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Zpravodaj

Naše dědinina
Číslo 2/2006 • Vydává OÚ Jankovice • Cena 5 Kč 

Vážení čtenáři,

čas odkrajuje z roku 2006 poslední měsíc, a tak nastává čas hodnocení, ale už i plánů na rok násle-

dující. Mezi nejvýznamnější události v obci lze pro letošní rok jistě zařadit vysvěcení nového zvonu nebo 

volby do obecního zastupitelstva, v nichž jste si zvolili zástupce obce, kteří budou pracovat v následujících 

čtyřech letech na naší „radnici“. O těchto, ale i dalších událostech ze současnosti i historie obce se dočtete 

v tomto čísle našeho zpravodaje.
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POHLEDY DO HISTORIE

Události před 75 lety…
(doslovný přepis záznamů  z  obecní kroniky)

Volby do obecního zastupitelstva
Dne 27. září konaly se volby do obecního zastupitelstva. Kandidátní listiny byly podány 3, a to:

1. Zemědělců, dělníků a domkařů, 2. Domkařů a dělníků čs. Strany lidové, 3. Rolníků.

Při volbách obdržela skupina č. 1 99 hlasů

 skupina č. 2 70 hlasů

 skupina č. 3 53 hlasů

Všech platných hlasů - 222.

Zapsáno bylo ve voličských seznamech: mužů 118, žen 122  celkem 240.

Dostavilo se k volbě: 112 mužů, 114 žen celkem 226

Nevolilo: 6 mužů, 8 žen celkem 14

Odevzdaných z 226 obálek byly 4 prázdné.

Volební číslo bylo 18.

V prvním skrutiniu dostala kandidátka č.1 pět mandátů z přebytkem 9 hlasů a druhá a třetí 5 mandátů 

s přebytkem 16 + 17 hlasů.

V druhém skrutiniu obdržela sdružená kandidátka (č. 2 a 3) 2 mandáty, ježto měla větší zbytek. Jeví se 

počet mandátů do obecního zastupitelstva následovně:

Skupina č. 1 - 5 mandátů, skupina č. 2 a 3 - 7 mandátů (4+3).

Při volbách byl zástupcem dohlédacího úřadu Hostaša Ladislav, správce školy. 

Volební komisi tvořili: u skupiny č. 1: Křížek Metoděj, Daďa Hynek

U skupiny č. 2: Lipner Julius, Chytil Josef, skupina č. 3: Minařík Inocenc, Křížek Josef ml.

Předsedou volební komise byl zvolen Lipner Julius, místopředsedou Křížek Metoděj.

Volby byly skončeny o 10 hod. 45 minut. 

Zápis o nich o 12 hod.

Volba starosty, náměstka a obecní rady konala se 16. prosince, kdy byla výnosem okresního úřa-

du v Holešově ze dne 19. října 1931 č. 9383/20/II-1 svolána o 5hod schůze nově zvoleného obecního 

zastupitelstva v hostinci u Matějíčného. Zástupce okresního úřadu komisař Božek vzal všechny členy 

obecního zastupitelstva do slibu rep. čs. Za předsednictví nejstaršího člena Justusa Spáčila provedena 

byla volba.

Volební skupina č.1 uplatnila nárok na náměstka, jímž byl zvolen jednohlasně Ladislav Hostaša. 

Sdružené strany lidové zvolily ze sebe starostu a zvolen byl šesti hlasy opět Justus Spáčil (jeden hlas 

obdržel Lipner Julius). Radními byli zvoleni: Minařík Inocenc a Školotík Antonín.

Stavba domku pro ošetřování býků
V měsíci červnu počala stavba obytného domku pro ošetřovatele obecních býků a pro pastýře. 

Stavbu prováděl stavitel Tvarůžek z Dřevohostic. Kolaudace obou budov (stáje i obytného domku) konala 

se 13. října. K této dostavili se: zvěrolékař Volák, stavitelé Matuška z Holešova, Tvarůžek z Dřevohostic, 

komisař Božek a starosta J. Spáčil.

1931
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Hospodářské poměry
Se setím jařin počalo se dne 21. března. Na to po několik dní pršelo, takže nebylo možno pracovati 

na poli, až teprve 27. a 28. března. Pak pro sníh a mrazy přerušena byla polní práce, až teprve 4. dubna 

dovolovalo počasí dodělati jarní setí. Řepu seli od 10. dubna (a to jen z hulínského cukrovaru, ze Všetul 

neměli ještě semena). Zemáky sázeli od 14. dubna. Louky se začaly séci od 6. června. Trávy bylo málo 

a byla velmi drahá. Sena se dovezla domů pěkně usušená, ježto počasí po dobu sušení bylo velmi 

příznivé. Žně začaly 7. července a skončily 31. července. Průběh žní byl dobrý. Avšak zemědělci naříkali 

si na malou úrodu, a to jak na slámu tak na zrno. Obého čítali aspoň o třetinu méně než loni. Obilí se 

mlátilo na prusenovické mlátičce od 17. srpna. Setí ozimin začalo 7. září. V tutéž dobu sušily se otavy 

a jetele. Mnohým lidem otava shnila. Kopání brambor počíná od konce září. Brambor bylo hojnost a byly 

velké. Cukrovka se ryla od 8. října. Lidé naseli hojně řepy a úroda byla též náležitá, ale cukrovary nechtěli 

přijat všechnu úrodu od rolníků, takže tito byli nuceni zbytek si ponechati pro krmení dobytka. Ovoce 

letos bylo hojnost. Zvláště jablek a hrušek a proto bylo velmi laciné. Švestky prodávaly se v hrubém 

65-90,- Kč za q, v drobném prodeji 3,- Kč za kg. Ořechů bylo dosti. Cena hovězího i vepřového dobytka 

značně poklesla. Řezníci dávali o 3 - 5,- Kč za kg živé váhy méně než loni, takže chovatelům dobytka 

se pěstování nevyplácí.

Rolníci si naříkají na všeobecný pokles cen všech výrobků hospodářských. 

Různosti
Nové stavby

Rolník Daďa Jan č.9 rozboural do základů své stavení a postavil na témž místě nový grunt. Za Sou-

hrady byl postaven vagon, který byl obezděn a vypraven k obývání rodiny Rudolfa Foukaly ml.

Úmrtí
Letos opustili naše řady:

Tatýrek Josef, svobodný, 74 roků stár, který sešlostí věkem skonal 8. března. Pohřeb konal se dne

11. března.
Kryštof  Jaroslav, cestař, svobodný, 23 roků stár, raněn byl mrtvicí v noci 21. dubna ve voze při hlídce u par-

ního válce za Holešovem. Byl pitván a dovežen do Jankovic teprve 23. t.m. a ještě týž den měl pohřeb.

Navrátilová Františka, vdova, výminkářka, 76  roků stará zesnula dne 6. května. Pohřben se konal 8. t.m.

Nová autolinka
Od 15. února mají Jankovice výhodné spojení s Holešovem. Rostislav Chocholáč z Kostelan zřídil 

si autodopravu Rusava – Holešov, a to dvakrát denně tam i zpět se zastávkou ve zdejší obci. Každý rád 
uvítal toto spojení, zvláště v trhové dni, kdy hospodyně nemusí se nosit z těžkými košíky.

Zakoupení benzinové mlátičky
Rodina Minaříkova, Ryškova a Zívalíkova koupili si společně benzinovou mlátičku za 23.000,- Kč. 

Na tuto obdrželi podporu ve výši 3.000,- Kč.

Veřejná dražba
Dne 19. června konala se soudní dražba na majetek Viléma Koláčka. Tento koupili: Očadlík Josef, 

Holešov: dům a některé pole, Kolářík Josef jednu míru pole a Šmíd z Rusavy pole Vrchy (8 mír).
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Názvy místních tratí
Jistě jste se už vícekrát zamysleli, co vlastně znamenají a jak vznikly názvy tratí používané v našem 

katastru. Takto je vysvětluje obecní kronika v roce 1920.

Podzáhřebí nacházejí u polí záhřebí Horáčka původně ji měl majitel Horák

Meziříka
louka je mezi řekou 
a mlýnskou struhou

Béčí louka je pro obecního býka

Pod vrbama rostou tam vrby Lebavka roste tam špatná tráva-lebavá

Důlek louka je v dolině Podohory louky jsou u lesa

Kudelka roste na louce špatná tráva-kudlavá Učitelka dříve užíval louky učitel

Měrčena nazvána od majitele Měrky Kančica zdržoval se tam kdysi divoký kanec

Hrbatá na louce jsou malé hrby Paseka vypadá jako vykácený les-paseka

Chmelékovská roste tam divoký chmel Za Březím louka je za lesíkem Březí

U dubu rostl tam veliký dub Ševčičena nazvána po majiteli Ševčíku

Kolečko louky jsou dokola Panská louky náležely pánům (vrchnosti)

Kozákovna louka je v lesíku Kozákovně Pod Kozákovnou louka je pod lesíkem Kozákovnou

Za dráhou louky jsou rozhraničeny dráhou V topolí na loukách rostly topoly

Nad bořím louka je nad lesíkem Bořím Včelínek na loukách měli včelaři úly

Šimáčena měl ji dříve Šimáček Červinka u luk je hruška zvaná červinka

Těsný u luk a polí je úzká těsná cesta Pastvisko pásával se tam dobytek

Slatiny bývalo tam mokro

Za Březím



5

Nový zvon občanům

Dne 16. září 2006 byl do zvonice, která stojí 
uprostřed naší obce, pořízen nový zvon. 

Dříve na tomto místě byla dřevěná zvonice 
s nízkou dřevěnou šindelovou střechou. Při požáru 
rodinného domu pana Františka Dadi č.p. 28 v roce 
1848 zvonice shořela a až do roku 1854 se v obci 
nezvonilo. V té době byl zvonek přivázán na silné 
větvi velké lípy, která stála na břehu potoka před 
č.p. 29. V roce 1854 byla nákladem obce postavena 
zvonice ve stávající podobě.  V době 1. světové 

války roku 1917 byl zvonek odebrán pro válečné účely. Novým zvonem, který byl zhotoven na náklady 
občanů se začalo zvonit 27. 2. 1921. Podruhé byl zvon odvezen pro válečné účely v roce 1942.

Po 2.světové válce 26. 5. 1945 se začalo s obnovou nové věže, která hrozila sesunutím. Materiál 
byl použit z překážek, které měly sloužit ke zdržování postupu osvobozeneckých vojsk. Z farnosti 
Holešov byl páterem  Plevákem darován zvonek. 
Při opravě v roce 1945 byly v báni pod křížem 
nalezeny mince a jiné věci, které byly rozebrány. 
Od roku 1945 zvonici opravovali průběžně a až 
v roce 2003 došlo k větší opravě. Byla nahozena 
nová omítka a také výměněna zrezivělá báň, ve 
které se v zacínovaném pouzdře nalezly peníze 
z protektorátu včetně listiny se složením tehdejší-
ho Národního výboru a  dokumenty z válečného 
období. Do nově zhotovené báně byly se starými 
dokumenty rovněž uloženy peníze a dokumenty 
ze stávající doby. Na opravě a údržbě se podílela 
řada občanů. Problém byl ale se zvoněním. Zvonek 
byl malý, i když poháněn el. energií, projevovala se  
špatná akustika, velká poruchovost a minimální slyšitelnost. Z těchto důvodů OZ rozhodlo o zhotovení 
nového zvonu, který již bude splňovat všechny požadavky a bude sloužit nám i dalším generacím.

Zvon byl ulit ve zvonařské dílně paní Leticie Vránové - Dytrychové v Brodku u Přerova a veškeré tech-
nické vybavení pro umístění zvonu a elektrický pohon zvonu dodala firma Rostislav Bouchal - BOROKO 

rovněž z Brodku u Přerova. Novému zvonu, který 
váží 65 kg a má průměr 47 cm, bylo dáno jméno sv. 
Václav a je na něm uvedeno věnování ve znění Obec 
občanům a letopočet L. P.  2006. Dne 16. září 2006 
byl nový zvon při mši svaté u naší zvonice posvěcen 
děkanem Rekem z Holešova a poté zavěšen do věže 
zvonice. Celou slavnost doprovázela dechová hud-
ba Moravská Veselka z Pavlovic u Přerova.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem 
občanům a členům místního Sboru dobrovolných 
hasičů, kteří se podíleli na přípravě a zajištění 
této události.

Miloslava Šišáková, starostka obce
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Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 20. a 21. října 2006 se v naší obci uskutečnily komunální volby do OZ v Jankovicích. 

Těchto voleb se zúčastnilo 65 % občanů naší obce. 

Počet voličů v obci Jankovice 294

K volbám se dostavilo 193

Počet platných hlasů 182

Počet volebních stran  3

Výsledky voleb do OZ v Jankovicích

Zvolení členové OZ

1. Miroslav Darebník 158 hlasů

2.  Zdeněk Hanulík 149 hlasů

3. Miloslava Šišáková 144 hlasů

4. Radomír Mlčák 125 hlasů

5.  Libuše Ryšková 121 hlasů

6. Pavel Talach 118 hlasů

7. Jaroslav Kučera 78 hlasů

8. Radim Křížek 103 hlasů

9. Oldřich Ponížil 70 hlasů

Seznam náhradníků

Volební strana č.1 - Sdružení nezávislých kandidátů

1. Josef Sedlařík 

2. Pavel Sedlařík

Volební strana č.2 - Sdružení pro obec

1. Josef Sedlařík
2. Jiří Petráš
3. Stanislav Kolařík

Ustavující schůze nově zvoleného obecního zastupitelstva

V pondělí 30. října 2006 se konalo  ustavující veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Jankovicích, 
kde byly ověřeny výsledky voleb a byl zvolen starosta obce a jeho zástupce. 

  

Usnesení z ustavujícího zasedání:

• obecní zastupitelstvo všemi přítomnými členy ověřilo platnost voleb pro všech 9 členů OZ.

• starostkou obce byla zvolena paní Miloslava Šišáková

 zástupcem starostky byl zvolen pan Miroslav Darebník

• příští veřejné zasedání OZ stanoveno na 15. 1. 2007



7

ŽILI MEZI NÁMI

Jankovičtí malíři
Jankovice se mohou pyšnit dvěma dnes už zesnulými malíři, je-

jichž výtvarná díla se zapsala do podvědomí mnoha jankovských i lidí 

ze širšího okolí. Oba bydleli v Souhradech. Prvním z nich byl Augustin 

Křížek (1926 – 2000), který začal mít vztah k malování již na obecné 

škole.  Svědčí o tom v tužce nebo pastelkou vyvedené drobné kresby 

v sešitech nebo památnících jeho spolužáků. V pozdějších letech se 

jeho styl stále vylepšoval. K jeho rádcům ve výtvarném snažení patřil 

učitel Jandík z Hlinska pod Hostýnem. Z Augustina Křížka se postu-

pem doby stal nejen dobrý portrétista, ale i krajinář, který dokázal na 

plátně či výkresu krásy hlavně podhostýnské krajiny. Svůj nesporný 

talent uplatnil také při zachycování mlýnů, rusavských chaloupek 

a kostelíčků. Inspiroval se i Svatým Hostýnem. Za výtvarnými toulka-

mi přírodou vycházel tento tichý a někdy až příliš skromný člověk ne 

s fotoaparátem, ale se stojánkem pod paží nebo skicářem, do kterého 

si zachycoval náčrtky, které si pak v tichosti domova dotvářel podle 

svých představ. „Nejplodnějším obdobím jeho výtvarného života byla 

doba před třiceti – čtyřiceti lety,“ vzpomíná jeho žena Anna. Je jen škoda, že skromné poměry zamíchaly 

jeho plány a svůj talent nemohl v plné šíři rozvinout. I tak prožil život plně, ze dvou dcer zdědila po otci 

výtvarný cit Danuška. V mladších letech se Augustin Křížek dobře projevil také na jankovských divadel-

ních prknech. Byl dobrým společníkem a tanečníkem, rád se projel na motorce. I když po celoživotním 

lopocení odpočívá již pár let na holešovském hřbitově, 

z paměti svých kamarádů Františka Mlčáka, Jaroslava 

Dohnálka a dalších či spolupracovníků z Dřevopodniku 

se nevytratil. Zásluhu na tom mají také jeho obrazy visící 

v mnoha rodinách.

K dalším místním malířům patřil PhDr. Vladimír 

Šimek (1927 - 1992). Do tajů tohoto umění pronikl již na 

holešovském gymnáziu natolik vyzrálým způsobem, že se 

rozhodl zkusit štěstí a začít studovat na Akademii výtvar-

ných umění v Praze. K naplnění těchto záměrů mu však 

v padesátých letech scházel tolik potřebný kádrový profil. 

Svých plánů vystudovat vysokou školu se ale nevzdal. 

Nakonec vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze obor 

čeština – hudební a výtvarná výchova, tolik blízký jeho 

představám. Pracoval jako výzkumný pracovník v Ústavu 

rozvoje vysokoškolských studií a na Univerzitě Karlově 

přednášel estetiku. Významně se uvedl také v Pěveckém 

sboru pražských učitelů.

Po dobu středoškolských a vysokoškolských studií 

ani později nikdy nezapomněl na svého koníčka – ma-

lování. Starší jankovjáci mohli často spatřit Vladimíra 

s nezbytným malířským stojánkem a potřebami pod paží 

Augustin Křížek

PhDr. Vladimír Šimek s manželkou Jarmilou
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kráčejícího vyhlédnout v obci či okolí vhodný námět k zobrazení. Tak například koncem 40. a v průběhu 

50. let vznikly jeho olejomalby Silnice k Valše, Pohled na Jankovice od Pasíčky, Pohled na Horní Trávníky 

a jiné místní motivy. V některých obrazech také zachytil krásu krajiny kolem Slušovic, kde učil na zdejší 

škole. Také později, když se usadil v Praze, na malířský kumšt nezapomínal. Mezi prvními posuzovateli 

jeho prací byla jeho manželka Jarmila (1926 – 2006), vysokoškolsky vzdělaná žena patřící u nás mezi 

přední návrhářky dětských hraček. Jejíma rukama tak prošlo bezpočet návrhů převážně zvířátek, které 

pak po výrobním finále rozehřály nejedno dětské srdce. 

I když oba kumštýři, Augustin Křížek i PhDr. Vladimír Šimek, nejsou již mezi námi, zanechali po sobě 

díla, která přetrvala je i mnohé z nás. Slušelo by se uspořádat oběma pod záštitou obecního úřadu při 

vhodné příležitosti posmrtnou výstavu, která by nepochybně oslovila nejednoho z občanů obce.

Nejsou volby jako volby
Nikdy předtím a také nikdy potom neproběhly volby nového starosty obce Jankovic (tehdy předse-

dy místního národního výboru) za tak dramatických okolností a v tak vypjaté atmosféře jako ty v úterý

21. listopadu 1950. Skutečnost, že si jankovičtí „dupli“, neměla tehdy obdoby. O této mimořádné události 

se hodně mluvilo i v okrese Holešov. Přispěl k tomu také neobvykle obsáhlý článek, který vyšel 12. pro-

since 1950 v holešovské Jiskře pod titulkem Po vzoru Jankovic k vybudování silných místních národních 

výborů v duchu Národní fronty. Podrobně je tato událost zaznamenána také díky panu Františku Smilkovi 

v knize zápisů ze schůzí Místní organizace KSČ v Jankovicích. Dosavadním předsedou místního národ-

ního výboru byl František Kučera, který také stál v čele jankovické organizace KSČ. Taková koncentrace 

moci v rukou jednoho člověka byla občany v Jankovicích dlouhodobě otevřeně kritizována. Jiskra o tom 

napsala: „Soudruzi v Jankovicích správně pochopili, že je nutné, aby v čele obce stál člověk, který by měl 

oblibu. Soudruh Kučera je přetížen funkcemi a někdy nejedná tak, jak je nutné, aby bylo jednáno s indife-

rentními. Proto soudruh Kučera na výborové a členské schůzi KSČ požádal o zproštění funkce v místním 

národním výboru. Jeho rezignace byla po zvážení všech okolností přijata.“ Výbor pak uvažoval, kdo by 

připadal v úvahu Františka Kučeru nahradit. Měl by to být člověk, který „dovede dát obec dohromady 

 Josef Barotek s odvedenci v roce 1952 horní řada zleva: Antonín Koláček, Vladimír Hlinský, Vlastimil Ponížil, 
Karel Sedlařík, dolní řada: Ladislav Hrubý (mlynář), Josef Barotek, Ladislav Daďa
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a bude likvidovat všechny nedostatky, které se v Jankovicích vyskytovaly dříve.“ Ti, kteří by byli přijatelní 

pro členy KSČ, však neměli u občanů ten správný kredit. Aby se atmosféra v obci uklidnila, byl soudruh 

Kučera požádán, aby svolal na úterý 21. listopadu 1950 veřejnou schůzi občanů.

Přenesme se nyní prostřednictvím obou zmíněných dokumentů do atmosféry onoho listopado-

vého večera v sále hospody u Matějíčných, kde se měla situace vyřešit: „Místní hostinec se před osmou 

hodinou začal plnit neobvyklým způsobem. To dokazovalo zájem občanů o veřejnou schůzi místního 

národního výboru. Krátce po osmé hodině předseda MNV Kučera zahájil schůzi za přítomnosti tajem-

níka Okresního akčního výboru Národní fronty v Holešově soudruha Žáka. Kučera provedl v rámci 

kritiky a sebekritiky hodnocení práce MNV a oznámil občanstvu, že se vzdává své funkce vzhledem 

k tomu, že jsou mu vytýkány jeho nedostatky, které on v některých případech doznává. Na to soudruh 

Žák nechává hlasovat občany, zda souhlasí s rezignací soudruha Kučery či nikoliv. Občané v převážné 

většině se vyslovili pro jeho rezignaci.“ 

Lidé potom navrhovali, kdo by po Kučerovi mohl zastávat jeho funkci a stmelit obec. Navržen byl 

pan Josef Barotek, mladý občan, o kterém svazáci říkali, že je to svazácký starosta. „Protože Barotek nebyl 

na této schůzi přítomen, měl odpolední směnu, utíkali členové místní skupiny Československého svazu 

mládeže k vlaku do Hlinska, kterým se vracel ze směny, s tím, zda tuto funkci přijme. Po příchodu Josefa 

Barotka do hostince bylo vidět, že nálada u všech přítomných se stala takovou, jak si ji představujeme 

při volbě tak význačné funkce. Soudruh Žák pak nechával hlasovat a tu se ukázalo, jak důležité je, aby 

funkcionář, který je navrhovaný, měl takové sympatie občanů. Pro Josefa Barotka v tom okamžiku 

vylétly všechny ruce vzhůru za provolávání svazáků hurá, potlesku a pod. Na to vstává stařičký občan 

z Jankovic, Metoděj Darebník, súhradský starosta, který se zavazuje, že bude Barotkovi v jeho práci 

pomáhat. Slovo si vzal také bratr Alois Křížek, příslušník Československé strany lidové, který jménem 

této strany se zavazuje, že strana lidová bude podporovat MNV. Příslušníci ČSM slíbili novému starostovi, 

že mu budou oporou. Následný bouřlivý potlesk potvrdil, že volba předsedy byla správná. Účastníci po 

skončení této schůze neměli ani chuť se rozejít a dlouho ještě debatovali o tomto zdařilém večeru.“

Pan Barotek byl pak dlouhá léta v Jankovicích předsedou národního výboru. Protože nikoho 

při jednání neurážel, nedělal si patent na rozum a byl k občanům vstřícný, lidé jej za to měli rádi.

JUDr. Jaroslav Pospíšil

Veřejné prostranství – údržba
 Všichni máme zájem a snahu, aby obec byla upravená a čistá. Velkým problémem je sečení vyso-

kých břehů kolem potoka, které obtížně zajišťuje obec. Když se to podaří, pracovník musí  vyslechnout 
namísto uznání za provedení těžké  a nároční práce výčitky od některých chalupářů. Poznámky v tom 

smyslu, že si na chalupu přijeli odpočinout a ne, aby byli rušeni řevem  motorové sekačky. Jejich poža-

davkem je, aby byly tyto práce prováděny v době, kdy nejsou přítomni. 
Vážení chalupáři, je třeba, aby jste měli pochopení v tom, že tyto práce budou prováděny dle 

potřeby a v době, kdy bude možné pracovníka zabezpečit a bude mít volno. Jediné možné řešení by 

bylo, pokud by jste si  úsek před Vašimi domy vzali do své péče.

Děkujeme za pochopení.

Podruhé v soutěži Vesnice roku
V červnu letošního roku k nám znovu zavítala hodnotící komise soutěže Vesnice roku. Tentokrát 

byl jejím předsedou starosta nedaleké obce Osíčko pan Smolka,  která  v nedávné minulosti zvítězila 

v krajském kole. Ani tentokrát neodešla naše obec při vyhodnocení s prázdnou. Na slavnostním vyhlášení 

ve vítězné obci Liptál u Vsetína převzala starostka obce diplom za péči o kulturní dědictví. Je to tak již 

druhé ocenění naší obce po loňské ceně za zajištění dopravní obslužnosti obce.
Miroslav Darebník
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Dětský den s vláčkem Pacifik
Letošní  den dětí měli naši nejmenší 

zpestřen projížďkami minivláčkem zva-

ným Pacifik. 27. května 2006 krátce před

14. hodinou přisupěla z Holešova mašinka 

táhnoucí 2 vagóny  na náves. Strojvedoucí 

pan J. Dvořák, který vláček dlouhá léta 

udržuje, poté vozil téměř  dvě hodiny děti 

i dospělé celou vesnicí. Hlavním nádražím 

se na tuto dobu stal prostor před OÚ. Ti, 

kteří se právě nevezli, se mohli opodál na 

hřišti zúčastnit různých  her a soutěží. 

Miroslav Darebník

Z Jankovic do Afriky
Vyprávění o putování  Karla Navrátila a jeho kamarádů po Africe v listopadu 2005

(pokračování z č. 1/2006)         

Ruwenzori, Měsíční hory, Deštné hory, tak se nazývají hory, do kterých máme teď namířeno. O tom, 

že uprostřed Afriky jsou vysoké hory, psali už řečtí učenci, ale později jejich zprávám nikdo nevěřil. 

I první evropan R. Gessi ,který tyto hory spatřil v roce 1876, považoval jejich existenci za přelud, protože 

se vzápětí zahalily mraky a již se neobjevily. To ale není nic divného, celé týdny se můžete potulovat 

v podhůří Ruwenzori a na obzoru budete vidět jen mraky a opar, který dokonale skryje pohoří. My měli 

to štěstí, že po příjezdu do Kasese přišla k večeru prudká bouře, která odehnala mraky a my spatřili na 

obzoru zubatý hřeben hor, ve kterém strávíme příštích devět dnů. Existenci Ruwenzori prokázal až slavný 

cestovatel Morton  Stanley v roce 1888 a až roku 1906 se podařil výstup na nejvyšší vrchol Margeritu 

(5.119 m.n.m.) Abruzskému vévodovi. My máme v plánu také vystoupit na vrchol, ale zatím nás čeká 
vyřízení vstupu do NP Ruwenzori, dokoupení potravin, přebalení batohů atd. 

Konečně je tu ráno, kdy máme vyrazit do hor, přijíždí pro nás auto, které nás odváží asi 20 km na 

bránu parku. A opět se přebaluje, váží batohy pro nosiče, dostáváme instruktáž ohledně treku, jsou 
nám představeni průvodci. Konečně 
máme formality za sebou a vyrážíme 

s kolonou nosičů vstříc rýsujícím se 

štítům hor. A hned první část cesty, 
která měla být nejlehčí se komplikuje. 
Po včerejší prudké bouři je stezka 

částečně zničená. Jsou přes ni spadlé 

pralesní velikány, strhlé mosty přes 
říčky, a tak si musíme cestu částečně 
prosekávat pralesem, ale všichni 

nakonec v dobré náladě dorážíme 

k první chatě, kde se bude spát. Po-
prvé tady sami vaříme na dřevěném 
uhlí, které nesou nosiči v pytlích. 

Vaření nám napřed moc nejde, ale 

přicházejí průvodci a ti už ví, jak na to. 
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Za chvíli si už cpeme břicha a navazujeme přátelství s průvodci při slivovici. Je to docela sranda, vidět 
černocha jak se šklebí po hltu slivovice. Předchozí nedůvěra a bariéry jsou prolomeny, a tak se v dobré 
náladě bavíme dlouho do noci o všem možném. Naši tři průvodci mluví docela dobře anglicky. Každý 
z nich je z jiného kmene, takže když řeší něco mezi sebou, musí také anglicky, jinak by si nerozuměli.

Ráno v půl šesté už vaříme a kolem sedmé vyráží celá výprava k chatě John Mate ve výšce 3.400 
m.n.m. Tento den nás čeká nejdelší část okruhu. Překračujeme řeku Bujuku a horským lesem po úzkém, 
kluzkém chodníku přicházíme celí mokří  po sedmi hodinách k chatě.

V této výšce je i v Africe už cel-
kem zima (10 stupňů), tak jsme rádi, 
že se můžeme při vaření trochu ohřát. 
Ještě porada z průvodci, protože zít-
ra nás čekají bažiny. No uvidíme, to je 
ještě daleko, teď honem do teplých 
a hlavně suchých spacáků.

Ráno brodíme řeku Bujuku 
a vstupujeme do bažin. Místo chůze 
se teď skáče z drnu trávy na drn 
a když to nevyjde, tak minimálně 
po kolena do bahna. Napřed z toho 
máme legraci, ale po několika hodi-
nách skákání už to tak zábavné není. 
Ale příroda je tu úžasná - jako z ji-
ného světa. Obří starčeky a lobelky, 
vřesovce porostlé mechy a lišejníky 
všech barev, slaměnky, no prostě nádhera. Kolem jezera Bujuku se dostáváme k cíli, chatě Bujuku Hut 
3.960 m.n.m.To, že jsme opět několikrát zmokli,snad už ani nemusím psát. Oblékáme na sebe co se dá, 
protože je tu zas chladněji, dokonce poletuje sníh a to jsme na rovníku!

Na tomto místě zůstáváme i celý příští den, chceme se totiž podívat do Konga a pokusit se vystoupit 
na Mt.Speke. Průvodci napřed nechtějí o výstupu ani slyšet, bylo by to bez požehnání úřadů, ale slivovice 
a peníze opět zabraly. Ráno vyrážíme na lehko ke Koňské hranici. Ze Stuhlmanova sedla máme krásné 
výhledy na největší Africký prales a zdrojnici  druhé nejvodnatější řeky světa Conga.

Tady se rozdělujeme. Já, David a průvodci Daniel a John míříme k vrcholu Mt.Speku. Ostatní jdou 
dále do Konga k horskému plesu. Počasí se začíná zase kazit, sněží, fouká a je velká zima, ale touha 
po vrcholu je větší. Po třech hodinách stoupání jsme na vrcholu Mt. Speku 4.890 m.n.m. Čeká nás 
nepříjemný sestup, nasněžilo tak 10cm sněhu a pořád chumelí. Naši černí průvodci jsou do nitě mokří 
a je vidět, že toho mají dost. Při sestupu, klouzaje po hladkých plotnách, se chytáme  kořenů a větví. 
Konečně je tu chata, kde si ostatní suší věci. My se přidáváme a už se nedivíme různým nápisům na 
stěnách chat. Tady je jeden: „zde se učil Ježíš chodit po vodě, po třech dnech zde to budeš umět také“. 
Ráno vyrážíme po rozbahněném chodníku k chatkám pod Margheritou. Čím víc nabíráme výšku, 
tím více se mění  krajina kolem. Ubývá vegetace a terén začíná být skalnatý jako to známe z našich 
hor. Zasněžená skála dělá nosičům velké problémy, a i když neznám cestu, vyrážím jako první. Po 
příchodu k chatkám zjišťuji, že jedna chatka hoří, tak se dávám do hašení, a když přichází ostatní, je už 
oheň uhašen, ale chatka bohužel k nepoužití. Předchozí výprava asi pořádně neuhasila dřevěné uhlí. 
V chatkách zůstáváme jenom my, průvodci a tři nosiči. Ostatní by neměli kde spát, tak musí sestoupit 
dolů. Počasí nám vůbec nepřeje, fouká silný vítr, sněží a není vidět na krok. Přesto se domluvíme, že se 
ráno pokusíme vystoupit na vrchol.

Ráno žádná změna, přesto vyrážíme. Bude půl šesté, za chvíli by mělo začít svítat a my u čela ledovce 
nasazujeme mačky. Jdou s námi průvodci John a Daniel, bez nich bychom v tom mlíku zabloudili. Přechá-
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zíme sněhové plato, dostáváme se do skal, 

kde se musí kus sestoupit a opět po ledovci 

vystoupat do sedla mezi vrcholy. Konečně 

stojíme pod vrcholovou stěnou, kde visí 

fixní lano. Johny má velké problémy toto 

místo překonat, skála je namrzlá a je dost 

zima, asi -8 stupňů. A je tu vrchol. Šťastně 

jsme vystoupali na třetí nejvyšší vrchol Af-

riky a tím si splnili i hlavní cíl naší cesty do 

Afriky. Ještě povinné vrcholové foto a ho-

nem dolů do tepla a bezpečí. Dnes musíme 

dojít až ke Kitandara Hut, a tak si musíme 

pospíšit. Kitandara Hut, kouzelné místo 

u jezera, sevřeno okolními pětitisícovkami, 

nejkrásnější místo na celé trase treku. 

Ráno zvládáme nepříjemný výstup na Freshfield pass 4.326 m.n.m.,teď už budeme jenom klesat 

až do Ibandy. Opět se dostáváme do bažin, už je na všech vidět, že toho skákání z drnu na drn,voda 

z vrchu,voda ze spodu, bahno, žádný pořádný jídlo, mají plné zuby. Celá výprava se rozdělila na něko-

lik skupinek, tak k další chatě dorážíme postupně. Yeoman Hut 3.540 m.n.m. - kousek suchého místa 

v močálech. Následuje denní rituál, usušit co se dá, navařit a do spacáků, které jsou snad jediné ještě 

trochu suché. Další den sestupujeme podél řeky Mubuku, divokým údolím do pralesa a bambusových 

lesů. Dokonce se ukazuje i sluníčko, 20 stupňů tepla, co víc si může člověk přát. Tento den se má končit 

na chatě Nyabitaba, ale po dohodě s průvodci dojdeme až k bráně parku. Tady se loučíme s průvodci 

a nosiči a najatým autem se vracíme do civilizace.  Večer v Kasese pořádně oslavíme výstup na Margheritu 

a těšíme se na další cestu po Africe.

 Karel Navrátil ml.

Vzpomínka na  Karla Stokláska
17. prosince 2006 uplyne 100 let od narození významného občana Jankovic, pana řídícího učitele 

Karla Stokláska, kterého většina z vás znala. Svůj názor na jeho život jste projevili také peticí s žádostí 

o udělení čestného občanství in memo-
riam. S touto peticí byli na svém jednání 
seznámeni členové zastupitelstva obce 

a jednohlasně s udělením souhlasili.

Vzpomínka a udělení čestného ob-
čanství in memoriam proběhne přesně 
v den výročí jeho narození, který připadá 

na neděli 17. 12. 2006. Slavnostní akt, na 

který jste srdečně zváni, začne v 15. hodin 
ve velkém sále OÚ v Jankovicích a součás-
tí bude také kulturní program.

Z kroniky obce, vzpomínek pamět-

níků a dalších podkladů vyplývá, že Karel 
Stoklásek vedle toho, že v jankovické 
jednotřídce odučil mnoho generací 

zdejších žáků, se významně zapsal  do 

paměti občanů těmito činy.
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V době okupace naší vlasti v letech 1939 – 1945 se snažil ve škole udržovat vlasteneckého ducha 

a podařilo se mu zachránit mnoho knih z obecní knihovny tím, že je ukryl u různých občanů, aby byly 

po válce vráceny zpět do obecní knihovny.

Nad rámec svých pracovních povinností organizoval divadelní představení svých žáků i zdejšího 

spolku divadelních ochotníků.

Vzorně vedl kroniku naší obce, k občanům se choval vstřícně a srdečně. Všechny tyto vlastnosti 

se promítaly do života obce i v letech padesátých. Karel Stoklásek tehdy patřil k těm občanům, kteří se 

zasazovali o smírné řešení mnohých problémů, které tenkrát nebylo možné brát na lehkou váhu.

Spoluzakládal hasičský sbor obce a patřil k pravidelným organizátorům různých akcí hasičů.

Významně se podílel na přípravě a průběhu oslav 600. výročí založení Jankovic. Byl duší mnohých zá-

bavných akcí v obci. Jeho názory týkající se života obce byly občany respektovány pro jejich vyváženost.

Miroslav Darebník

č. 9

Ze vzpomínek na kulturní akce v Jankovicích
Za první republiky, v době okupace a po válce se kultuře v Jankovicích mimořádně dařilo. Bylo to 

zásluhou obětavých místních divadelních ochotníků, bohaté místní knihovny a tradicím, které se zde dodr-
žovaly, promítání filmů, produkcím vážné hudby, kapely Broučci, ale také dlouholetého působení estrádního 
kroužku ESKÁREK. Na stránkách časopisu Naše dědina bude postupně vzpomenuto všech, kteří se podíleli 
na obveselení lidských srdcí a v nelehkých dobách jim poskytovali naději, že zítřek může být lepší. 

Říká se, že kdo ve vzpomínkách žije, dvakrát žije. Vydejme se tedy na cestu kulturní historií Jankovic 
a zastavme se u lidí, kteří ji tvořili.

První zastavení patří členům kroužku ESKÁREK. Za tímto zvláštním pojmenováním se skrývá zkrat-
ka názvu Estrádní kabaretní a recitační kroužek. Podle vzpomínek jeho zakladatelů Luďka Stokláska, 
Vladimíra Ševely a Jaroslava Křížka vzniklo toto sdružení v roce 1956. Až do jeho zániku v roce 1966 
se v něm ve velkých i malých rolích vystřídala pěkná řádka účinkujících. Patřili k nim Vladimír Ševela, 
Luděk Stoklásek, Jaroslav Křížek, Zdeněk Křížek, Jan Pospíšil, Josef Fuksa, Antonín Ryška, Zdena Poní-
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žilová, Božena Neradilová, Petr Ryška, 
Jarmila Sedlaříková, Marie Křížková, 
Božena Křížková, Jiří Křížek, Alois 
Kryštůfek, Milada Ryšková - Navrá-
tilová, Anna Kryštofová - Pešková, 
Vladimír Mrázek, Emílie Kučerová 
- Holáňová, Josef Barotek, Marie Cti-
borková - Hudcová, Marie Kopečná 
- Minaříková, Jiřina Křížková - Žáč-
ková, Věra Šmatláková - Květáková, 
Vlasta Šmatláková - Mrázková, Zlata 
Sedlaříková - Sadilová, Oldřich Fuksa, 
Miroslava Foukalová - Doleželová, 
Jan Dvorník, Jan Formánek, Božena 
Janálová - Starůstková, Anna Janálová 
- Tichálková, Zdeněk Darebník, Jaroslav Tatýrek, Marie Sedlaříková 
- Matelová, Zdena Ševčíková - Jurčíková, Marie Kelnarová - Bakalová, 
Miroslav Pospíšil, Antonín Válek, Josef Zapletal, Eva Zapletalová - 
Úlehlová, Jiří Kolařík, Jana Vaňková - Janálová, Lubomír Dočkal, Pavla 
Kučerová - Zmeškalová, Oldřich Lahola, Vlasta Foukalová - Kryštůfková, 
Božena Křížková - Vaňková. 

Z iniciativy těch, kteří stáli u zrodu tohoto souboru, se uskutečnilo 
v Jankovicích 28. března 1981 setkání zmíněných někdejších účinku-
jících. V příjemné atmosféře účastníci besedy vzpomínali na různá 
vystoupení v hospodě u Matějíčných, v Žopech, Dobroticích, Všetulích, 
Chomýži, Bílavsku či Martinicích. Dopravit se do těchto míst nebylo 
vždy snadné, cestovalo se starou „Erenou“ Františka Křížka (mlíčaře), 
nebo byli ochotníci „v péči“ koňského spřežení Ladislava Grygery. 

A s jakým programem vystupovali členové ESKÁRKA? O tom se 
s Vámi podělíme zase příště.

JUDr. Jaroslav Pospíšil

Pranostiky na následující měsíce
Prosinec

Na svatou Barboru mráz - schovej saně, hoduj vůz.

O Silvestru papeži snížek si již poleží.

Leden
Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh na poli.

Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.

Únor
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.

Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče.

Březen

Svatá Eudokie (1.3.) psa po uši sněhem zavěje.
Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy; a když z polské strany - bude zrní i slámy.

Jaroslav Křížek

Luděk Stoklásek

 Vladimír Ševela
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Duben

Prší-li na Boží hod velikonoční, budou všecky neděle až do letnic deštivé.

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

Květen

Deštivý květen - žíznivý říjen.

Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.

Fotbalové klání skončilo vítězstvím ženatých.
Neobvykle brzo se uskutečnilo letošní derby nesmiřitelných rivalů. V sobotu 6. května nastoupila 

obě mužstva na místním  lichoběžníku v chladném a deštivém počasí, které bylo důsledkem menší 

návštěvy diváků.Také  hráčům jako by  zvlhl střelný prach. Za hodinu hry padly pouhé 4 góly, z toho tři 

do branky svobodných, a tak výsledkem byla výhra ženatých v poměru 3:1. 

 Miroslav Darebník

Tenisový triumf Z. Mately
Ve svátečních dnech prvního červencového týdne proběhl ve sportovním areálu tenisový turnaj 

ve dvouhrách, který pořádá tenisový klub ve spolupráci s obecním zastupitelstvem v Jankovicích pod 
názvem „O pohár starostky obce“. Přestože pořadatelé mají již léta dobře zaběhlý systém a ví, co vše 

 Semifinále Hrudík – Matela právě končí Finálové boje provázel velký zájem diváků
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je třeba zařídit, tentokrát  vzali organizaci velmi 

vážně a zodpovědně. Důvodem bylo jubileum, 

kterého tento turnaj docílil. 20. ročník tím určitě 

byl a vše bylo zorganizováno ke spokojenosti jak 

hráčů, tak i diváků. 

Mezi nejlepší čtyři hráče postoupili výhrad-

ně hráči našeho tenisového klubu.V prvním 

semifinále porazil druhý nasazený Michal Daněk 

ve dvou setech Broňu Klůje 6-3 a 6-4. Ve druhém 

podvečerním semifinále měl A. Hrudík vítězství 

nad Zdeňkem Matelou na dosah. Ve třetím setu 

nejprve Zdeněk odvrátil za nepříznivého stavu 

2:5 první mečbol prasetem. V následující hře 

Tonda smečoval za stavu 40:15 do plotu.

Finálové utkání mezi Zdeňkem Matelou  a Michalem Daňkem  mělo zpočátku až příliš jednoznačný 

průběh. Zdeněk se ujal vedení 6:1 a 5:0. Potom se utkání zdramatizovalo. Michal srovnal stav druhého 

setu na 5:5. Víc se mu ale uhrát nepodařilo. Ve finále 20. ročníku turnaje neregistrovaných hráčů v te-

nisových dvouhrách o pohár starostky Jankovic zvítězil po setech 6:1 a 7:5 Zdeněk Matela (Jankovice) 

nad Michalem Daňkem (Holešov).  

Tenisový turnaj mládeže
     V průběhu bojů mužů O pohár starostky obce se začala psát historie 1. ročníku turnaje mládeže. 

Ze šesti účastníků se do finále probojovali domácí hráči Petr Nedbal a  Vladimír Hlinský. Toto utkání 

se hrálo jako předzápas finále mužů a bylo velmi dramatické. Z vítězství se nakonec radoval P. Nedbal 

a stal se tak prvním vítězem tohoto turnaje.

Miroslav Darebník

Kulturní a sportovní výbor OÚ
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Celoroční pořad bohoslužeb v bazilice na sv. Hostýně

Zimní pořad od pondělka 23. října 2006 do pátku 27. dubna 2007:

všední dny - mše svatá 7:00 9:15  

soboty a neděle - mše svatá 7:00 9:15 11:00

neděle - sv. požehnání 13:00

denně - modlitba růžence 18:45

Vánoční pořad bohoslužeb

24. prosince Ne Štědrý den, mše svaté v 7:00, 9:15, 11:00 a v 15:30 hod, v noci mše sv. není!!

31. prosince Ne

Sv. Silvestr, mše svaté v 7:00, 9:15, 11:00, ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 

adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 pontifikální 

mše sv.

ČTENÁŘŮM

Knihovna na OÚ je pro vás otevřena každé pondělí v 17.00 - 18.00 hodin.

Internet - pro veřejnost v pondělí a čtvrtek od 17.00 - 18.00 hodin na OÚ

na stránkách http://jankovice.hyperlinx.cz aktuální zprávy a fotografie ze života obce.

OÚ – kulturní výbor pro vás připravuje:

9. prosince 2006 Mikulášská nadílka - za dětmi přijde Mikuláš s čerty a andělem, začátek v 15.00 hod.  

10. prosince 2006
 Vánoční koncert - vánoční atmosféru ve formě písní a koled přináší dechová hudba 

Moravská Veselka. Začátek ve 14.30 hod. v sále OÚ.

10. února 2007
Maškarní ples - účastníci v maskách mají 50% slevu na vstupném. K poslechu i tanci 

hraje hudba Rytmix, bohatá tombola i  občerstvení.

11. února 2007
Dětský karneval - tradiční rej masek v sále OÚ. Pro děti bude připravena tombola, 

kolo štěstí, hry a soutěže. Začátek v 15.00 hod.

Myslivecké sdružení Hrabina pro vás připravuje:

6. ledna 2007  Myslivecký ples -  hudba Žopanka, zvěřinové speciality a bohatá tombola.

Sbor dobrovolných hasičů pro vás připravuje:

27. ledna 2007 Okrskový hasičský ples – k poslechu i tanci hraje Žopanka. Začátek ve 20.00 hodin. 
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SOUTĚŽ  O CENY S KŘÍŽOVKOU

Oslava osvobození obce, lampiónový průvod – květen 2006

kurýr

zámotek housenky

drtiče obilí

sleva

sarmaté

tajenka K

polepit kolem

povaleč

epopej

smysl

SPZ Klatov

chem. zn. kyslíku
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Na fotografii je  .......................................................................................................................................... 

Tajenka křížovek  ......................................................................................................................................

Fotografie č. 9 školáků s řídícím učitelem K. Stokláskem je z roku  ........................................

Jméno luštitele  .........................................................................................................................................

Poznejte domek na fotografii

Vyplněné kupony vystřihněte a vhoďte do připravené schránky v místní prodejně potravin nej-
později do 15. ledna 2007.

Ze správných odpovědí vylosujeme  na nejbližším veřejném zasedání OZ  tři výherce, kteří získají 
finanční výhru v hodnotě 150,- Kč, 100,- Kč a 50,- Kč a 2 volné vstupenky na únorový maškarní ples

Správné odpovědi z minulého vydání 1/2006:  
Tajenka křížovky: Sousoší svaté Anny
Na fotografii:  dům č.59 na Pohoršově, původně jej obývali Plevákovi, dnes zde bydlí Ševčíkovi.

Výherci: Vzhledem k tomu, že soutěže se tentokrát zúčastnilo jen 6 soutěžících a všichni navíc odpo-
věděli správně na obě otázky, rozhodli jsme se nelosovat jen tři výherce, ale rozdělit částku určenou 
na výhry mezi všech šest.
Finanční výhru ve výši 50,- Kč získali: Jiří Kučera, Jana Stoklásková, Ludmila Kučerová, p. Greineckerová 
(Hlinsko p/H), Vladimír Ševela, Emilie Ponížilová
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