotu 24. června uskutečnila dvě
Naše Jankovice

přátelská utkání. Nejprve vyzvali
naši žáčci soupeře z Jalubí a poté
následoval program v podobě oficiálního hodnocení historie klubu.
Připomněli jsme si i nejúspěšnější
období, a to postup do okresního
přeboru v r. 1977. Pozvání přijali
téměř všichni žijící aktéři (jak hráči, tak funkcionáři), nechybělo ani
společné foto. Hlavní událostí bylo
utkání mužů, kteří si pozvali třetiligovou Hanáckou Slavii Kroměříž,
kde doposud velmi úspěšně působí
náš odchovanec Jan Silný. Druhé
dějství oslav pokračovalo o týden později. To nás navštívili naši
přátelé ze slovenského Papradna
a ,,staré gardy“ si mezi sebou změřily síly v podobě přátelského zápasu. Večerní program vyvrcholil
kulturním vystoupením Schelinger revival. Když k tomu přidáme,
že i počasí nám vyšlo na jedničku,
nezbývá než hodnotit naše oslavy
za úspěšné.
A úspěšné bylo i tažení mužstva
mužů v mistrovské soutěži. Po
polovině soutěže podzimu ZT-A
2016 jsme vstoupili do jarní části
na prvním místě. Jediné jarní zaváhání bylo v Tučapech, kde jsme
v divoké přestřelce prohráli 6:5.
Pak už následovaly jen vítězné zá-

pasy. Po skončení jarní části jsme
se umístili na prvním místě (s bilancí 51 bodů, skóre 97:17) a troufám si říct, že suverénně. V rámci
reorganizace okresních soutěží
mužů ročníku 2017-18 jsme se zařadili do OS-A.
V červenci jsme v rámci poháru
OFS v prvním kole vyřadili Mařatice 1:3 na hřišti soupeře a následně v druhém kole doma účastníka
OP Bánov taktéž 3:1. Dalším soupeřem bude ve čtvrtfinále Březová
(18.3.2018).
Podzimní část samotné soutěže jsme začali úspěšně v Sušicích
(0:2) a postupně navázali dalšími
vítěznými zápasy. Podařilo se nám
nejen udržet stávající hráče, ale
i doplnit. Především se ze Strání
vrátil Vladimír Brázdil. Nově se
do kádru zařadili Marek Surovec
a Martin Večeřa, oba z Košíků,
a Jan Ulrich ze St. Města. V průběhu podzimu se opět některým
hráčům nevyhnula zranění, což
nás částečně přibrzdilo v rozjeté
soutěži. I tak můžeme konstatovat,
že druhé místo je velmi solidní pro
vstup do druhé poloviny soutěže.
Samotná Okresní soutěž je divácky velmi atraktivní každý týden
v podobě nějakého derby.
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A nyní se dostávám k hodnocení divácké návštěvnosti. Na
domácích utkáních se můžeme
porovnávat, co do počtu diváků, s krajským přeborem i divizí.
Vzpomenu zápasy s Košíky (295),
Babicemi (280) a Jalubí (250). To
nás nesmírně těší a chci touto cestou společně i s hráči poděkovat
všem fanouškům fotbalu v Jankovicích za jejich podporu mužstvu,
a to nejen při domácích utkáních,
kterou nám věnují po celý rok. Zachovejte nám přízeň.

Co se nám však nedaří stále naplňovat v naších cílech je založení
družstva žáků a následné zařazení
do soutěže. Je to především z nedostatku chlapců s porovnáním
s děvčaty. Musíme se na toto téma
zaměřit v dalším období.
Podrobnější hodnocení si necháme na Valnou hromadu TJ Sokol Jankovice, která se uskuteční
13.1.2018 v sále KD. Zimní příprava vyvrcholí soustředěním ve
sportovním areálu v Roštíně počátkem března.

Převzetí poháru vítězi ZT-A 2016-17

Dostáváme se k závěru, kdy je
nutno poděkovat těm, kteří nás
zabezpečují jak materiálně, tak finančně, tedy sponzorům. Hlavní
dík patří Obci Jankovice a Ladislavu Čajkovi, dále Milanu Rezkovi
a dalším.
Blíží se konec dalšího roku. Chceme Vám, vážení čtenáři, za naši organizaci TJ Sokol Jankovice popřát
šťastné a veselé vánoce a úspěšné
vykročení do nového roku 2018.
Hlavně však všem hodně zdraví!
Radek Šilc, jednatel TJ Sokol

Malí fotbalisti dostali od místostarosty
dárek - sadu dresů, aby si je nemuseli
půjčovat od soupeřů

1977- 2017
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Oslavy fotbalu, utkání Jankovice - SK Hanácká Slavia Kroměříž

Žáci 2017
Naše Jankovice
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Mikulášská nadílka 2016

Ponocný bude i letos o vánocích chodit po dědině

Tříkrálová sbírka 2017

Karneval

Košt slivovice

MDŽ
Ž školka
Naše Jankovice

Stalo se...

MŠ vynášení Moreny

ČSŽ Velikonoční jarmark na KD

Sraz rodu Odstrčilíků

Dětský den
Naše Jankovice

Hamburger party
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Slavnosti vína v UH

PODĚKOVÁNÍ
Na závěr bych chtěl touto cestou srdečně poděkovat všem, kteří naší obci i obecnímu úřadu jakýmkoliv způsobem pomohli. Jmenovitě Petrovi Hromádkovi, Romanovi Janováčovi a Pepovi Katrňákovi, kteří nezištně věnovali svůj čas a šikovnost kuchyni ve školce, všem, kteří ochotně pomohli
při přípravě společenských a kulturních akcí, spolkům i dobrovolníkům, Františkovi Gahurovi za
příležitostné vysprávky na střechách obecních budov a v neposlední řadě také obchodním partnerům za sponzorské dary a třeba také služby, které nám pomohly cokoliv realizovat. Krásný zbytek
roku 2017 i celý rok příští!
Jakub Hrubý, starosta
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