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Zpravodaj

Naše dědina
Číslo 1/2014 • Vydává OÚ Jankovice • Cena 5 Kč 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

čas odkrajuje z roku 2014 poslední měsíc, nastává čas hodnocení, ale už také plánů na rok následující. 
Letos například oslavili naši dobrovolní hasiči významné výročí, proběhly volby do zastupitelstva obce, 
byl dokončen nový územní plán obce. O těchto, ale i dalších událostech ze současnosti i historie obce 
se dočtete v tomto čísle našeho zpravodaje.
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SLOVO STAROSTY

 UDÁLOSTI Z HISTORIE

Vážení spoluobčané,
poprvé vás v našem zpravodaji oslovuji z pozice starosty obce.

Jde o navýsost odpovědnou práci, která přímo ovlivňuje životy lidí v obci. Budu rád za všechny 
vaše náměty a nápady. Není totiž lepší rádce než tzv. obyčejný člověk, který přijde s dobrým nápadem 
a kterému není lhostejné okolí, kde bydlí. Nové plány, záměry a rozvoj obce v této době velmi závisí 
na finančních prostředcích – např. získání finanční pomoci z Evropské unie a následně na rozumném 
hospodaření obce. Slibuje se velice hezky, ale realita je někdy trošku tvrdší.

Jako nový starosta obce chci svou práci odvádět odpovědně a uvědomuji si, že nad sebou budu 
mít toho nejnáročnějšího šéfa – vás.

Miroslav Darebník
starosta obce

Před čtyřiceti lety byla slavnostně otevřena mateřská škola 
v Jankovicích

O této významné události se v obecní kronice píše:
5. květen 1974 den před 29. výročím osvobození 

naší obce Sovětskou armádou dosažen vytčený cíl rady 
MNV – otevření mateřské školy v  budově nynější ZDŠ. 
Podporou a velkým pochopením ONV, za usilovné práce 
jak organizační, tak technické, vybudováno překrásné 
prostředí pro nejmenší děti, o čemž se v minulosti našim 
předkům ani nesnilo. Prostředí tak pěkné, že děti budou 
s  radostí spěchat do kolektivu dětí a do své školičky, 
vybavené množstvím hraček a moderními vymoženost-
mi doby. Ředitelkou školy pověřena Libuše Mikušová 
z Holešova, pomocnicí Jozefa Ryšková z Jankovic č. 98. 
Otevření mateřské školy pro celou obec bylo velkou 
slavností. Byl to vskutku sváteční den. Krásně zářivé slu-
níčko ozařovalo vesnici a zvyšovalo náladu a očekávání 
slavnostního okamžiku, otevření školky nejen u dětí, ale 
i u maminek a občanů, kteří byli zvědavi na vybavení 
a zařízení školky. Ve 13.30 hodin vyhrává místní kapela 
Studio 6 a občané a děti v doprovodu rodičů se scházejí 
před pohostinstvím. Řadí se průvod, v čele státní vlajky, 
pionýři a za nimi v národních krojích děti. Za doprovodu 
reprodukované hudby kráčí průvod k pomníku padlých, 
kde členové MNV Čepica Augustin a Ryška Antonín kladou Záběr před otevřením
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kytici k  pomníku. Rozhlasem znějí hymny. Pak 
žákyně Tatýrková Hana přednáší báseň. Předseda 
MNV Kučera Jaroslav pronáší slavnostní projev. 
Minutou ticha uctěna památka všech padlých 
v  obou válkách a umučených v  koncentračních 
táborech. Po vzpomínce odchází průvod do školy. 
V průvodu načítáno 230 účastníků, což je prakticky 
celá obec. Radost byla veliká a bylo z čeho se rado-
vat. Účastníci očekávají slavnostní otevření školky 
na dvoře. Pionýři Ryška Ivan a Crlíková Naďa drží u 
dveří bílou stuhu. Žáci recitují básně. Sklenářová 
Jarmila, kulturní referentka SSM přednáší báseň. 
Předseda MNV Kučera Jaroslav zahájil slavnostní 
chvíli a seznámil přítomné s  pracovním úsilím  
a nákladech při stavbě.

Děti zleva: P. Ryška, P. Sedlaříková, 
Z. Ponížilová

Opakované havárie vody v Hájíčku
 V Hájíčku a jeho okolí panoval na konci listo-

padu čilý pracovní ruch. Důvodem byla výměna 
potrubí hlavního vodovodního řádu do Bystřice 
p/H, ke které se rozhodl provozovatel VaK, a.s. 
Kroměříž. Potrubí bylo vyměněno v celém úseku 
pod Hájíčkem a zamezí se tak snad na několik let 
dalším možným haváriím, které jen v tomto roce 
byly dvě a jejich oprava výrazně zasáhla do pro-
vozu a vzhledu celého areálu. Opravy provázely 
také časté přerušení dodávek pitné vody do vašich 
domácností a vám všem obecní úřad i VaK děkuje 
za pochopení.

Miroslav Darebník

Investice v uplynulém období
Uplynulé období bylo v  obci ve znamení 

převážně menších investičních akcí. Na konci loň-
ského roku se vrátil na svůj podstavec ke zvonici 
kamenný kříž, který prošel kompletní opravou. 
Tuto rekonstrukci provedla firma HP kámen, 
s.r.o. z Hulína a celkové náklady se vyšplhaly na 
70 785 Kč. 

Na jaře 2014 vyrostly na hřišti u OÚ pozin-
kované stožáry, na které byla zavěšena tkaná síť 
chránící a oddělující dětské hřiště od hřiště fotba-
lového. Významně se tak zvýšila bezpečnost dětí 
a jejich doprovodu hrajících si na dětském hřišti. 
Ochranná síť brání také častému pádu fotbalových 

Na konci minulého roku se vrátil po opravě kamenný 
kříž na své místo
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míčů na soukromé pozemky. Tato investice si vyžádala náklady 75 788 Kč a dodavatelem celé stavby 
byla firma Kovovýroba Jaromír Zavadil. 

V  části obce Souhrady došlo k  ucpání kanalizační vpusti před domem čp. 81, kde bylo třeba 
provést i krátký výkop a nové napojení do hlavní dešťové kanalizace. Současně byly opraveny další 
dvě mříže, které byly propadlé pod úroveň vozovky. Tato akce byla realizována za celkové náklady  
18 150 Kč firmou C&S L. Crlíka. 

Ve větší míře již dochází k narušení povrchu místních komunikací a jejich opravy v celé obci včetně 
odstranění větších výtluků na zhruba 200m komunikace podél žel. trati směrem na Dobrotice provedla 
společnost NVB Line Otrokovice za částku 104.544 Kč.

Důležitým projektem, který se podařilo dokončit a schválit, je nový územní plán obce. Územní 
plán umožní další rozvoj našeho území v nastávající dekádě. Celkové náklady na pořízení činily 264 000 Kč, 
z toho dotace Zlínského kraje 132 000 Kč.

Proč se staví nová cesta do Lipin?
Investorem této stavby je Krajský pozemkový úřad, pobočka Kroměříž, a je financována také z pro-

středků Evropské unie. Zřizuje se za stejným účelem, za kterým se stavěla komunikace do Chomýže, 
tzn. jako přístupová cesta k pozemkům. 

Společná zařízení vytvořená v  pozemkových úpravách mají velmi pozitivní přínos nejen pro 
zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Nejčastěji se realizují polní cesty 
pro zpřístupnění krajiny a nově uspořádaných a scelených pozemků, vodohospodářská a protierozní 
opatření, která by měla zabránit nebo alespoň snížit výskyt povodní, předcházet erozi zemědělských 
pozemků a sloužit k zadržení vody v krajině a zvýšení druhové rozmanitosti území. Dalšími prvky slou-
žícími ke zvýšení ekologické stability je realizace zeleně formou např. biokoridorů, biocenter, remízků, 
solitérní zeleně apod. 

Miroslav Darebník

Rekonstrukce železničního přejezdu a nový jízdní řád
Můžeme již nyní ubezpečit, že k žádným zásadním změnám oproti současnému stavu nedojde. 

Posuny odjezdů osobních vlaků budou od 14. 12. 2014, kdy začne platit nový jízdní řád, pouze v řádech 
několika minut. Zastavovat zde bude již i nedělní podvečerní spoj ve směru do Holešova v 17.04 hodin. 

Důležitou změnou je pouze to, že u většiny spojů se stává naše obec zastávkou na znamení – vlak 
zastavuje jen na znamení nebo požádání. Cestující, který chce do vlaku nastoupit, je povinen zaujmout na 
nástupišti takové místo, aby mohl být strojvedoucím vlaku včas spatřen a dávat strojvedoucímu zřetelné 

znamení (např. zvednutím ruky). Cestující, 
který chce z vlaku vystoupit, je povinen 
kladně reagovat na dotaz zaměstnance 
dopravce ve vlaku nebo stisknutím 
aktivovat signalizační zařízení. Pokud 
soupravu tvoří více vozů a tyto jsou bez 
signalizačního zařízení, vlak zastaví vždy.

Nové jízdní řády jsou již vyvěšeny 
na webových stránkách Českých drah 
www.cd.cz. Výpisy odjezdů vlaků jsou 
pro vás k  dispozici od začátku prosince 
v kanceláři OÚ.

Miroslav Darebník
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Odjezdy vlaků - platí od 14. 12. 2014

z Jankovic 
do Holešova

z Holešova 
do Jankovic

z Jankovic 
do Bystřice p/H

z Bystřice p/H 
do Jankovic

 4:17 11   5:21 27   5:27 27   4:11 11

  5:11 27   6:15   6:21   5:04 27

  5:31 33   7:15   7:23   5:24 33

  6:01 27   8:15   8:21   5:54 27

  6:37 27 10:21 46 10:27 46   6:31 27

  7:01 11:11 45 11:17 45   6:54

  7:57 12:21 12:27   7:51

  9:11 12:41 18 12:47 18   9:04

10:04 13:21 X 13:27 X   9:57

12:04 14:21 14:27 11:57

13:11 18 15:21 X 15:27 X 13:04 18

14:04 16:21 16:27 13:57

15:11 X 17:16 17:22 15:04 X

16:04 18:21 18:27 15:57

17:04 42 20:36 20:42 16:57 42

18:04 21:31 19 21:37 19 17:57

19:06 21:51 22 21:57 22 18:59

21:04 22:58 53 23:04 53 20:57

21:59 19 21:52 19  

Vysvětlivky:         

11 nejede 25. 12. 2014, 1. 1. 2015       
18 jede v prac. dny, nejede 22. 12. 2014 - 2. 1. 2015, 1. 7. - 31. 8. 2015   
19 jede v prac. dny, nejede 22. 12. 2014 - 2. 1. 2015    
22 jede v Ne a st. svát., nejede 21. 12. - 1. 1. 2015, 5. 4., 1. 5., 8. 5., 5. 7., 27. 9., 28. 10., 15. 11. 
27 jede v prac. dny, sobotu a 24. 12. 2014, 1. 5., 8. 5., 28. 10., 17. 11. 2015, nejede: 27. 12. 2014, 
 2. 5. a 9. 5. 2015
33 jede v Ne a st. svát. + 27. 12. 2014, 2. 5., 9. 5. 2015 nejede: 24. 12., 1. 5., 8. 5., 28. 10., 17. 11.
42 jede v prac. dny, Ne a st.svát., nejede 21., 24. - 28. 12. 2014, 1. 1., 5. 4., 1. 5., 8. 5., 5. 7.
 27. 9., 28. 10., 15. 11. 2015
45 jede v sobotu a 31. 12. 2014, 1. 5. a 8. 5. 2015, nejede: 3. 1., 2. 5. a 9. 5. 2015
46 jede v Po - Pá a Ne, nejede: 31. 12. 2014, 1. 5. a 8. 5. 2015
53 jede v prac. dny a sobotu a 21. 12., 25. - 28. 12. 2014, 1. 1., 5. 4., 1. 5., 8. 5., 5. 7., 27. 9., 28. 10.,
 15. 11. 2015, nejede 31. 12. 2014
X jede v pracovní dny
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Oslavy 70. výročí založení SDH
Hlavní událostí pro náš sbor byly letos oslavy 

70. výročí založení. Přípravy programu projednával 
především výbor již dlouho dopředu. Termínem 
hlavního dne byla určena sobota 7. června 2014. 
V mnohém přípravy připomínaly akci před dvaceti 
lety, včetně krásného počasí, které při samotné 
oslavě panovalo. Program začal krátce po poledni 
slavnostní schůzí, kde jsme hodnotili uplynulé roky 
a události. Několik členů obdrželo čestná uznání  
a také stužky za věrnost. Všichni přítomní mohli 
také zhlédnout obrazové záznamy z různých udá-
lostí sboru od roku 1946 po současnost.

Po obědě a krátkém posezení se dění pře-
sunulo do venkovních prostor, kde začala před 
zbrojnicí v 15 hodin mše, kterou sloužil děkan ho-

lešovské farnosti Jerzy Walczak. Při této příležitosti 
byl také představen zcela nový slavnostní prapor 
našeho sboru, o jehož zhotovení věděla jen nejužší 
část členů výboru a pro ostatní byl překvapením.

Po sedmdesáti letech si tak místní hasiči 
splnili svůj sen mít vlastní prapor, který vyrobila 
brněnská firma Alerion.

Prapor je saténový a oboustranně vyšívaný. 
Na rubu je text Sbor dobrovolných hasičů Janko-
vice a letopočet založení, uprostřed se nachází 
znak obce podložený ve znaku Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Líc zdobí dominanta naší 
obce – kaplička – nad níž drží ochrannou ruku sv. 
Florián, patron hasičů.

Pořízení slavnostního praporu by však ani v dnešní době nebylo možné bez podpory sponzorů, kteří 
výhradně na tuto věc našemu sboru věnovali finanční prostředky. Byly to: Plaan czech, s.r.o. Kroměříž, 
Brno Solar Park, a.s. Brno, BM plus, spol. s r.o. Holešov.

Marie Kučerová a Josef Sedlařík přebírají ocenění 
od starosty OSH

Představení nového praporu SDH Jankovice

Slavnostní průvod hasičů Na závěr odpoledního programu děti dováděly v pěně
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Po mši následovaly ukázky historické hasičské techniky, o kterou pečují jednotlivé sbory našeho 
okrsku, své vozidlo přijeli předvést také dobrovolní hasiči z Oprostovic. 

Závěr programu na hřišti patřil především dětem, kterým nejprve shodilo letadlo spoustu slad-
kostí, a v horkém podvečeru se mohly osvěžit v pěně, kterou na plochu nastříkali hasiči ze Slavkova.

Další - závěrečná část oslav - proběhla v Hájíčku, kde hrála od 18h k poslechu i tanci kapela Dia-
mant z Kroměříže.

Miroslav Darebník

Před deseti lety byla otevřena vlaková zastávka
Již 10 let využívají naši občané a i cestující z okolí železniční zastávku. Většině občanů připadá, jako 

by v obci byla „odjakživa“. Ona nám však jen tak „nespadla do klína“. Bylo to několik desítek let snahy 
obce – jednání, která dlouhou dobu nevedla k úspěšnému konci, protože je zde nevhodný prostor, 
stoupavost, nepřístupné zatáčky aj. Obec se nenechala odradit.

Nejblíže ke zřízení byl rok 1993, kdy bylo 
vše vyřízeno, včetně finančních prostředků, ale 
nejvyšší vedení drah žádost pro tehdejší předpisy 
zamítlo. Tenkrát jsem na rozhodnutí odpověděl:  
„V roce 1880 nebyla zastávka zřízena pro hloupost 
občanů a dnes pro hloupost úřadů“. V roce 1880 
obecní radní zastávku zamítli. Měli řadu výhrad. 
Požadovali postavení mostu přes Rusavu, překrytí 
střech nehořlavým materiálem, sedláci by pozbyli 
formanky pro odvoz dříví a v případě války by obec 
byla povinna vydržovat vojsko. Řada dalších poža-
davků, dnes nepochopitelných, vedla k tomu, že 
obci nebylo vyhověno a vybudování zastávky bylo 

zrušeno. Ty předcházející požadavky kolem roku 1993 a později, které byly zamítnuty, obec neodradily 
od dalších složitých jednání a naopak zvýšila svou aktivitu a tlak na příslušné úřady. V roce 2002 bylo 
dosaženo dohody s KÚ Zlín (zástupce hejtmana Libora Lukáše a Krajskou správou dopravní cesty –  
ing. Gabrielem Jursou) o pořízení projektu a jeho úhradě a vlastní úhradu zastávky provede obec.

V  roce 2003 byla uzavřena sil-
nice na Bystřici pod Hostýnem. Na 
poradě v Hlinsku p/H jsem vystoupil 
s tím, že jsme se stali obcí bez spoje-
ní. Na situaci reagovali i zástupci ČD, 
kteří navrhli, aby po dobu opravy 
v  naší obci zastavoval vlak. Tohoto 
návrhu jsme využili k dalšímu navý-
šení tlaku na zřízení zastávky.

Zvýšený zájem o řešení situace 
nastal jak u KÚ Zlín, tak i u Krajské 
správy železniční dopravní cesty, 
kde postupně proběhla řada vstříc-
ných jednání starosty. Další úspěšné 
jednání vedl ing. Zdeněk Hanulík  
s tehdejším poslancem parlamentu 
Ludvíkem Hovorkou. Na úspěšných 
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jednáních se podílel i zlínský radní V. Jurčík. Vrchní přednosta Správy dopravní cesty ČD Zlín ing. Gabriel 
Jursa ocenil vedle vybudované zastávky snahu představitelů obce – starosty Jaroslava Kučery, zastu-
pitele ing. Zdeňka Hanulíka a zlínského radního V. Jurčíka, kteří iniciovali realizaci stavby. Vedl proto 
jednání na ředitelství Správy železniční dopravní cesty a tato snaha vedla k získání investice 3 246 000 Kč  
do Jankovic. Toto všechno vedlo k úspěšnému závěru výstavby zastávky a její otevření 31. října 2004. 
Až téměř po 120 letech se podařilo to, na čem se naši předkové nedokázali dohodnout.

Přesvědčujeme se, že její zřízení přispělo nejen ke zviditelnění obce, ale i k podstatnému zlepšení 
dopravní obslužnosti pro občany a také nemalou měrou ke zvýšení bytové zástavby, a tím i dalšímu 
rozvoji obce.

Jaroslav Kučera

Okénko k mladým hasičům
Naše úplně první schůze se uskutečnila 29. ledna, kde jsme seznamovali naše mladé hasiče o ce-

loroční činnosti a plánech. Děti byly nadšené a nezbývalo nic jiného než se vrhnout na historii hasičů 
a dále na učivo s hořlavými látkami, topografickými značkami, orientací podle buzoly, zdravovědou 
a vázáním uzlů. 

22. února jsme se zúčastnili naší první soutěže v branném závodě, která se konala v obci Trávník 
u Kroměříže. Zde si naše mládež mohla přímo naostro vyzkoušet své nově nabyté informace. Nakonec 
se umístili na 33. místě, a to z celkového počtu 63 družstev. S jejich umístěním jsme byli spokojeni, pro-
tože nikdo z nás úplně na sto procent nevěděl, do čeho vlastně jdeme, za což jim patří velká gratulace.

V měsíci dubnu jsme dětem udělali radost a pořídili jsme jim nová soutěžní trička, které si sami 
vybrali a navrhli. 

Také jsme se zúčastnili již tradiční pouti na sv. Hostýn, která se konala 26. dubna a dětem se tato 
akce moc líbila. 

Na začátku měsíce května jsme si vypůjčili vybavení k  požárnímu útoku od SDH Hlinsko pod 
Hostýnem a naše mládež se už nemohla dočkat prvního cvičení. 

23. května se mladí hasiči společně se staršími zúčastnili v Holešově Noci kostelů, kde se dozvěděli 
plno zajímavých informací a mohli si projít různá zákoutí kostelů. 

24. května nastal pro děti velký okamžik, neboť se poprvé předvedly s požárním útokem na okr-
skové soutěži v Brusném. Mladí hasiči zde poprvé poznali stres, adrenalin a pravé kouzlo požárního 
sportu a za svou snahu pak sklidili bouřliví potlesk. 

7. června jsme měli další možnost si vyzkoušet požární útok naostro, a to u nás v Jankovicích na 
oslavách 70. let založení sboru. 

19. – 22. června jsme uspořádali hasičské 
soustředění v Beskydech v krásné osadě jménem 
Pulčín. (více v jiném článku zpravodaje)

 Po hasičských prázdninách jsme se 31. srpna 
zúčastnili soutěže v požárním útoku v Míškovicích. 
A dále 12. září noční soutěže v Záhlinicích. Děti zde 
porovnávaly své síly s ostatními družstvy a získáva-
ly nové zkušenosti a vědomosti. Nervozita a strach 
hrál v těchto případech velkou roli a i přes velkou 
snahu jsme nakonec obsadili předposlední příčky. 

6. – 7. září jsme se všichni tři vedoucí mládeže 
zúčastnili školení vedoucích na Tesáku. Zde jsme 
získali plno informací pro práci s  mládeží nejen  

Poprvé se představili 24. 5. 2014 
na okrskové soutěži v Brusném
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o požárních útocích a pravidlech hry Plamen, ale 
i volnočasových aktivitách a kolektivních hrách. 
Všichni tři jsme pak úspěšně složili zkoušky a na 
jejich základě získali kvalifikaci vedoucího mláde-
že, tzv. Minimum.

Letos jsme pořádali dvě brigády na sběr sta-
rých elektrospotřebičů v rámci životního prostředí, 
které se konaly na jaře a na podzim.

Také jsme se účastnili chystání a úklidu na 
některých akcích pořádaných SDH a podzimního 
úklidu Hájíčku. 

Tento rok se pravidelně scházíme každou 
středu v  17.00 hodin v  hasičské zbrojnici, ať už 

pro cvičení požárního útoku nebo trénování na branný závod, či jen tak pro uvolnění, kdy hrajeme 
kolektivní a zábavné hry, protože hasič přece není jen o tvrdé práci, ale i o zábavě.

Do konce roku máme v plánu ještě uskutečnit sportovní odpoledne, také chystáme akci S bobama 
na Hostýn a pomalu se začínáme připravovat na zimní branné závody a soutěže v uzlování. 

V příštím roce máme v plánu několik hasičských soutěží, sběr elektrospotřebičů, brigád, hasičské 
soustředění, výlety, výsadbu stromů, školení velitelů a spoustu další činností. 

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat za pomoc při práci s mládeží:
Věrce Krausové za výbornou ukázku obvazové techniky, zdravotní výchovy a první pomoci
Pepovi Gajovi za ochotu a vypůjčení auta na závody
Karlu Stokláskovi ml. za přednášku o přírodě a orientaci v ní
Petru Navrátilovi za pomocnou ukázku při uzlování
Petře Batouškové za sponzorské dary na soustředění
Renatě Dočkalové za zdravotní dohled na soustředění
Miloslavě Šišákové za sponzorské dary za Obecní úřad na činnost mládeže, soustředění a obnovu 
hasičského vybavení a celkově našemu sboru za celoroční podporu a spolupráci při práci s mládeží.

Děkujeme!

Hasičské soustředění – Pulčín
 Ve dnech 19. – 22. června 2014 absolvovalo družstvo mladých hasičů pod záštitou SDH Jankovice 

své první soustředění. 
Po náročných přípravách a usilovném plánování jsme vybrali krásné prostředí chráněné krajinné 

oblasti Beskydy. Členové družstva celé čtyři dny spali ve stanech, menší si poprvé vyzkoušeli přežití 
v přírodě, rozdělání ohně, jak obstarat pitnou vodu a vaření v kotlíku, my starší jsme zavzpomínali na 
dobu našich táborů.

 Každý den byl zaměřen na určitý okruh znalostí hasiče (zdravověda, topografické značky, grafické 
značky, požární techniky, hasební látky a orientace v přírodě). V rámci výletů jsme navštívili nedaleké 
Pulčínské skály a studánky. Nedílnou součástí pobytu byly hry, které přispěly k utužení kolektivu a při 
nichž jsme zažili spoustu legrace. Největší úspěch měly hry za odměny. Poslední den nás navštívili rodiče 
a členové sboru, kteří nám pomohli vyhodnotit celkovou aktivitu dětí. Na památku historicky prvního 
soustředění jsme si odvezli vlastnoručně batikovaná trička, diplomy, drobné ceny.

31. 8. 2014 – pohárová soutěž v Míškovicích
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 Po celou dobu panovala mezi dětmi a vedoucími velmi dobrá nálada. Děti budou jistě vzpomínat 
na veselé zážitky plné dobrodružství. My vedoucí si s odstupem času můžeme říct, že to byl velmi dobrý 
nápad a už se těšíme na další. 

Za vedoucí MH Lucie Barotková

Na mladé hasiče čekala spousta úkolů

Pohoršovská zahrádka 10. 5. 2014 – stavění máje Červnové sportovní odpoledne členů spolku

Nechyběl ani táborák

Spolek pro zachování tradic
Letošní rok jsme zahájili 2. března 2014 návštěvou Rožnovského pivovaru a města Rožnova  

samotného.
Ač je duben měsíc jarní – my prožili zcela „ netradičně“ Štědrý večer u Tatýrků, a to 10. dubna. Žádný 

apríl!! Kromě sněhu, a ten nebývá často ani o pravých Vánocích, nechybělo vůbec nic. V tento pro nás 
slavnostní večer jsme pasovali nové členy spolku Pavla a Martinu Ryškovi z Chomýže.

10. května se konalo tradiční Vítání jara v „muzeu“ pod názvem „Pohoršovská zahrádka“. Hlavním 
tématem tohoto setkání byl „výměnný trh“. Každý, kdo přišel a chtěl měnit, byl na to připraven. Hos-
podyně připravily nejen proutěné košíky, vázané kytice, keramiku, sklo, ale také něco k jídlu. Stoly tak 
obohatily koláče, jogurty, mléko, marmelády, bylinky, zelí a mnoho dalších pochutin domácí výroby. 
K občerstvení posloužil vynikající kotlíkový guláš.

Zlatým hřebem akce bylo Stavění máje. K dobré náladě přispělo svou měrou také nádherné počasí.
Měsíc červen byl ve znamení sportu. Sešli jsme se v sobotu 14. odpoledne v zahradě „muzea“, 

a se slovy „ve zdravém těle, zdravý duch“ to začalo. Hod čímkoliv, běh do kopce, z kopce, skok přes 
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 První zleva František Křížek

potok, šplh na májku (tu jsme poté skáceli), jízda na lyžích a další. Táborák, špekáčky a něco na zapití 
bylo samozřejmostí.

16. srpna letošního roku proběhl již 4. ročník soutěže v sečení trávy kosou, kosákem „O Jankov-
ského sekáče“. Letošní sečení, vyhodnocení sekáče a veškeré soutěže pro mladé i starší, se uskutečnilo 
na hřišti. K pobavení přítomných posloužil i kvíz valašského nářečí. Koláče, melta, topinky a uzený 
kabanos nabízeli přítomným členové v dobových krojích. Zúčastnilo se 13 sekáčů s kosou a 13 děvčat 
s kosákem. První místo obhájil vítěz loňského roku pan Oldřich Ponížil. Kosákem se podařilo nasíct 
trávy nejvíce Janě Kučerové. 

Ani na podzim jsme nezaháleli - vyjeli jsme na kolech, pouštěli draky. Poslední akcí bude již známý 
advent s drobnými úpravami. 

Všem našim příznivcům děkujeme za přízeň a těšíme se na další společná setkání. 
Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách naší obce.

Jana Kučerová

JAK SE ŽILO V JANKOVICÍCH
ZE VZPOMÍNEK OBČANŮ

Ze vzpomínek p. Josefa Zapletala z č. p. 27
I když nebyl Josef Zapletal můj vrstevník, dobře jsme se poznali v Moravském zemském archivu 

v Brně, kde sestavoval svoji genealogii – strom života. Přestože já jsem pracoval na něčem jiném, našli 
jsme si oba čas, abychom si popovídali a zavzpomínali. Josef mi pak po delší době dal k  dispozici 
vzpomínky na své dětství prožité v Jankovicích, z nichž jsme už uveřejnili jednu část v r. 2013. Dnes 
uveřejňujeme pokračování:

Mlíčař František Křížek č. p. 8
byl i se svým bratrem Jozinkem osou každo-

denního dění v dědině. Již ráno se u jeho domu, 
tenkrát ještě roubené, zomítané a obílené chalupy 
s lepenkovou střechou, scházeli všichni, co dodá-
vali mléko. Vždy proběhla porada chlapů, co bu-
dou dělat. Této skutečnosti využíval i můj otec, po 
založení družstva „rostlinář“, a rozděloval zde práci.

V  50. letech, možná i trochu dřív, vozil 
„čtvrťák“ (mlíčař Křížek) sebrané mléko v konvích 
koněm Vrankou do mlékárny v Bystřici pod Hos-
týnem. Později, kdy už Vranka nemohla, mu dal 
dohromady starší náklaďák Praga RN jeho švagr 
Franta Ryška a tím pak pan Křížek mléko vozil.

Kovárna
Mimo hospodu a sběrnu mléka to bylo třetí místo k setkání hospodářů. Jednak tam bylo teplo, jed-

nak bylo pořád co opravovat a také sdělit si mezi spřízněnými dušemi strasti zemědělců. Vzpomínám si, 
že až do regulace potoka stávala těsně na rohu kovárny lípa stará několik století. Blízko země byl do lípy 
zaražen hřeb, který sloužil jako pevná opora při natahování ráfů na dřevěná kola. Vedle dveří u vchodu byly 
zabetonované kroužky na uvázání podkovávaných koní, krávy se při kování většinou držely za ohlávku. 
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Vzpomínám si, jak jednou přivedl na okování družstevního koně, dříve vlastního, Olin Daďa. Koně 
měl v pořádku, ale trochu rozmazlené, a to jim zůstalo i v družstvu. Kůň sebou při podkování cukal  
a zlobil, což mistr Očadlík, kovář, komentoval slovy o nevychovanosti koně i hospodáře. Olin koně asi 
umravňoval bičem, ten si stoupl na zadní a předníma nohama ho vrazil do otevřených dveří kovárny. 
Bylo štěstí, že se Olinovi tehdy nic nestalo.

Uzení kohouta
Mým nerozlučným kamarádem až do odstěhování z  Jankovic byl Zdeněk Nesrsta. Často jsme 

prováděli různá alotria, až jednou nás napadlo vyudit si kohouta. Krev jsme ale vidět nechtěli, proto 
jsme ho živého strčili do udírny a zatápěli. Naštěstí pro kohouta nás načapali naši. Po pár pohlavcích 
to bylo srovnané a kohout se dále mohl pyšnit na dvoře.

Svérázná postava obce
Jozinek Křížek bydlel u svého bratra Františka Mlíčaře „Na čtvrti“. Mám na něho několik vzpomínek:
Ke stáru, když už mu nesloužily nohy jako za mlada a zvláště ho bolela levá, jsem ho uviděl pod 

lávkou. Ptám se: „Josko, co děláš?“ „Ale, umývám si nohu.“ „Jak to nohu, snad obě?“ „Ale na co obě, když 
mě bolí jenom jedna?!“

Druhý den ho potkám a on říká: „Josko, špatná věc, doktor Mana chtěl po mně, abych mu ukázal 
druhou!“

Joska byl členem družstva a vykonával všelikeré práce. Měl však dny, kdy to prostě nešlo a k práci 
se ne a ne donutit. A když se ho předseda družstva Ina Minaříků zeptal: „Jozi, kdes byl včera? Chyběls 
nám.“, odvětil: „Předsedo, je zle, sedla na mě bílá moucha.“

„Odboj“
V 50. letech, kdy jsem měl asi 7 let, chodili různí agitátoři přesvědčovat ke vstupu do družstva. 

Někteří přijeli autem, nižší funkcionáři na kole. Povědomě jsme věděli z řeči rodičů a tetinek i strýců, že 
se sedlákům děje křivda, proto jsme v duchu měli stejný názor jako rodiče. Jednou přijeli agitátoři na 
kolech ke strýci Bedřichovi a nechali si kola u pumpy. Sami odešli do kuchyně přesvědčovat strýce. Ani 
nevím, jak nás to napadlo, ale vypustili jsme jim kola a ventilky zahodili. Museli pak pěšky.

Černá zabíjačka
Jako sedláci, kteří neměli splněné dodávky (a neplnily se proto, že doma nezůstalo krmení), jsme 

nemohli legálně zabíjet. Bylo mi asi 7-8 let a pan Barotek Josef, tehdy předseda národního výboru, 
zabíjel u strýce Bedřicha. Všichni jsme byli pozváni. Po rozbourání prasete, kdy se vše vařilo, se ztratil 
řezník i naši. Mě se sestrou nechali, ať s tetou pomáháme krájet sádlo. Dlouho nešli a mně byla dlouhá 
chvíle, a tak jsem tetě utekl, přestože se mi snažila v odchodu zabránit. Domů jsem se však nemohl 
dostat vrátky ani dveřmi. Vytáhl jsem se proto na světlík nade dveřmi a uviděl, jak naši kmitají s masem 
a se vším, co je kolem zabíjačky. Uvědoměle jsem pak šel zpět k tetě a čekal, až to všechno zpracují. 
Teprve potom jsem se mohl dostat domů.

Doma v chlívku chyběla dvě prasata, na komoře pod obráceným sudem s vyraženým dnem jsem 
našel jitrnice a ovary a do školy jsme nosili se sestrou bohatší svačiny s tím, že to máme ze zabíjačky 
od strýce.

Ještě jeden dovětek to mělo. Maso naši udili u strýce Navrátila v č. 14 ve staré udírně původně 
zabudované do výminku. S masem a klobásami se nemohlo jít někam jinam, neboť jednak jsme ne-
směli zabíjet, jednak by při uzení strýcova (Bedřichova) masa každý podle množství poznal, že to není 
z jednoho prasete. Při uzení však asi strýček více přikládal, než měl, a udírna začala hořet. Seběhli se 
lidé a začali hasit. Udírnu se podařilo zachránit, maso a klobásy však nebyly k ničemu.

Jaroslav Pospíšil
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Do všech koutů Evropy
Počátky podnikatelské činnosti jankovického rodáka Oldřicha Ponížila v dopravě nebyly jedno-

duché. Když v roce 1998 koupil první nákladní auto, které mu obětavě pomohla financovat rodina, 
nemohl ani pomyslet, že jednou bude provozovat autodopravu ve velkém. Ze začátku kolem svého 
náklaďáčku dělal vše – nejen sháněl zakázky, dopravoval zboží zákazníkům a doma ho téměř neviděli, 
ale také dlouhé hodiny trávil pod autem, opravoval a vylepšoval. Přitom stále doufal, že s pomocí Boží 
uspěje, jeho živnost se udrží a rozšíří. Překonat všechny nástrahy a těžkosti mu pomáhala jeho manželka 
Martina, která při něm spolu s rodinou věrně stála a byla mu velkou oporou.

Říká se, že víra hory přenáší. Musíme však dodat, že v případě Oldřicha Ponížila hory přenášela 
také jeho houževnatost, pracovitost a uvážlivost. Vždyť jen neztratit se v houštině neustálých změn 
právních předpisů a zvládnout administrativu vyžaduje velké nasazení a výdrž. Ale podařilo se. Firma 
Class Trans, s.r.o., v dnešní podobě je zavedená a spolehlivá společnost. Předmětem jejího podnikání je 
především nákladní automobilová doprava věcí i zvířat provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 
přesahujícími až 3,5 tuny. Firemní vozový park se oproti skromnému rozjezdu uspokojivě rozrostl na  
6 kamionů, 2 skříňová auta, 1 vůz Tatra 815 a 1 traktor Magra. Jejich leasing je dnes již prakticky splacen. 
Jankovické sídlo společnosti se nachází v areálu bývalého JZD a státního statku v Jankovicích Na Luhách.

Oldřich ve svém podniku ke spokojenosti všech zaměstnává nejen své blízké, ale i další Jankovjá-
ky. Manželka Martina je od roku 2013 jednatelkou firmy a duší mnohých pracovních aktivit. Dále zde 
pracuje Oldřichův bratr Luboš Ponížil, Tomáš Vrančík, Josef Sedlařík, Pavel Talach. Pomáhá i syn Oldřich 
Ponížil mladší, který tak zjišťuje, jak to chodí v podnikatelském světě a že bez práce rozhodně nejsou 
koláče. Dobrým parťákem a výborným řidičem je Jaroslav Vaňhara z Martinic.

Ať svítí slunce nebo je nepohoda, 
auta Oldřichovy firmy vyrážejí do mnoha 
směrů a koutů Evropy. Spolehlivě do-
pravují zboží různých zákazníků do Ra-
kouska, Německa, Švýcarska, Holandska, 
Belgie, Slovinska i na současnou „horkou 
půdu“ Ukrajiny. Za roky působení v této 
branži si Oldřich vybudoval dobrou po-
věst a mnoho kontaktů. Dlouhodobě tak 
spolupracuje např. s firmou Greiner Pac-
kaging Slušovice, s.r.o., která se zabývá 
výrobou plastových obalů, technických 
plastových dílů a potravinářských a spe-
ciálních obalů. 

Popřejme rozšafnému podnikateli 
a členu jankovického obecního zastu-
pitelstva, který je zároveň obětavým 
dobrovolným hasičem a vášnivým my-
slivcem, hodně energie a úspěchů v jeho činnosti, která nejen obohacuje obecní pokladnu, ale dává 
živobytí místním lidem.

Na závěr si dovolím poznámku v trošku osobnější rovině: pan Oldřich Ponížil měl porozumění pro 
naše těžkosti při bleskové povodni 30. června 2011. Byl jeden z těch, který okamžitě pochopil, že je 
třeba zajistit pytle s pískem a dopravit je k našemu stavení. Neváhal také pomoci při úklidu zaplavené 
části domu, jako by se jednalo o jeho obydlí. Na takovou pomoc se nezapomíná a při této příležitosti 
za ni ještě jednou panu Ponížilovi děkujeme.

Jaroslav Pospíšil

Zaměstnanci firmy přišli blahopřát ke svatbě jednomu 
z nich – T. Vrančíkovi
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Zamyšlení při příležitosti odchodu p. Miloslavy Šišákové z funkce 
starostky obce

Při příležitosti střídání zástupců občanů v čele 
obce Jankovice nám dovolte osobnější poznám-
ku k paní Miloslavě Šišákové, která zde působila 
jako starostka od r. 2004 do r. 2014. Spolu s obcí 
prožila a zvládla nemálo. Zvláště pak chceme 
vzpomenout na její osobní angažovanost při bles-
kové povodni, která postihla dolní konec Jankovic  
30. června 2011. Jako neuvolněná starostka zare-
agovala rychle na naléhavou situaci a obětavě se 
podílela na organizaci záchranných prací. Hlavně 
nám však nevymizí z paměti obraz paní Šišákové, 
jak neváhá a z   domu, kde tehdy bydlela rodina 
Olšákova, energicky vytáhne dvě malé děti, 
které zůstaly samy doma. Musela se k nim brodit 
stále sílícím proudem řeky Rusavy, která se vylila 

z koryta a dům ohrožovala. Pak vystresovaným sourozencům pomohla zajistit přístřeší, kde v teple  
a suchu počkali na návrat matky. Díky jejímu odhodlanému zákroku děti neutrpěly větší újmu a brzy 
se vzpamatovaly z prožité situace.

Dalo by se jistě napsat více pozitivního, ale to přenecháme kompetentnějším. My přejeme paní 
Šišákové pevné zdraví a hodně rodinných i pracovních radostí.

manželé Jaroslav a Hana Pospíšilovi

Červnový tenisový turnaj
 V polovině června zavítalo na náš tenisový kurt již poosmadvacáté více než třicet hráčů, aby změřili 

opět své síly ve dvouhrách a posedmnácté ve čtyřhrách mužů. Obsazeny byly však i další kategorie 
žen i mládeže.

Nejprve začaly v sobotu 14. června boje v základních skupinách dvouher mužů, zatímco ostatní 
kategorie byly rozehrány později.

Kategorie mládeže byly tentokrát roz-
děleny do dvou skupin, z nichž tu nejmladší 
do 12 let vyhrál Lumír Hendrych. Ve starších 
žácích se utkalo pět hráčů a vítězem se stal 
Radek Novosad z  Podhradní Lhoty před 
domácí Adrianou Hendrychovou a Davidem 
Hradilem z Chomýže.

Ve dvouhře žen zvítězila M. Hendrych-
ová před I.Brázdilovou z Holešova a domácí  
P. Krištůfkovou. Čtyřhru žen po dramatických 
bojích ovládli H. Šťastová s L. Hendrychem ml., 
jimž byla vedením turnaje povolena výjimka 
k účasti smíšeného páru v ženské čtyřhře.

Ve čtyřhře mužů se letos utkalo celkem 
14 dvojic a téměř všechny zápasy byly velmi 

Záchranné práce při bleskové povodni 30. 6. 2011
u domu, kde tehdy Olšákovi bydleli

Michal Daněk převzal posedmé putovní pohár 
našeho turnaje
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vyrovnané. Loňští finalisté E.Chudárek, K. Odstrčilík ukončili své působení prohrou v semifinále, stejně tak 
dvojice M. a J. Daněk, kteří nepřešli přes pár Matela, Zimáček. V poslední chvíli před turnajem utvořený 
pár Matela, Zimáček se pak stal i celkovými vítězi, když v dlouhém a dramatickém finále udolali duo 
Marko, Machala ze Zlína v poměru 4:6, 7:6, 6:2.

 Ve dvouhře se dá napsat „nic nového“. I když se finálové utkání pro Michala Daňka tentokrát vůbec 
nevyvíjelo dobře, dokázal zmobilizovat všechny síly a nakonec přehrál svého jmenovce Jiřího Daňka 
0:6, 6:3, 6:4. Stal se tak vítězem dvouher už posedmé a jen těžko ho bude někdo v budoucnu dohánět 
v počtu triumfů z našeho turnaje.

 Po celou dobu se tenisový turnaj těšil velkému zájmu diváků z Jankovic i okolí, kteří si našli cestu 
do příjemného prostředí sportovního areálu, kde pro ně mimo pohledného tenisu čekalo také bohaté 
občerstvení. Až na poslední týden přálo i počasí, a tak mohlo vše proběhnout většinou podle plánu.

Všechny podrobnosti o turnaji, historii tenisového klubu a bohatou fotogalerii najdete na stránkách 
http://atps.converter.cz/.

Miroslav Darebník

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozeni: 
Jakub Barotek 19. 12. 2013
Rudolf Janoš 16. 6. 2014

Zemřelí: 
 Antonín Kučera
  Dezider Halmeš
  Karel Adámek

Jubilanti 2015
LEDEN: Pavel Revák 70

ÚNOR: Zdeňka Mlčáková 50
 Milada Ševčíková 70
  Eva Páníková 60

BŘEZEN:  Jozefa Šimčíková 65
 Miloslava Šišáková 55
 Blažena Kolaříková 65

DUBEN: Josef Petráš 60
 Jiří Krištůfek 55
 Petr Kurucz 50 

ČERVEN: Alois Krištůfek 75
 Pavel Zapletal 65
 Helena Streckerová 60
 Olga Gajová 55

ČERVENEC: Milan Pokorný 50
SRPEN: Františka Ševelová 85
 Milada Hanulíková 75
 Ivan Ryška 50

ZÁŘÍ: Antonín Ryška 75
 Terezie Sedlářová 50
 Josef Kučera 55
 Božena Křížková 70

ŘÍJEN:  Josef Vrančík 60
 Pavla Dvorníková 60
 Karel Masný 50

LISTOPAD: Marie Kučerová 85
 Dáša Mrázková 60

PROSINEC: Bohumila Hanulíková 50
 Alena Nedbalová 50
 Lubomír Šeliga 60
 Radmila Daďová 50 

Celkový počet obyvatel k 31. 10. 2014: 
375 (z toho žen 175 a mužů 200)
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Obec pro vás připravuje:
7. února 2015 Maškarní ples – účastníci v maskách mají 50% slevu na vstupném. K poslechu i tanci 
hraje hudba Galaxy, bohatá tombola i občerstvení.

8. února 2015 Dětský karneval – tradiční rej masek v sále OÚ. Pro děti bude připravena tombola, hry 
a soutěže, začátek v 14.30 hod. 

Sbor dobrovolných hasičů pro vás připravuje:
14. února 2015 Vodění medvěda – průvod masek v čele s medvědem obcí, začátek v 8.30 hodin.

Myslivecké sdružení Hrabina pro vás připravuje:
10. ledna 2015 Myslivecký ples - hudba Orion, zvěřinové speciality a bohatá tombola.

Program všech akcí bude dále upřesňován, sledujte proto hlášení místního rozhlasu a stránky http://
www.jankovice.net, kde najdete aktuální zprávy a fotografie ze života obce.

FOTOGALERIE

25. května 2014 Z pohádky do pohádky
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30. srpna 2014 Hasiči uspořádali pro děti rozloučení s prázdninami

Fotka z archivu
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SOUTĚŽ O CENY S KŘÍŽOVKOU

LEGENDA         
1. Sportovní komentátor, komanditní společnost (zkr.), domácí zvíře (plurál), bor  
2. Ten, kdo provádí analýzy, herečka Linda Rybová     
3. Mužské jméno, listnatý strom (plurál)      
4.  Část Kroměříže, polistopadový politik, odér  
5.  Stovky, potopit     
6.  Mistr ve svém oboru, kusy dřeva       
7. Ovoce a zelenina (zkr.), skupina včel, německá spojka „a“, předložka   
8. Značka italských automobilů, stinné místo, bývalá SPZ Šumperka 
9. Japonská elektronika, chem. značka dusíku, druh lososa   
10. Biblická postava, egyptský přístav, mrchožravec    
11. Štětina, zkratka mezinárodní organizace, živnostenský list   
12. Zkráceně internet, jméno Chaplinovy manželky, pasti pytláků 
13. Arabské mužské jméno, těkavá látka, anglicky „kočka“    

A Horký nápoj, číslovka, politické hnutí po roce 1989, součást fotoaparátu 
B Jméno ruské carevny, lichokopytník,      
C Ženské jméno (zdrob.), šustit      
D Spojka, předložka, svazek obilí       
E jednooký obr, být 3. os. plurál, americká společnost (America Online)   
F Zastavit, světelné reklamy       
G Muž divokého západu, Záchranná služba (zkr.), zastaralé zájmeno 
H Lyže (zast.), recitace, temná část dne     
I Zkratka amerického státu, Ábelův bratr, chem. značka kyslíku, pentlička  
J Příjmení rockového zpěváka, dvojice, mzda     

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11
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19

Na fotografii je  .......................................................................................................................................... 

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

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

Poznejte domek na fotografii

Vyplněné kupony vystřihněte a vhoďte do připravené schránky v prodejně potravin v bývalé škole 
nejpozději do 15. ledna 2015.

Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří získají poukázky na nákup v supermarketech 
Albert v hodnotě 100,- Kč.

Správné odpovědi z minulého vydání 2013: 
Tajenka křížovky: Nad Bořím
Na fotografii: dům č. 44 nyní užíván jako chalupa - M. Adami
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Hlavní silnice a okolí mostu přes Rusavu 25. 4. 1985
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