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Zpravodaj

Naše dědina
Číslo 1/2010 • Vydává OÚ Jankovice • Cena 5 Kč 

Vážení občané, milí čtenáři,

letopočet 2010 je pro naši obec významným datem, neboť uplyne 650 let od jejího založení. I my se v tomto 
čísle věnujeme blížící se oslavě, ale nechybějí ani pravidelné rubriky a  seriály. Jednu pravidelnou a oblíbenou 
zde tentokrát nenajdete, ale není třeba se obávat, neboť pro Vás připravujeme mimořádné vydání zpravodaje 
na začátku července, kde se dočtete více.  
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Jaký byl rok 2009 z pohledu investic a dění v obci?
Všechny akce loňského roku, které se uskutečnily v roce 2009, byly schváleny na veřejném zasedání 

zastupitelstva obce 6. 4. 2009. 
Na největší projekt loňského roku, kterou byla oprava tenisového kurtu, jsme podali žádost o dotaci 

z Programu obnovy venkova Zlínského kraje.
V měsíci srpnu byla ve sportovním areálu provedena oprava příkopu firmou Natrix Hodonín. 

Následně v měsíci září a říjnu byl zrekonstruován vlastní tenisový kurt firmou Funnysport Zlín a poří-
zeny mantinely pro zimní využití kurtu. Na uvedenou opravu kurtu jsme z Programu obnovy venkova 
Zlínského kraje získali dotaci ve výši 500.000,- Kč.

V loňském roce jsme také žádali o dotaci na zřízení pracoviště CZECH POINT. Dostali jsme částku 
79.000,- Kč a zakoupili počítačové vybavení k vystavování výpisů z rejstříku trestů, výpisů z obchodního 
rejstříku, výpisů z katastru nemovitostí 
a dalších. Toto  pracoviště bylo zpro-
vozněno 10. listopadu 2009 a rozšířilo 
poskytování služeb občanům.

V měsíci září byly opraveny míst-
ní komunikace Správou a údržbou 
silnic Bystřice p.H. a firmou Vapotranz  
Jankovice. Ta se nám také po celou 
dlouhou zimu starala o zimní údržbu 
a odklízení sněhu.

Na žádost obce zajistily Lesy ČR 
správa toků oblast Povodí Moravy 
vyčištění a opravu horní a dolní části 
potoku Zhrta. Na této akci se opět po-
dílela firma Natrix Hodonín. Na střední 
část potoku je zadáno vypracování no-
vého projektu a samotná oprava bude 
provedena v roce 2010 nebo 2011.

Pro snadnější a lepší údržbu veřejných prostranství a dětských hřišť  byla v první polovině roku 
2009 zakoupena  nová traktorová sekačka na trávu v hodnotě 126.000,- Kč. 

Alespoň částečně byla zmírněna rychlá jízda přes obec po silnici 438/II ve směru z Bystřice p.H. 
do Holešova instalací rychlostního panelu na sloup veřejného osvětlení.

V rámci udržování pořádku v obci byl zakoupen ještě jeden kontejner na plasty o objemu 3,2 m3 
za 19.600,- Kč. Kontejnery bývaly v letních měsících přeplněny a na sběrných místech byl nepořádek.

V roce 2010 oslaví naše obec 650. výročí svého vzniku. 
K této příležitosti zadalo zastupitelstvo obce zpracovat knihu o dějinách obce Jankovice v nákla-

dech 75000,- Kč, která vyjde v závěru letošního roku.
Vzhledem k těmto oslavám byly provedeny některé úpravy v budově obecního úřadu a byly za-

hájeny též opravné práce v kulturním areálu v Hájíčku - oprava osvětlení, budovy bufetu a sociálního 
zařízení. Tyto práce budou dokončeny v první polovině roku 2010. 

Obec rovněž organizovala některé kulturní a sportovní akce pro dospělé i pro děti. V obci máme 
také dobře fungující knihovnu, která spolupracuje též s dětmi z mateřské školy v Dobroticích.  

Dvakrát do roka vydává obecní úřad zpravodaj Naše dědina, ve kterém jsou informace jak z historie,  
tak i ze současnosti naší obce. 

Události v naší obci jsou zaznamenávány do obecní kroniky, kterou vede paní Jarmila Sedlaříková.
Miloslava Šišáková

Čištění Zhrty – červenec 2009
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Jankovice bojovaly o Zlatý erb
Nejlepší webové stránky mezi samosprávami ve Zlínském kraji mají letos Vsetín a nedaleké  Bařice 

– Velké Těšany. Cenu za nejlepší elektronickou službu získaly Otrokovice díky interaktivní mapě města. 
Vyplývá to z výsledků letošního ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb.    

Do krajského kola se tento rok přihlásilo šest měst a čtrnáct obcí. Jankovice se boje o Zlatý erb 
zúčastnily podruhé, a to prostřednictvím našeho webu www.jankovice.net. V celkovém hodnocení 
obcí jsme obsadili konečné desáté místo. Velmi dobře byla hodnocena především bezbariérová pří-
stupnost webu. 

Přestože se Jankovice bohužel neumístily na vyšších příčkách, osobně jsem toho názoru, že 
je vhodné účastnit se podobných akcí a prezentovat tak obec navenek. Tento výsledek pak může být 
i podnětem ke kýženému zkvalitnění oficiální webové prezentace obce  v souladu s využitím moder-
ních informačních technologií. Lépe tak obstojíme v konkurenci mezi ostatními městy a obcemi třeba 
v příštím ročníku Zlatého erbu.

Děkujeme všem, kteří nám poslali své hlasy.

Miroslav Darebník

SpolečenSká kronika

Jubilanti 2010
leden
František Mlčák 84
Pavel Revák 65
 
Únor
Milada Ševčíková 65
Eva Páníková 55
Františka Barotková 86
Antonín Kučera 90
 
Březen
Miloslava Šišáková 50
Jozefa Šimčíková 60
Blažena Kolaříková 60
 
Duben
Josef Petráš 55
Jiří Krištůfek 50
Karel Adámek 92
 
květen
Marie Kučerová 84
Otýlie Barotková 88

červen
Olga Gajová 50
Alois Krištůfek 70
ing. Pavel Zapletal 60
Mgr. Helena Streckerová 55
Jarmila Sklenářová 82

Srpen
Marie Borůfková 84
Františka Ševelová 80
Milada Hanulíková 70

Září
Antonín Ryška 70
Květoslava Pokorná 70
Josef  Kučera 50
Božena Křížková 65

Říjen
Josef Vrančík 55
Dezider Halmeš 55
Pavla Dvorníková 55

listopad
Marie Kučerová 80
Dáša Mrázková 55

prosinec
Lubomír Šeliga 55
František Pokorný  89
 

narozeni 2009
Daniel Sedlář
Nikola Křížková
Pavlína Zapletalová
  

Zemřelí 2009
Ludmila Tkadlečková
Petr Strnka
Jaroslav Dohnálek
Jiří Piňous
Olga Sedlaříková
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oslavil devadesátiny plný sil 
a životního elánu

 24. února 2010 oslavil devadesáté naro-
zeniny  po boku manželky Marie a v kruhu své 
rodiny  pan Antonín Kučera  z čísla 106.

K tomuto krásnému jubileu ho navští-
vili a přišli za obec blahopřát starostka obce  
M. Šišáková a místostarosta M. Darebník. 

Přejeme panu Kučerovi hodně zdraví 
a optimismu do dalších let.

V Hájíčku se pilně pracuje
Nejen vzhledem k blížícím se oslavám dojde letos k částečné rekonstrukci budov v našem letním 

areálu. V první etapě, která již proběhla, byly opraveny střechy všech bufetů i WC včetně nové vazby. 
Kompletní obměny se dočkají všechny vstupní dveře i okenice. Nyní následují kompletní zednické práce 
ve všech budovách jak v interierech, tak na vnějších částech zdí. Oprav se dočká také elektroinstalace 
i sloupy osvětlení areálu, na které byly pořízeny nové lampy. Také lavičky a stoly již získaly nový nátěr 
a byl zároveň na všech zjednodušen systém nasazování při instalaci na ocelové trubky Na veškerých 
pracích se podílejí většinou místní podnikatelé.

Miroslav Darebník

Finanční podpora místním hasičům
Nedávno převzali zástupci hasičského sboru od majitele holešovské firmy BM plus Zdeňka Mately 

šek s částkou 30.000Kč, která bude použita na činnost sboru.
Miroslav Darebník
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Domy a vzhled obce po 32 letech
 V souvislosti s oslavami plánujeme zpracování nového alba všech popisných čísel v Jankovicích 

a náhledů jednotlivých ulic. Fotografování proběhne nejpozději v první polovině června a bude tak 
zachycen ráz naší obce v letošním jubilejním roce i pro budoucí generace.  V obecním archivu je již 
uloženo fotoalbum všech obytných domů, chat i dalších budov z roku 1978, do kterého tehdejší podobu 
zachytili Jiří Neradil a Jaroslav Tatýrek. Fotografie v něm si budete moci prohlédnout na výstavce kronik 
a alb při sjezdu rodáků v neděli 4. července.

Miroslav Darebník

poZVánka na oSlaVy 650 let

 Pátek 2. 7. 2010
 20.00 - 02.00  - Press rock, host večera - Nightwish revival, taneční zábava v Hájíčku

Sobota 3. 7. 2010
 16.00  - Posezení s našimi muzikanty - návrat do doby kapel Broučci, Crystal a Studio 6  
     na letní zahrádce Hospody U kolejí

Neděle 4. 7. 2010
 13.00  - Výstava kronik, alb, prezentace spolků, zápis rodáků a občanů do kroniky, prohlídka sport. areálu
 13.30  - Sraz občanů a rodáků před OÚ, koncert DH Miločanka
 14.00  - Průvod k pomníku padlých, vystoupení mažoretek, ukázky práce Policie ČR
 16.00  - Slavnostní mše svatá
 17.00  - Vystoupení Valašského kroužku
 18.00 - 02.00  - Taneční zábava s Miločankou v Hájíčku a hostem večera - lidovým vypravěčem  
    Jožkou Černým z Hodonína

Za nepříznivého počasí se nedělní program uskuteční v budově OÚ

PROGRAM OSLAV
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Víte, jak vypadala pozvánka na oslavy 600 let založení obce 
a jaký byl program?

čtenáŘům

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

Internet zdarma - pro veřejnost v pondělí a čtvrtek od 17.00 – 18.00 hodin na OÚ
na stránkách http://www.jankovice.net aktuální zprávy a fotografie ze života obce.

Westernový klub Jankovice pro vás připravuje:
Sobota 7. srpna 2010  Western rodeo show – 17. ročník westernových závodů, soutěží pro diváky 
a tradiční country bál
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plesová sezóna v obci
Období plesů u nás, jak se již stalo tradicí, odstartovali 9. ledna 2010 myslivci, na jejichž bále ne-

chyběla dobrá nálada ani zvěřina v tombole či výborný srnčí guláš. 
Maškarní ples  proběhl letos v sobotu 30. ledna 2010 jako obvykle na velkém sále OÚ. Stejně jako 

loni hudební doprovod obstarala skupina Rytmix a v převlecích mohli návštěvníci potkat například 
skupinku mažoretek, slepici, krávu či čtveřici šejků. Plesu se zúčastnilo 120 platících hostů.

O den později, v neděli 31. ledna, připravili pořadatelé z obce Dětský karneval, kterého se zúčast-
nilo okolo 200 návštěvníků, z toho bylo asi 70 dětí v maskách. Po sále poletovali berušky, Spidermani  
i čarodějnice na košťatech, tancovali čertíci, princezny a mnoho dalších pohádkových postav.
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Polovinou programu nás poprvé provázel kouzelník Šeklin, a ten si pro děti připravil mnoho 
zajímavých kouzel a her. Na závěr tohoto programu byla připravena bohatá tombola. Po vylosování 
všech cen se s námi Šeklin rozloučil.

Miroslav Darebník

mezi novými mantinely
Minulá zima se poprvé přihlásila už 

těsně před vánocemi, kdy si děti i dospělí 
mohli poprvé vyzkoušet led uvnitř nových 
mantinelů na větší ploše. Zimní prázdniny 
však poté ovládlo blátivé počasí, a tak se 
znovu podařilo led připravit až 12. ledna 
letošního roku.

Už zanedlouho, v pátek 15. 1. 2010, 
proti sobě nastoupili v nesmlouvavém 
boji hokejisté z řad ženatých proti svo-
bodným. Ve velmi vyrovnaném utkání, kdy 
nerozhodlo ani prodloužení, skončil zápas 
zaslouženou remízou 7:7. O vítězi tak musely 
rozhodnout až nájezdy, které lépe zvládli 
ženatí v poměru 5:2. Na závěr všichni hráči společně poděkovali za vytvoření správné atmosféry tribu-
nám, ze kterých po celý večer povzbuzovala spousta diváků. 

Mužstva nastoupila v těchto sestavách: Ženatí - brankář F. Hlavinka, P. Navrátil, D. Kuba, J. Ševčík, 
P. Sedlařík, L. Dočkal, M. Darebník, B. Páník, R. Kraus.  Svobodní - brankář J. Tkadleček, J. Nedbal, V. Hlinský, 
J. Sedlařík, T. Tkadleček, J. Janál, R. Kukla, P. Nedbal, M. Dvorník.                                                                                                                 

V odvetném utkání (22. 1. 2010) ženatí drželi krok ve skóre pouze v první třetině, poté už diváci 
viděli v zápase hraném za desetistupňového mrazu góly jen z hokejek svobodných a na závěr svítilo 
na pomyslné světelné tabuli 15:4 pro svobodné. V hokejovém utkání se sousedními Dobroticemi, které 
se odehrálo 12. února, zvítězily Jankovice v poměru 11:5, přestože se jim vůbec nepovedl začátek utká-
ní. Již  ve čtvrté minutě prohrávali 0:2. Zápas měl velmi dobrou úroveň a tempo, které bylo přerušeno 
pouze výpadkem elektrické energie v průběhu 3. třetiny.                                      

O týden později už nebylo po ledu ani 
památky. Zůstaly jen vysoké bariéry sněhu 
kolem kluziště, které vznikly po několika 
sněhových nadílkách, se kterými si vždy 
obětaví brigádníci s maximálním úsilím 
poradili. 

Naši ledovou plochu nevyužívali však 
jen místní bruslaři. Pravidelné nedělní 
tréninky zde měli v rámci zimní přípravy 
fotbalisté Hlinska pod Hostýnem a jednou si 
u nás  zahráli fotbaloví staří páni z Holešova 
v čele se starostou města Z. Janalíkem, který 
nešetřil obdivem vůči  sportovnímu areálu 
a jeho vybavení.     

Miroslav Darebník

 Z utkání svobodní – ženatí 22. 1. 2010         

 Na ledě bylo plno bruslařů každý  den
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Vánoční turnaj byl úspěšný
V sobotu 26. prosince 2009 se sešli příznivci stolního tenisu na dalším ročníku tradičního turnaje. 

V kategorii žen, která se odehrála systémem dvouher, si první místo vybojovala M. Olšáková před 
V. Krausovou a N. Olšákovou. Muži hráli soutěž ve čtyřhrách a zúčastnilo se jí celkem 9 dvojic. Na stupně 
vítězů se probojovaly tyto páry: 3. místo R. Ševčík, T. Holloši, druzí skončili P. Navrátil a R. Kraus a ceny 
za první místo se odnesli F. Šišák s P. Jurenkou, kteří byli zároveň v součtu roků nejstarší dvojicí.

Miroslav Darebník

Hrálo se na třech stolech

Vyhlášení nejlepších dvojic ze čtyřher mužů

Účastnice kategorie žen          

Takto se hrálo ve čtyřhrách…

Z Jankovic až na vrchol legendární Šchary
Je 14. 7. 2007, balím batoh na 15 dní pobytu na Kavkaze a nějak se ta hromada věcí nechce vejít 

do batohu,tak znovu  a lépe... Do Užhorodu se dostáváme autobusem z Brna, přestupujeme v Micha-
lovcích. V Užhorodu jsme mile překvapeni nádražím, všude čisto, krásná prostorná budova, to se u nás 
nevidí.  Takto vypadalo skoro každé nádraží, jak na Ukrajině tak i v Rusku. Zde nastupujeme do lehátko-
vého vozu směr Kyjev. V Kyjevě přestup a pak až do Pjatigorska - lázeňského města. Cesta vlakem na le-
hátku je těžce pohodová, dva dny se jenom leží, jí, pije „Baltika“,nejlepší ruské pivo, a kochá obrovskou 
rozlohou Ukrajiny a Ruska. Z Pjatigorska nás hned od vlaku odváží domluvené auto až do základního 
tábora pod Bezinskou stěnu. Další dny máme dělat několik aklimatizačních výstupů. Jakmile  jsme se 
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dobře aklimatizovali, sbalili jsme batohy na týden a vyrazili do tábora pod Šcharou. Do něj dorážíme 
pozdě odpoledne, máme za sebou asi 20km po ledovci, stavíme stany, vaříme a odpočíváme, protože 
to byl náročný den. V tom se za morénou objeví hlava velkého berana ovce tlustorohé, pak druhá a další 
a další. Došlo se na nás podívat celé stádo, my také neváháme, vytahujeme foťáky a vzrušeně fotíme toto 
setkání. Ráno vyrážíme ve 4 hodiny, máme před sebou nejnebezpečnější část výstupu, přejít přes pás 
trhlin a seraků (ledové věže). Asi po 5 a půl hodinách dosahujeme Podušky, místa kde vystupuje hřeben, 
který nás dovede až na vrchol Šchary (5201m.n.m.). Tady nás čeká už lezení 10-ti délek v ledu výše firn. 
Trvalo nám to 6,5 hodiny,  než jsme se dostali do místa, kde se staví první výškový tábor (4550 m.n.m.). 
Zakopáváme stan, vaříme hlavně pití a užíváme si nádherný západ slunce. Ráno vstáváme až v šest, v noci 
byla slyšet bouřka, ale když se podívám ven ze stanu, tak nebe je jako vymetené. Opět navařit, sbalit stan 
a vyrážíme dále po hřebenu. Zde již není terén tak náročný, ani moc nejistíme, proto dosahujeme druhého 
tábora už za 3 hodiny. Jsme sami překvapeni, že nám to trvalo tak krátce. Stavíme tábor, všechny doliny 
okolo jsou plné mraků a my si tu ve výšce 4800m.n.m. užíváme sluníčka a obdivujeme okolní štíty, které 
se vynořují z mraků... Pro takové chvíle se jezdí do hor a podstupuje všechna ta námaha a odříkání, jsme 
jako ve snu. Ráno vyrážíme o půl páté k vrcholu, ale hodinu nám trvalo, než jsme se oblékli a nasnídali. Je 
mrazivé ráno, sníh křupe pod nohama, mrznou nám ruce i obličej, vzduch nás štípe až v plicích, ale nad 
hlavou máme nespočet hvězd a na východě už nebe světlá. První paprsky nás zastihnou asi v polovině 
cesty a konečně se začíná oteplovat. O půl sedmé stojíme na vrcholu bájné Šchary (5201m.n.m.) - nej-
vyšším vrcholu Bezinské stěny. Prohlížíme si Kavkazské velikány shora, svítání je v plném proudu, nebe 
bez mráčku, moc nefouká, nádhera. Díky bohové hor. Návrat ke stanu proběhl bez problémů, balíme 
a sestupujeme až na Podušku. Přechod přes trhliny a seraky si necháváme až na ráno, když jsou sněhové 
mosty zmrzlé a nehrozí tolik pád seraků. Ráno se nám daří prostoupit touto částí bez problémů,  i když 
občas bloudíme. Do základního tábora přicházíme až večer a jen se dáme trochu „do pucu“,  jdeme náš 
výstup oslavit do místního baru. Pro  Rusy jsme teď po počáteční nedůvěře „molodci“. Byli jsme ten rok 
teprve čtvrtá dvojka,  která dosáhla vrcholu a to sezona už pomalu končila….

Foto z výletu najdete zde: http://kodlisko1.rajce.idnes.cz/
Karel Navrátil ml.

Vrchol Šchary
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Historie domků v naší obci
číslo 34

R. 1775 se svolením vrchnosti zbudoval domek na poddanském pozemku se zahrádkou Václav 
Neškera.

R. 1831 obýval domkař Johan Kolařík, zedník, jeho žena Anna, roz. Zelová, rodem z Brusného.
R. 1857 vdova Anna s dcerou Hermínou, odkoupil Pospíšil, více neznámo.
Odkoupil Alois Macůrek, rodem z Chomíže, nar. 1870, zemřel 25. 11. 1938, jeho žena Filoména, 

roz. Kolaříková, č. 14, zemřela 6. 2. 1941.

Z manželství Filomény a Aloise Macůrka jsou sourozenci:
Otilie, provdaná za Františka Pospíšila, rodem z Radkov, zdědila po rodičích r. 1924.
Žofie, svobodná, t. č. působí jako kuchařka na faře v Jindřichově u Šternberka.
R. 1941 odkoupil v ceně 49.000 Kr. Jan Formánek, nar. 14. 3. 1912, Opatovice, okr. Vyškov, zaměst-

nanec Svit, n. p. Gottwaldov, jeho žena Marie, roz. Jelínková, nar. 9. 12. 1918, Opatovice, okr. Vyškov.
Z manželství Marie a Jana Formánka jsou sourozenci:
Jenda, nar. 1940, oženil se s Ivanou Zhýbalovou, nar. 13. 2. 1947. Jan po studiu na Vysoké Báňské 

v Ostravě dosáhl titulu Ing. geologie, bydlí v Příbrami. Děti: Jana, nar. 26. 4. 1970, Jitka, nar. 17. 11. 
1973.

Marie, nar. 2. 12. 1943, t. č. učí se kuchařkou, hotel „Slavia“ v Holešově. Provdána za Vlad. Páníka 
z Hlinska, kuchař v Tonu, bydlí v Bystřici pod Hostýnem, Marie dietní sestra v porodnici v Přílepích. Děti: 
Vladimír, nar. 26. 4. 1967, Vít, nar. 4. 12. 1968, Marie, nar. 6. 10. 1977.

Cena za nejlepší pálenku putovala do Holešova
Druhou březnovou sobotu se počtvrté v řadě sešli pěstitelé ovoce, aby zhodnotili vzorky pálenek, 

přihlášených do koštu slivovice, pořádaného i tentokrát Klubem přátel tohoto moku. Letos bylo shro-
mážděno rekordních 46 půllitrových lahví, a tak měli porotci ve všech čtyřech skupinách velmi těžkou 
úlohu při rozdělování bodového hodnocení. Do finálového kola v závěru postoupilo 12 vzorků, z nichž 
nejvíce bodů a celkové vítězství získala slivovice od Miroslava Pařenici z Holešova, cenu za druhé místo 
obdržel Jiří Kamenec z Chomýže a pomyslnou bronzovou medaili si odnesl domácí Jaromír Sedlařík. 
Po vyhlášení výsledků probíhala až do nočních hodin taneční zábava se skupinou Tři na tři.

Miroslav Darebník
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FotoGalerie

Události
Chalupa vyhořela 6. 11. 1886. Jan Formánek přistěhoval se ze Zlína, kde byl zaměstnán u fy. Baťa. 

R. 1941 z příkazu něm. úřadu „Oberlandrátu“ celý okres včetně 48 obcí evakuováno, v místě zřízena 
vojenská střelnice pro všechny zbraně. V tu dobu byl tam zaměstnán Trochta z Jankovic č. 60, jemuž 
zdělil uvedeném prodeji, kup proveden. Pozdější dobou Formánek provedl opravu, stodůlku zrušil 
a vybavil na obývací pokoj, z jižní strany starý chlév zrušil.

Jan Formánek, nar. 14. 3. 1912, zemřel 26. 12. 1981
Marie Formánková, nar. 8. 12. 1918, zemřela 25. 7. 1993

aktualizace rok 2008
Po smrti manželů Formánkových byl dům prodán manželům Ivetě, nar. 20. 5. 1975, roz. Zicháčková, 

rodem Bystřice pod Hostýnem a Josefu Sedlaříkovým, nar. 31. 5. 1970, rodem z č. 92. Děti: Josef, nar. 
28. 7. 1994, Petr, nar. 24. 8. 1998.

 (vybráno z knihy Domovní čísla obce Jankovice autora F. Kolaříka)

Při letošní Tříkrálové sbírce, která proběhla 9. ledna 2010, bylo v naší obci vybráno od občanů celkem 9.663,- Kč. 
Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou.
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Početný masopustní průvod 13. 2. 2010

65. výročí od konce 2. světové války 
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SoUtĚŽ o Ceny S kŘíŽoVkoU

1 - stará SPZ 8 - mramor  
2 - slovenský deník 9 - široký vchod  
3 - nicka 10 - český malíř  
4 - vlastní mrchožroutům 11 - škrabka pluhu  
5 - potřeba kadeřnice 12 - krátký tv vstup  
6 - zpoždění (hovorově) 13 - ženské jméno (sv. 1. 12.)  
7 - úmluva 14 - sedadlo (zastarale)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Na fotografii je  .......................................................................................................................................... 

Tajenka křížovky  ......................................................................................................................................

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

poznejte domek na fotografii

Vyplněné kupony vystřihněte a vhoďte do připravené schránky v místní prodejně potravin  nej-
později do 31. srpna 2010.

Ze správných odpovědí vylosujeme  na nejbližším veřejném zasedání OZ  tři výherce, kteří získají 
věcné ceny.

Správné odpovědi z minulého vydání 2/2009:  (celkem bylo odevzdáno 15 ústřižků a všechny  
obsahovaly  správné odpovědi)

tajenka křížovky: …vytknout sám.

na fotografii: dům č. 34 Josefa Sedlaříka ml. s rodinou, dříve zde bydlela rodina Formánkova. Více 
o historii domu na jiném místě.

Výherci: Marie Kučerová č. 108, Jana Kučerová, Irena Křížková
Výherkyně obdržely 2 volné vstupenky na letošní lednový maškarní ples
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Hlavní silnice ve směru Bystřice pod Hostýnem  - podzim 1981
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