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Zpravodaj

Naše dědina
Číslo 1/2016 • Vydává OÚ Jankovice • Cena 5 Kč 

Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo obce Jankovice již několik měsíců diskutuje o otázce odkanalizování obce. Pečlivě 
zvažujeme všechna pro a proti této po všech stránkách náročné investice, diskutujeme s odborníky,  
i s těmi, kteří zkušenost s výstavbou a provozem kanalizace již mají. Rozhodnutí, zda se do této inves-
tice pustíme, bude rozhodnutím strategickým, které zásadně a dlouhodobě ovlivní dění v naší obci. 
Nechceme takové rozhodnutí činit, aniž bychom si předem vyslechli všechny názory. Na veřejném 
zasedání zastupitelstva obce 8. 8. 2016 proběhla prezentace výsledků Studie odkanalizování a čištění 
odpadních vod v obci Jankovice a diskuze s přítomnými občany.
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Kanalizace - Jaký je současný stav?
1.  Obec má zpracovánu technickoekonomickou studii proveditelnosti výstavby kanalizace. Z této 

studie vyplývají možné varianty a trasy vedení kanalizace. Studie zohledňuje odkanalizování 
celého území obce Jankovice a obsahuje část 
ekonomickou, tj. odhad nákladů na provoz 
budoucí kanalizace a nákladů pro občany, 
kteří se na kanalizační síť případně napojí.

2.  Obec nemá v současné době povinnost 
kanalizaci budovat. Vlastní a provozuje však 
několik větví jednotné kanalizace zejména 
v části Souhrady, u které končí povolení  
k vypouštění odpadních vod do vod povr-
chových k 31. 12. 2018. 

3.  Programovací období 2014-2020 je s největší 
pravděpodobností posledním, ve kterém 
bude možno čerpat dotace na výstavbu 
kanalizace. 

4.  Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu  
a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek tohoto zákona a dále dbát o to, 
aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných veřejných 
zájmů chráněných zvláštními právními předpisy (§ 5 odst. 1 z. č. 254/2001 Sb., vodní zákon). 

Informace z oÚ

moŽnÁ ŘeŠenÍ 
Varianta „a“ – Výstavba kanalizace

V této variantě se počítá s realizací kanalizace, a to v celém rozsahu předpokládaném zpraco-
vanou studií. Časový plán výstavby (hrubý odhad při bezproblémovém průběhu všech fází): 
• 2016 – 2017 VŘ na dodavatele projektové dokumentace, zpracování projektové dokumentace
• 2017 -  2018 Žádost o dotaci + VŘ na dodavatele stavby
• 2018 – 2019 Zahájení stavby
• 2019 - 2020 Dokončení stavby 
   
 finanční náklady (hrubý odhad):

 Náklady na výstavbu 24 mil. Kč od roku 2018 (v případě přiznání dotace bude spoluúčast 
obce představovat částku cca 8-9 mil. Kč). Pokud by dotace nebyla přiznána, obec nebude stavbu 
realizovat.
- Je předpoklad, že část spoluúčasti obce bude možné čerpat z finanční rezervy obce
- Připojení na kanalizaci – do 1/2 roku od dokončení stokové sítě v obci
- Splátky při čerpání úvěru 7mil = cca 0,8 mil. Kč/rok od roku 2019 na 10 let 
- Náklady občanů spojené se zřízením přípojky 
- Náklady občanů spojené s provozem kanalizace 1-6 tis./domácnost/rok podle spotřeby vod
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Pozitiva/negativa

-  do splacení úvěru je nutné počítat s výrazným omezením jiných větších investičních akcí 
 v obci (cca do roku 2025)
-  dopravní omezení v obci – velké stavební zásahy do místních komunikací, neboť kanalizaci 

bude nutno pro kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi umístit ve většině tras pod vozovku
-  náklady na provoz a údržbu kanalizace (výběr stočného pokryje náklady cca z 50%) 
-  náklady pro občany na stočné - rozkol mezi těmi, kteří budou napojeni (stočné) a těmi, kteří se 

nenapojí 
-  v případě realizace varianty 1 nebo 1a (podrobněji viz studie na webových stránkách obce)

problematika nátoku balastních (spodních) vod do kanalizačního potrubí, tj. nárůst objemu 
čištěných vod s ohledem na vyúčtované množství stočného 

-  určování a měření stočného u obyvatel se studnou jako zdrojem vody pro domácnost = u ne-
movitostí nenapojených na vodovod nutnost montovat vodoměry do studní a provádět jejich 
odečty

• po dokončení výstavby lze počítat se zlepšením kvality vody v obci
•  dojde k napojení obecních objektů, nebude nutno řešit výstavbu čističek (viz varianta B) 
•  při napojení zhodnocení ceny vlastní nemovitosti o cca 8%
•  řešení pro ty, kteří by situaci museli řešit tak či tak (jako obec) z pozice vlastníka, kterému vyprší 

povolení k nakládání s vodami nebo ty, kteří ho mají již neplatné nebo jej ani neměli
• obec se bude chovat jako subjekt, který jde se současným vývojem legislativy v rámci 
 zlepšení  životního prostředí v širších souvislostech 

Varianta „B“ – obec zůstane bez kanalizace 
Nebude-li se realizovat kanalizace, každý vlastník se bude muset o své odpadní vody postarat 
sám. Obec v tomto případě vynaloží do roku 2020 z vlastního rozpočtu cca částku 1,5 mil. Kč, 
představující náklady na vybudování malých čistíren u obecních objektů. Finanční náklady (hrubý 
odhad):
- projektová příprava 0,25mil Kč, náklady na výstavbu 1mil Kč (rozloženo do nákladů v roce  
 2019 a 2020) Náklady na provoz budoucích ČOV 15-20tis.Kč/rok/ČOV.

 
Pozitiva/negativa 

-  kvalita vody v obci se zlepší jen nepatrně nebo vůbec
-  zapáchající recipienty (Zhrta, Rusava) v obci zejména v letních měsících
-  jedná se o nekoncepční řešení z hlediska rozvoje infrastruktury obce z dlouhodobého 
 hlediska
-  každý občan si bude muset otázku čištění a vypouštění odpadních vod řešit samostatně 
 výhradně vlastním nákladem, např. oprava nebo výstavba žumpy nebo ČOV (odhadujeme, že  
 více než polovina nemovitostí nemá platné povolení k vypouštění odpadních vod) 

•  obec nebude nucena na tuto investici čerpat úvěr 
•  žádné nové náklady pro občany na stočné a kanalizační přípojky
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otázky a odpovědi k plánu vybudovat v obci kanalizaci

Proč se plánuje/zvažuje stavba nové kanalizace? 
Vlastník nemovitosti produkující odpadní vody je povinen s těmito vodami nakládat v souladu se 

zákonem nejlepšími dostupnými technologiemi. „Čištění“ odpadních vod ve stávajícím septiku nebo 
jejich jímání v netěsnící žumpě zákonným předpisům neodpovídá. Výstavbou kanalizace s odvedením 
odpadních vod na ČOV Holešov případně na nově vybudovanou obecní centrální ČOV a napojením 
se na tuto kanalizaci bude problém každého, kdo produkuje odpadní vody, vyřešen jednou pro vždy, 
a to nejlepším možným způsobem.

co když se nechci na novou kanalizaci připojit? 
Také v případě, že se vlastník nemovitosti na novou kanalizaci nepřipojí, má povinnost zajistit 

likvidaci odpadních vod z nemovitosti v souladu se zákonem.

Má tyto možnosti: čistit v domovní ČOV s platnými povoleními nebo čistit v tříkomorovém septiku 
s dalším stupněm čištění (filtrem) s platnými povoleními nebo postavit žumpu v souladu se stavebním 
povolením, která musí být vodotěsná. Všichni producenti odpadních vod s povolením  k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových vydaných před 31. 12. 2001 vypouštějí odpadní vody v současnosti 
v rozporu se zákonem, pokud jim povolení nebylo vodoprávním úřadem na žádost prodlouženo. Kdo 
tak neučinil, vypouští splaškové vody od 1. 1. 2008 v rozporu se zákonem o vodách a hrozí mu pokuta ve 
výši až 100 tis. Kč. Napojením nemovitosti na novou kanalizaci se těmto nepříjemnostem lze elegantně 
vyhnout a navíc tak zvýšíte hodnotu Vaší nemovitosti a přispějete k ochraně životního prostředí.

Kolik mě výstavba kanalizační přípojky bude stát? 
Běžný metr přípojky se pohybuje rozmezí 3000-6000 Kč, plus obvykle 1 revizní šachta obvykle 

na hranici pozemků  v ceně 2.5000 – 5.000 Kč, a to v závislosti na podmínkách na staveništi a na 
způsobu výstavby (hloubka výkopu, ruční kopání, přesun zeminy). Průměrná délka přípojky bývá ve 
venkovských podmínkách kolem 10-20 m. Při čerpání z dotačního titulu ze SFŽP je část přípojky po 
hranici pozemků obec/jiný vlastník, dotovatelná.

Právě jsem postavil dům s novou domovní ČoV nebo jsem svoji ČoV zrekonstruoval. musím 
se připojit na kanalizaci? 

Pokud je domovní ČOV provozována v souladu s platnými povoleními, nelze Vás k napojení nutit. 
Nicméně vydané povolení k nakládání s odpadními vodami je na dobu určitou. Po jeho uplynutí Vám 
z důvodu existence veřejné kanalizace jeho platnost vodoprávní úřad pravděpodobně neprodlouží. 
Vaší povinností pak bude vyřešit odvádění odpadních vod v souladu se zákonem. 

Budou odkanalizovány opravdu všechny nemovitosti v obci? 
Ano, s výjimkou několika rekreačních objektů stojících v části Včelínek a usedlosti Lipiny. Tam 

kanalizace nebude vedena, neboť se jedná o okrajové samoty, kde by investiční náklady navrhované 
stoky v přepočtu na 1 obyvatele byly značně neekonomické. Studie předpokládá vést stoky i do budou-
cích rozvojových ploch pro výstavbu RD. S napojením těchto nových nemovitostí je ve studii počítáno.  
V případě, že se vlastník nemovitosti na novou kanalizaci nepřipojí nebo nemůže připojit, má povinnost 
zajistit likvidaci odpadních vod z nemovitosti v souladu se zákonem, jak bylo uvedeno výše. 
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Havárie na obecní kanalizaci
V srpnu objevil pan Petr Navrátil za svým 

domem č.p. 13 hlubokou jámu, na jejímž 
dně protékala voda skrz zbytek potrubí. 
Následnou prohlídkou kanalizace kamerou 
bylo zjištěno zborcení roury v místě ohybu. 
Vzhledem k náročnosti opravy byla vybrána 
specializovaná firma Vodohospodářské stav-
by, s.r.o., Bystřice p/H, která provedla veškeré 
práce na konci října během dvou dnů, včetně 
výstavby nové revizní šachty v místě výkopu. 
Náklady na opravu a zhotovení nové šachty 
se vyšplhaly na částku 82.140 Kč.

Povedou stoky až k domům? 
Nová kanalizace byla navržena tak, aby náklady na 1 obyvatele nepřesáhly ekonomicky přijatelné 

podmínky dotace. Stoky nepovedou až k domům, jsou zpravidla vedeny podél místních komunikacích. 
Pro dotační projekt budou vybrány ekonomicky zdůvodnitelné trasy. Pro napojení domů bude nutno 
ve výjimečných případech vést vaše přípojky přes pozemky sousedů. Zde nezbývá, než apelovat na 
sousedskou solidaritu. 

 
Kolik budu platit za stočné? 

Cena se bude odvíjet od provozovatele, resp. zda budeme odpadní vodu odvádět na ČOV Holešov 
nebo bude mít obec vlastní ČOV (viz provozní náklady ve zpracované studii). Náklady zahrnuté ve 
stočném zahrnují jednak nezbytné provozní náklady a též náklady na obnovu. 

Jak se bude měřit množství odváděných odpadních vod? 
Toto bude stanoveno ve smlouvě o odvádění odpadních vod uzavřené s provozovatelem. Obvykle 

to bývá stanoveno na základě odebrané pitné vody (měřeno vodoměrem).

moje nemovitost je daleko od nové kanalizace. mohu se napojit? musím se napojit?
 Vaše nemovitost se může napojit, pokud to bude technicky možné. V opačném případě budete 

muset řešit likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem, tzn. realizovat zařízení pro zneškodňování 
anebo akumulaci odpadních vod (domovní ČOV, žumpa, tříkomorový septik).  

máme v obci rekreační chatu, kterou využíváme jen občas. musíme se i my napojit pokud 
bude v obci kanalizace? 

Rozhodně neuděláte chybu, když se napojíte. Přinejmenším si tak zvýšíte hodnotu Vaší nemovitosti. 
Pokud jste však přesvědčen, že Vás provoz žumpy vyjde dlouhodobě levněji než výstavba kanalizační 
přípojky a placení stočného, ponechte si žumpu. Jste však povinen zajistit likvidaci odpadních vod tak, 
aby nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod, tzn. žumpa nesmí být opatřena přepadem 
ani odtokem. Při kontrole správního úřadu nebo České inspekce životního prostředí musí být doloženy 
písemné doklady o pravidelných vývozech kalu.

Oprava kanalizace
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odpadové hospodářství
Část bioodpadu již zůstává na zahrádkách

Na začátku roku proběhla distribuce domácích kompostérů občanům, kteří si o ně požádali 
v rámci dotazníkového šetření v roce 2015. Kompostéry obdrželi občané na základě smlouvy  
o výpůjčce, ve které se zavázali k jeho využívání minimálně po dobu 5 let.

Bioodpad tak mohou ukládat na vlast-
ních pozemcích, případně pak do velkoob-
jemových kontejnerů rozmístěných po obci. 
Tyto kontejnery jsou sváženy novým kon-
tejnerovým nosičem, který byl také pořízen  
z dotačního titulu v rámci projektu Nakládání 
s bioodpadem v obci Jankovice.

Od února 2016 má obec k dispozici také 
vlastní traktor Zetor 7745, který byl drobně 
upraven v souladu pro provoz s traktorovým 
nosičem. Nově si také bude již tuto zimu 
obec zajišťovat vlastními silami zimní údržbu 
místních komunikací. Pouze posyp drtí zatím 
zůstává ještě nasmlouván u Technických 
služeb Holešov.

Je třeba na tomto místě poděkovat majiteli sousedního pozemku panu Ing. Vítězslavu Daďovi, 
že umožnil pro bagr a nákladní auto přístup k místu přes vlastní pozemek.

Březnová prezentace pro občany  
o způsobech kompostování

nové kontejnery na separovaný odpad
Od 1.  prosince 2016 se na sběrných stanovištích v obci  objeví nové výklopné kontejnery  

o objemu 1.100 m3. Tímto dojde i ke sjednocení provedení nádob, neboť výklopné provedení jsme 
zatím měli pouze u papíru. Zároveň také dojde ke změně svozové firmy, která byla schválena zastu-
pitelstvem již před rokem, ale vzhledem k dlouhé výpovědní lhůtě bylo možné přejít ke společnosti 
SUEZ Využití zdrojů, a.s. až od výše uvedeného data. Nově vyjednané podmínky budou znamenat  
v nakládání se separovaným odpadem (sklo, plasty, papír) avizované úspory řádově v desítkách 
tisíc korun ročně oproti původním loňským cenám. Navýšena bude také kapacita zejména nádob 
na plasty, kde již současné kontejnery na místech u OÚ a školy nestačily.  Nově zařadíme do třídění 
také kovy, zatím bude umístěn jeden zkušební šedý kontejner u školy.

Do šedého kontejneru PaTŘÍ: 
•  Kovové odpady vznikající při běžném chodu domácnosti (železo a hliník) – plechovky od po-

travin, například hliníková víčka od jogurtů, víčka zavařovacích sklenic typu ‚omnia‘
 •  Plechovky od nápojů (piv, energy drinků, limonád)
 •  Konzervy od zvířecí potravy
 •  Kovové obaly od kosmetiky (deodorantů, holicích pěn) 
•  Hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy, konvice)
•  Konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole apod.
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Do šedého kontejneru nePaTŘÍ: 
•  Kovové obaly od barev a jiných nebezpečných 

látek, 
•  Kovové odpady vznikající při stavebních úpra-

vách nebo opravách domů a bytů – například 
kovové lišty, kabely apod. 

•  Kovové obaly znečištěné zbytky potravin a 
chemickými látkami 

TŘÍDIT nemÁ SmYSL:  Materiály/obaly, ve kte-
rých je hliník spojen s jiným materiálem.
Jedná se například o:
•  Obaly od žvýkaček, másla, margarínu, vnitřní 

obaly cigaret > směsný odpad 
•  Nápojové kartony > nyní do modrého kontej-

neru 
•  Veškeré další obaly, ve kterých je hliník neod-

dělitelně spojen s jiným materiálem 
•  Hliník je rovněž často obsažen v elektro-

technických přístrojích a starých rozvodech 
elektřiny > do elektroodpadu

nezaPomeŇTe: Předtím, než vyhodíte své prázdné nápojové plechovky, sešlápněte je nohou, 
aby byly co nejmenší !  
VŽDY mějte správné boty - pevné, sportovní nebo tenisky, ...). Tímto způsobem ušetříte místo 
nejen doma, ale i ve sběrných nádobách a ve sběrovém vozidle.

obec získala dotaci na projekt  Protipovodňová opatření v obci Jankovice
V listopadu 2015 obec podala na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci na vybu-

dování lokálního varovného a výstražného systému včetně kompletní modernizace místního 
rozhlasu a zpracování digitálního povodňového plánu v obci v rámci projektu Protipovodňová 
opatření v obci Jankovice. 

Projekt zahrnuje instalaci nového vysílacího rozhlasového zařízení, nových hlásičů s obou-
směrnou digitální bezdrátovou komunikací, elektronické sirény, která bude napojena na jednotný 
systém varování, který provozuje Hasičský záchranný sbor ČR. Dále bude umístěna ultrazvuková 
sonda a vodočetná lať na potoku Zhrta, součástí dodávky je také 5,5kW elektrocentrála.

 Na konci října 2016 obec obdržela z Ministerstva životního prostředí rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace. Ve výběrovém řízení na zhotovitele byla vybrána firma Empemont, s.r.o., Valašské 
Meziříčí, digitální povodňový plán zpracovává společnost Envipartner Brno. Realizace proběhne 
v následujících měsících, nejpozději však do 30. 9. 2017.

celkové náklady projektu činí 1.536.748 Kč a tyto budou pokryty:
• dotace z Evropských fondů:  1.075.723,60 Kč
• vlastní zdroje financování:      461.024,40 Kč
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co dělá obec proto, aby se po vesnici netoulali volně pobíhající psi? 
Jedná se o problém, který řešíme neustále, a je nutné si přiznat, že ho nevyřešíme nikdy, 

pokud budou někteří majitelé psů nezodpovědní a nebudou si své psí miláčky důkladně hlídat. 
Jedná se o majitele, kteří si neumí zabezpečit svou zahradu tak, aby jim pes neutíkal. A v nepo-
slední řadě se jedná o majitele zaběhnutých psů z jiných vesnic, případně majitele, kteří svého 
psa tzv. „vyhodili z auta“ jako např. nechtěný dárek. Tady vidíme problém největší. V letošním 
roce jsme jeden takový případ řešili, kdy se v 
obci objevil pes většího plemene, o kterého 
se musí dle zákona postarat obec. Pokud 
obec nemá smlouvu s žádným útulkem, 
musí se o něj postarat se všemi náklady, 
které jsou s tím spojené. Samozřejmě i umís-
tění do útulku stojí obec peníze, pouze obci 
odpadají problémy s odchytem, krmením  
a celkově postaráním se o psa. V okamži-
ku, kdy je nám nahlášen takovýto případ, 
případně když sami vidíme, že se tak děje, 
zajišťujeme odchyt takovéhoto psa za 
pomocí odchytové služby nebo to musí 
případně zajistit starosta v rámci možností 
obce, kdy následuje identifikace psa, vete-
rinární vyšetření a ustájení na potřebnou 
dobu v útulku či obecním kotci. Celá tato anabáze je velmi drahá a obec za ní může utratit 
ročně až desítky tisíc korun. Podotýkám, že zbytečně!! Jen v malém procentu se podaří najít 
majitele, takže vymahatelnost nákladů a sankcionování je velmi složitá procedura. Je to prostě 
boj s větrnými mlýny, který neskončí, pokud bude existovat a hlavně prohlubovat se lidská 
lhostejnost a bezohlednost, jak vůči ostatním spoluobčanům, tak vůči těm pejskům, které si  
z nejrůznějších důvodů pořídili. 

Je v zájmu obce, aby se po veřejných prostranstvích bezprizorně nepotulovala žádná zvířata, 
aby neobtěžovala okolí a kolemjdoucí, aby neznečišťovala svými exkrementy chodníky a hlavně 
aby nikoho neohrožovala.

Jménem všech občanů obce, kterým tato problematika není lhostejná, tímto apelujeme na 
majitele psů, aby si své psy lépe hlídali a zajistili si takové podmínky, aby nedocházelo k jejich 
útěkům za dobrodružstvím. Aby si své psy vodili v obydlených oblastech obce na vodítkách  
a aby po nich uklidili jejich exkrementy. Oni sami to opravdu nezvládnou.

Všem majitelům pejsků, kterých se předchozí řádky netýkají, protože vědí, co je jejich povin-
ností, děkujeme a omlouváme se.

O tohoto psa, kterého se někdo zbavil, se musela  
obec na vlastní náklady postarat, než jsme pro něho 

našli nového majitele

zvelebování prostranství v obci
Také v letošním roce jsme se zaměřili na postupné zvelebování jednotlivých míst v obci. 
Brzy na jaře přišlo na řadu výletiště v Hájíčku, kde bylo ořezáno několik stromů, zejména 

borovice a lípy. Některé stromy musely být z důvodu bezpečnosti pokáceny.
Zároveň ale ještě před kácením došlo k vysázení 3 ks nových lip srdčitých a 2 ks bříz běloko-

rých v přední části areálu.
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Obci se podařilo na začátku roku 
vyjednat s majitelkou obchodu a pohos-
tinství smlouvu na údržbu okolí těchto 
budov, které neleží na pozemcích obce 
a nebyly v minulých letech rozhodně 
hezkým pohledem pro kolemjdoucí. 

Úklid komunikací probíhal průběžně 
v celé obci i vícekrát v průběhu roku. 
Stejně tak sečení obecních ploch.

V období od dubna do září 2016 
byli zaměstnáni u obce pro práce na 
veřejném prostranství dva pracovníci 
– Josef Kučera a Kateřina Ponížilová. 
Obec Jankovice uzavřela stejně jako loni  
s Úřadem práce v Kroměříži dohodu na 
veřejně prospěšné práce na rok 2016.

Dotace na mzdy pracovníků byly 
spolufinancovány ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu. V rámci dotačního titulu 
získala obec na pokrytí mzdových nákladů prostřednictvím Úřadu práce dotaci v celkové výši 
136.428 Kč. Pro obec dále letos pracoval v rámci údržby veřejného prostranství Petr Sedlařík ml.

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond 
naší obci?

V letech 2015 - 2018 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) 
také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“, který je 
realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z 
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.4.2016 do 30.9.2016 byla v  OBCI JANKOVICE v rámci projektu 
podpořena 2 pracovní místa na VPP částkou 136.428,- Kč, z toho výše příspěvku z 
Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 112.389,- Kč a ze státního rozpočtu 
České republiky činila 17,62 %, tj. 24.038,- Kč (KMA-VZ-37/2016). 

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu 
veřejných prostranství, komunikací a zeleně, s cílem zaměstnání obtížně 
umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní 
vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním 
postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního 
procesu. 




Úřad práce ČR | www.uradprace.cz | facebook.com/uradprace.cr
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ostatní investice a opravy v roce 2016
Mezi komunikacemi, které patří do správy obce, je také cesta kolem železniční trati do Dob-

rotic, kde byla některá místa již v havarijním stavu. Větší výtluky pracovníci silnic vyplnili balenou 
směsí a krátké úseky pak tradiční emulzí a kamennou drtí. Oprava proběhla záměrně jen v tomto 
rozsahu, aby tudy nevznikla další zkratka pro auta směrem z a do Dobrotic, která si tudy již nyní 
nepochopitelně zkracují trasu a pokračují dále přes obec směrem do Chomýže. Malé opravy cest 
samozřejmě proběhly i v centrální části obce. Celkové náklady byly 35.574 Kč.

Drobnější rekonstrukce proběhla na konci května také ve sportovním areálu, kde došlo  
k předláždění chodníku, byla vymalována klubovna a natřeny vstupní brány. Nový nátěr získala 
také cvičná zeď a dřevěné zábradlí. Na podzim se měnilo ještě osvětlení v klubovně. 

rekonstrukce pomníku padlým 
Dlouho plánovaná rekonstrukce 

pomníku v Souhradech proběhla 
během měsíce září. Restaurátorský 
zásah byl zaměřen na likvidaci mikro-
vegetace a nečistot na povrchu celého 
objektu. Byly také doplněny chybějící 
části architektury, dále pak spáry mezi 
jednotlivými bloky. Následně provedl 
restaurátor citlivou barevnou retuš  
a barevné sjednocení památky. Na zá-
věr celé restaurátorské práce provedl 
konzervační a hydrofobní nátěr proti 
negativnímu působení srážkové vody 
a vzdušné vlhkosti. 

Po ukončení prací na samotném 
pomníku přišla na řadu nová výsadba 
a úprava okolí, posazení obrubníků. Restaurátorské práce provedl pan Lubomír Tomanec z Břestu. 
Nové obrubníky osadila firma CS stav, s.r.o. a úpravy okolí pomníku proběhly v rámci brigád. 

Výměna kotlů ve dvou obecních budovách
Ve druhé polovině října proběhly práce na výměně kotlů v budově bývalé školy a obecního 

úřadu. Tato investice byla plánovaná i v letošním rozpočtu. Původní plynové kotle byly v provozu 
od doby, kdy byl do obce zaveden zemní plyn, tzn. od roku 1993. V kotelně školy je nyní instalo-
ván nový stacionární plynový kotel Viadrus. Složitější a náročnější byla pak celková rekonstrukce 
potrubí v kotelně a její úprava v budově OÚ. Bylo nutné demontovat původní kotel na tuhá paliva 
a kotel na zemní plyn, za který je nově instalován plynový kondenzační kotel. Zároveň došlo  
k pročištění topného systému v celém objektu od nečistot a usazenin speciálním přípravkem.  
V místnosti kotelny tak nyní vznikl prostor, který bude sloužit jako sociální zázemí (umyvadlo, 
šatna) pro zaměstnance, kteří budou pracovat na údržbě obce. Z dodaných nabídek byla na 
instalaci kotlů vybrána firma pana Michala Křížka z Chomýže. Náklady na veškeré práce včetně 
nových revizí činily: budova bývalé školy: 37.620 Kč, budova OÚ: 81.584 Kč.
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nová katastrální mapa – ukončení první etapy
S koncem měsíce října byla ukončena první etapa tvorby nové katastrální mapy (obnova 

katastrálního operátu novým mapováním) – šetření vlastnických hranic v zastavěné části obce 
Jankovice.

K zjišťování skutečného průběhu hranic a jejich označení v terénu se dostavili všichni vlastníci, 
nebo jejich zástupci, i když někteří až po urgenci nebo druhé výzvě.  V měsíci listopadu katastrální 
úřad ještě zkontroluje, zda v případě označení hranice kolíkem došlo k jeho výměně za trvalou 
stabilizaci tak, jak byli vlastníci vyzváni a následně vyhotoví dokumentaci pro jejich zaměření. 

Zaměření jednotlivých lomových bodů bude probíhat na počátku roku 2017. Tato etapa 
bude dána ve známost hlášením místního rozhlasu a k umožnění vstupu na uzavřené pozemky 
budou vlastníci kontaktováni pracovníky měřického oddílu telefonicky. Žádáme všechny vlast-
níky, aby lomové body vlastnických hranic a značky na nich vyznačené udržovali přístupné  
a viditelné do jejich zaměření. Pokud by bylo nutné je zničit (přístavba budovy, nový plot, nátěry 
apod.) kontaktujte nejdříve katastrální pracoviště v Holešově!

Závěrem rád konstatuji, že první etapa mapování proběhla úspěšně a to ve velké míře i díky 
obětavému přístupu starosty obce pana Darebníka, kterému chci tímto poděkovat.  

Pavel Popelka, předseda šetřící komise, Katastrální úřad Holešov

Jaké investice a akce plánujeme na rok 2017?
Jakmile bude na jaře vhodné počasí, začne vybraná firma s výstavbou chodníku podél místní 

komunikace od bývalé školy směrem k hlavní silnici. Součástí bude i úprava a vydláždění okolí 
budovy školy pro nové stanoviště kontejnerů na separovaný odpad. V rámci této akce bude zre-
konstruován i chodník v parku před OÚ, který je již v havarijním stavu. Aby nedošlo přes zimu ke 
zbytečnému úrazu, byly některé nerovnosti na začátku listopadu provizorně opraveny.

Proběhne také další etapa výsadby a obnovy zeleně v obci, zejména okolo vjezdu do obce a 
podél Zhrty. Naopak nám některé stromy přerůstají nebo usychají, a tak dojde hlavně z důvodu 
bezpečnosti i na kácení asi šesti stromů. Na budově OÚ bude nutné provést nátěr plechové střechy 
a opravit štítové obložení budovy.

Rok 2017 se ponese převážně ve znamení příprav plánovaných investic spočívajících ve zpra-
cování projektové dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a vyřízení územního rozhodnutí 
a stavebního povolení.

Mezi akce, které budou mít zhruba na konci letních prázdnin 2017 zelenou ke spuštění sta-
vebních prací, bude patřit výstavba inženýrských sítí a komunikace v nové lokalitě RD U Hájíčku a 
také rekonstrukce místní komunikace od křižovatky u OÚ k Hájíčku, kterou bude nutno vzhledem 
k předpokládanému nárůstu automobilové dopravy do nové lokality rozšířit.

Na jiném místě tohoto čísla byla také zmíněna kanalizace v obci, kde bude v případě, že 
zastupitelstvo schválí variantu a realizaci, zahájeno zpracování projektu.

Ve druhé polovině roku začnou práce na zpracování projektu rekonstrukce sítí a místní ko-
munikace v části obce Pohoršov (od mostu přes Zhrtu až po dům č.p. 44). 

Vzhledem k zpřísnění podmínek dotačního programu podporující zaměstnanost a velmi 
úzkému okruhu vhodných uchazečů vedených na úřadu práce, obec v příštím roce zřejmě po-
nese veškeré náklady na zaměstnance, kteří budou pracovat na údržbě veřejného prostranství, 
areálů a budov.
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Posezení seniorů
První březnový pátek patřil opět po roce besedě se seniory, kterou uspořádalo vedení obce.

Úvodní vystoupení dětí z Mateřské školy v Dobroticích odměnili všichni dlouhým potleskem. 
Následovala diskuse starosty obce s přítomnými seniory, kde byly přiblíženy připravované akce, 
investice v obci, ale i záležitosti, které občany trápí.

 V další části večera bylo připraveno malé pohoštění a stejně jako v loňském roce prezenta-
ce alb s fotodokumentací ze života obce. S velkým ohlasem se znovu setkalo promítání záběrů 
obecních událostí na DVD, tentokrát s filmy ze sedmdesátých let, které natočili místní amatérští 
kameramani. Všichni přítomní starší občané s nadšením ve filmu poznávali nejen sebe, ale i své 
rodiče či blízké. Celý program zpestřila i hudba v podání pana Aloise Cholasty, při které si všichni 
vesele zazpívali a na závěr večera i zatancovali.

Nejlepší odměnou všem pořadatelům i účinkujícím byla slova spokojených hostů, kteří jedním 
dechem tvrdili, že kdo nepřišel, udělal velkou chybu.

Již nyní můžeme všechny starší občany pozvat na besedu, která se uskuteční v pátek  
3. března 2017 od 16:00 hodin. 

Povinnost provést revizi kotle na tuhá paliva
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 

300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro ústřední vytápění, je povinen zajistit jednou za dva 
roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž 
první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h)  
a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 budou muset i domácnosti nechat zkontro-
lovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Od roku 2017 totiž po nich mohou 
úředníci pověřených obcí vyžadovat doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud jej majitel nepředloží, 
může mu hrozit pokuta 20 000 Kč. Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spa-
lovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem 
tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž 
proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR 
a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která 
je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
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PoHLeDY Do HISTorIe
…stalo se před 40. lety
 (přepis z obecní kroniky)

Slavnostní otevření budovy
MNV rozhodl, že slavnostní otevření rekonstruované budovy MNV v Jankovicích bude 4. září 

1976. Zahájeny organizační práce a rozdělení činnosti při této akci. Natištěné pozvánky rozneseny 
do všech domů v obci týden před slavností. Pozvány i sousední MNV a oficielní hosté. Občané 
provedli poslední úpravy před domy. 

V 15 hodin vyhrává dechová hudba „Rusavanka“ po vesnici. Občané se scházejí před budo-
vou MNV. Děti z mateřské školy v krojích jsou připraveny k přednesu básní za vedení ředitelky 
školy Jany Vránové. Slavnost zahájil tajemník MNV Vladimír Ševela, přivítal hosty a občany. Děti 
přednesly básně. Předseda MNV Jaroslav Kučera v slavnostním projevu vyzvedl obětavost ob-
čanů při stavbě budovy a plnění volebního programu. Zhodnocení akce bude provedeno při 
slavnostním zasedání MNV v otevřené budově. Zástupce ONV Turna zhodnotil vykonané dílo, 
které bylo v rekordním čase splněno a dle kolaudační komise, bez závad. Pak přestřihl stužku, 
kterou drželi pionýři, a následovala prohlídka budovy. Radost bylo znát na tvářích občanů, obdiv 
a údiv z vybavení místností, výzdoby a krásně zladěných dekorací byl srdečně kvitován. Velké 
pozornosti se těšil balkon. Po prohlídce budovy zahájeno slavnostní zasedání MNV za početné 
účasti hostů a občanů. 

Otevření budovy MNV - 4. 9. 1976, recitace děti z MŠ Pohled do sálu na přítomné občany

Po projevech následovala společná večeře - srnčí guláš. Srnce věnovalo MS Lipina Janko-
vice. 

Od 19. hodin následovala taneční zábava. Vstupné 10 Kčs. Návštěvníků přibývalo, zvláště 
mládeže ze sousedních obcí. Lákala je nejen hudba Rusavanka, ale i zvědavost vnitřního vybavení.  
A nebyl nikdo zklamán. Radost bylo znát na tvářích těch, kteří se nejvíce přičinili o výstavbu budovy. 
Tanec a veselí se protáhlo až do 3 hodin. Ve 22 hodin proveden tah tomboly věcných cen a to:
I. cena 2 židle, II. cena dětský stolek se 2 židličkami, III. - dort, IV. - obložená mísa, V. - XVII. - silonové 
tašky. Cena losu 2 Kčs.
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V klubovní místnosti požární ochrany byla výstavka fotodokumentů za poslední volební 
období: MNV - 3 panely, OB 1 panel, MS Lipina 1 panel, dále Svaz čes. žen, Požární ochrana, Sbor 
pro občanské záležitosti, VO KSČ, Svaz chovatelů drobného zvířectva, SSM. Výstavka se těšila 
velkému zájmu a obdivu s dochovaných dokumentací. Účast přes 300 osob. Hosté provedli zápisy 
do kroniky. Ohlas druhého dne - velké nadšení z vykonaného díla. To, co se jen snilo v minulosti, 
nyní ve větším rozsahu je realizováno. A mají se občané z čeho radovat, neboť v příštích letech 
by nebylo možno stavbu realizovat pro značné omezení akce Z. 

V neděli v 17 hodin byly promítány dokumentární filmy obce z r. 1946, 1948 a 1960. Účast 
velká.

9. září provedena beseda s poslanci a pracovníky, kteří se nejvíce podíleli na stavbě budovy. 
Účast asi 60 osob. K poslechu i k tanci hrála hudba Studio 6. Pohoštění pro přítomné zdarma. Byla 
to pozornost a odměna pracujícím na výstavbě, jež si právem zasloužili.

Sucho
Nebývalé sucho postihlo celou naši republiku. Rostliny, stromy, plodiny, vše čekalo na rosu. 

Nebe však denně čisté, bez mráčku, teploty na slunci 40 - 42°C. Jevil se nedostatek vody. Zákaz 
zalévání zahrad, umývání aut. Krásné počasí s vedry se sice líbilo, ale příroda prosila o vodu. Tráva 
řídká, malá, stromy vadly, pole volalo vodu. 12. 5. přišla vláha, sice s bouřkou, ale nezpůsobila 
škodu. Žíznivá pole nejsou zdaleka nasycena vodou, ale částečně uhašena žízeň. To, co spadlo 
na pole, má cenu zlata! Zkušenost starých občanů, že dokud v Dědince teče voda, není sucho,  
a voda dosud mírně tekla - tedy spodní voda je. Dne 20. a 21. 5. spadlo dostatek vody, takže naděje 
na dobrou úrodu zemědělských plodin. Značný výskyt mšic a to na všech plodinách a stromech, 
medovice silně tekla, vedrem však rychle zasýchala, takže snůška medovice byla značně omezena. 
Přesto byl výnos medu dobrý. Značný výskyt píďalky na angreštu, tento byl žravostí housenek 
zbaven listí, druhá generace dokončila zkázu. Období sucha bylo od 3. 5. do 31. 7. 1976. 

různosti
V noci z 21. na 22. července 1976 provedeno vloupání do pohostinství v Jankovicích. Pacha-

tel rozbil okno a jím vnikl do místnosti, odcizil část tržby a lihoviny a odešel dveřmi do dvora. 
Kriminální policie nasadila na stopu psa, ten však došel k dráze a stopa zmizela, jelikož ráno silně 
pršelo, déšť stopu smyl. Pachatel zásuvku otevřel rýčem, který odcizil v čísle 60, což svědčí, že 
pachatel byl o úschově nářadí obeznámen.

Dne 18. srpna 1976 sjížděl traktorista Státního statku s hnojem od Pasíčky k silnici. Při zatáčce 
se traktor převrátil a závozník Ladislav Fuksa ze Žop (20 let) snažil se seskočit z traktoru, to však 
se mu stalo osudným. Traktor ho zachytil a doslova připíchl. Pokus o rychlou pomoc byla marná. 
Dělníci v tu dobu dojeli autobusem a tak s velkou námahou traktor nadzvedli, ovšem jmenovaný 
již byl mrtev. To konstatovala přivolaná MUDr. Kuhlová z Holešova.

11. 11. 1976 uspořádána zdravotnická přednáška MUDr. Kuhlové z Holešova na téma: „ Správná 
výživa“.  Úroveň vysoká, doplněno filmy. Účast 68 občanů.

Ovoce průměrně, švestek velká úroda, ořechy žádné. Vaří se povidla, na pálení slivovice mnoho 
přihlášek. Medu dost, velký výskyt škůdců a vos. Velký výskyt hub. Sklizeň cukrovky začala 12. 
10. a vzdor nepříznivému počasí včas sklizena. Setí ozimů rovněž včas skončeno. Příděl brambor  
50 kg na osobu, 1 q brambor 160 Kčs. 
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Jankovický penzionek
Věru s dobrým nápadem přišel PaedDr. Jaromír Stratil, když zřídil v klidné části Jankovic – na 

Pohoršově penzion. O jeho chod se vzorně stará paní Alena Kratochvílová, která mě s ním seznámila. 
Všude vládne čistota, ať již ve třech čtyřlůžkových pokojích, nebo v koupelně, sociálním zařízení 
a přilehlých prostorách. Všechny pokoje jsou vybaveny televizí. Ve společenské místnosti mohou 
hosté využít kuchyňskou linku, sporák, mikro-
vlnou troubu a další spotřebiče, nebo si jen tak 
posedět u televize. Pro děti je připraven dětský 
koutek, pro kuřáky malá kuřárna v přízemí.

Kdo přijede autem, může parkovat před 
penzionem, cyklisté zase mají možnost scho-
vat kola do přilehlé garáže. Ti, kdo nechtějí 
cestovat autem nebo na kole, mají železniční 
zastávku „za humny“ ubytovny a odtud se mo-
hou vlakem dostat na úpatí Hostýnských hor 
nebo opačným směrem na Hanou. Cena za 
ubytování je úměrná komfortu a oproti jiným 
ubytovacím zařízením v okolí je nižší.

Penzion je k dispozici jak turistům, tak 
lidem, kteří se potřebují přechodně ubytovat. Nabízí jim pobyt v příjemném prostředí s možností 
využití nenáročných vycházek do okolí, standardní služby a klidné zázemí.

Přejme tomuto podnikání, pro naši obec netypickému, zdárný rozvoj a hodně úspěchů.
JUDr. Jaroslav Pospíšil

narozenÍ:  
 Hugo Laibner
 Elen Hollosi
 Pavlína Barotková
  Radek Tkadleček                        

zemŘeLÍ:  
 Božena Křížková
 Libuše Křížková
 Alois Krištůfek
 Stanislav Talach

JUBILanTI  2017:

LeDen:        
 František Mlčák  91
 Věra Matelová  55

 Miroslav Pokorný  50
Únor:         
 Marie Dohnálková  86
 Jaroslav Kučera  83
 Ladislav Ondruch  80
 Anna Crlíková  80
 František Ševčík 75
 Josefa Ryšková 75
 Marie Měcháčková 65
 František Janál 65
 Libuše Janošová 60
BŘezen:     
 Renata Dušánková 70
 Alena Kučerová 55
 Ivana Tatýrková 50
DUBen:      
 Anna Křížková 86

 Josef Gaja 60
 František Šišák 60

Libor Dudík 55
KVĚTen:   
 Marie Kučerová 91

 Alena Reváková 70
Miroslav Strecker 65
Jarmila Koláčková 60
Karel Sedlář 50
Blažena Ponížilová 50

ČerVen:   
Ludmila Pechová 75
Jarmila Navrátilová 70
Pavel Gabrhelík 65
Dana Ryšková 65
Jiří Ponížil 50
Hana Ševčíková 50

SPoLeČenSKÁ KronIKa
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Dar obci
Do řad pětasedmdesátníků se v naší obci v letošním roce zařadil také JUDr. Jaroslav Pospíšil. 

Při této příležitosti jsme se jej zeptali:
Po tomto jubileu jste daroval obci dva rozměrnější obrazy, které znázorňují pohled na 

Jankovice od Pasíčky a Svatou annu v Hrabině. V roce 1973 je namaloval známý holešovský 
malíř oldřich Bránecký. co Vás vedlo k takovému rozhodnutí?

Dospěl jsem k názoru, že do těch „institucí Prozřetelnosti“ nikdo s kufrem necestuje. Pro mě, který 
měl tyto obrazy na očích dlouhá léta, když jsem žil na Ostravsku, Kroměřížsku a pak v Jankovicích, 
už v mých letech ztratily na významu. Budu rád, když se jimi potěší také jiní. K Jankovicím tyto výjevy 
patří, proto by jejich zpodobnění mělo být zpřístupněno více lidem v zasedací místnosti našeho 
obecního úřadu.

V tisku proběhla zpráva, že jste byli v letošním roce spolu s manželkou oceněni za vaši 
práci na poli literatury faktu. můžete nám přiblížit, o co šlo?

Napsali jsme knihu „Herr Direktor a ti druzí“ a porota ji ocenila mezinárodní hlavní cenou Egona 
Ervína Kische za literaturu faktu. Tuto cenu 
jsem získal již třikrát v letech 1997, 2004 a 
2008, ale tentokrát nešlo o národní ocenění 
jako předtím. Za tuto práci jsme obdrželi 
také literární cenu pojmenovanou po his-
toriku Jaroslavu Gollovi. 

Naše motto ale je: Všechna sláva – pol-
ní tráva. Na druhé straně, pokud člověk na 
svém pozemském putování zažije takovou 
slavnostní událost, má z ní přirozeně ra-
dost. Tím spíše, že čestnou Kischovu cenu si 
převzal také bývalý prezident Václav Klaus. 
Jsme tedy v dobré společnosti...

ČerVenec: 
 Petr Procházka 55
Jana Kučerová 55

SrPen:       
 Františka Ševelová 87

 Rostislav Crlík 81
Ladislav Koláček 65

zÁŘÍ:           
 Jana Hollosiová 70

 František Cimburek 60
Stanislav Cholasta 60
 Zdeněk Hanulík 55

ŘÍJen:        
 Eva Ondruchová 75

 Ludmila Kučerová 81

 Alois Hanulík 84
 Vlasta Hrachovcová 83
 Vítězslav Daďa 55

LISToPaD:  
Marie Kučerová 87
 Marie Hrudíková 84

ProSInec:   
Emílie Ponížilová 81

mše za občany z Jankovic v roce 2017
V roce 2017 se uskuteční bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově  

v následujících termínech:
• neděle 7. 5. 2017 8:00 hodin - mše za děti, mládež, živé a zemřelé občany z Jankovic
• neděle 22. 10. 2017 8:00 hodin - mše za živé a zemřelé občany z Jankovic

Manželé Pospíšilovi přebírají cenu Jaroslava Golla 
za knihu Herr Direktor a ti druzí
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Hřejivý pocit z odvedené práce, která byla oceněna jako kvalitní a objevná, tak na čas překryje 
všechny starosti, které život přináší.

Při listování Vaším albem jsem zaznamenal Vaše četná setkání s řadou osobností našeho 
veřejného života. Jak jste se v jejich společnosti cítil?

Jako se zajímavými lidmi – v pozitivním a občas i negativním smyslu. Nikomu z nich nad hlavou 
svatozář nesvítila. Uvědomil jsem si, že každý z nás něco zná, čím může zaujmout a obohatit jiné. Je 
však třeba umět sáhnout i po životním kompromisu a netvářit se, že všemu na světě rozumím.

Jankovská prádelna
V televizi je občas možné spatřit poválečný film Vzbouření na vsi, který s nadsázkou ukazuje 

úpornou snahu žen dosáhnout vybudování obecní prádelny. Taková situace v Jankovicích naštěstí 
nenastala. V první polovině 50. let naopak panovala v obci snaha zbavit ženy těžké práce s valchou 
u necek a postavit zde obecní prádelnu, která jejich dřinu zmenší.

Ale popořádku. Žije ještě dost občanů, kteří si pamatují, jak se v jejich domácnosti kdysi 
právalo. Maminky, babičky, dospívající děvčata používaly při praní většinou valchu se zvlněným 
povrchem, o který se prádlo opakovaně třelo. Nejčastější byly valchy dřevěné a plechové. Prádlo 
se nejdřív namáčelo a pak pralo a máchalo v neckách. Jako prací prostředek sloužilo dodnes 
užívané nastrouhané jádrové „mýdlo s jelenem“ a soda na praní, která změkčovala vodu. Na 
hrubou špínu bylo nutné vzít žíněný kartáč, kterým se pořádně vydrhl např. límec pánské košile. 
Tím se také rychleji poškodil, ale zato byl čistý. K dalším osvědčeným pracím postupům patřila 
vyvářka, která se však hodila jen pro některé materiály. Při ní se prádlo s mýdlem vařilo ve velkém 
hrnci, z nějž se pak kusy prádla vytahovaly velkou vařechou. Dost namáhavou činností bylo také 
ždímání, pokud se provádělo ručně.

Pamětníci vzpomínají na „velký den“ 
v týdnu – často sobotu, kdy se v rodinách 
pralo. To museli s hrnci pomoci také muži. 
Možná právě takové operace je přiměly, 
aby zorganizovali stavbu prádelny. Tím 
se Jankovice zařadily mezi první vesnice 
v podhostýnském kraji, kde si občané 
svépomocí vystavěli prádelnu.

Její budova z červených pálených ci-
hel stála zhruba tam, kde se dnes nachází 
plot firmy Neota. Na stavebních pracích se 
podíleli takřka všichni muži z obce. Budo-
va měla podlouhlejší tvar o rozměrech asi 
6,5 m x 3,5 m, v čelní zdi byla umístěna 

dvě okna opatřená malými podlouhlými skly usazenými v kovových mřížkách. Pamětník Ladislav 
Hrubý, který často prádelnu jako mladík navštěvoval, vzpomíná, že suché prádlo se sem vozilo na 
vozíku, to namočené ve škopku. Do budovy se vcházelo z pravého boku. Pračka stála mezi okny, 
na protější zdi se nacházelo další okno směřující do školní zahrady.

Samotná pračka, která vypadala jako velký válec s plochou spodní částí, byla dole přišroubo-
vaná k betonové podlaze. Otevírala se nahoře tak, že se oblé víko vyklopilo směrem vzhůru. Pod 
víkem bylo třeba otevřít ještě dvířka válcového bubnu a napěchovat do něj prádlo.
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V levém rohu místnosti z pohledu příchozího stál velký kotel na vyvářku, nedaleko ždímačka 
přišroubovaná k podlaze s vypínačem umístěným na zdi. Ta se plnila shora a buben se zastavoval 
pákou – nožní brzdou. Využívaný byl také stůl se židlemi, na který se odkládalo prádlo v přine-
sených nádobách.

Voda na praní se čerpala z nedaleké zatáčky Rusavy jak do pračky, tak do kotle a po použití 
zase odtékala zpět do řeky. Protože obsahovala jen zbytky mýdla, neohrožovala život ve vodě.

O praní ve společné prádelně byl v obci velký zájem. Paní Faldíková vedla záznamy, kdy bude 
mít ta či ona rodina svůj prací den. Neznamenalo to však, že by z běžného života necky – troky 
zcela zmizely. Ty vytlačila až vyšší životní úroveň a možnost koupit si pračku vlastní.

Byla kdysi v Jankovicích farma...
Je na místě připomenout mladé generaci, jakými proměnami prošly Jankovice v oblasti chovu 

skotu. Po počátečních rozpacích a váhání občanů byla myšlenka socialistického družstevnictví 
v 50. letech přijata a v Jankovicích se založilo JZD – jednotné zemědělské družstvo. Nedosaho-
valo špatných výsledků, zvláště když ve vedení pracovali lidé jako Ing. Inocenc Minařík, zkušený 
zemědělec tělem i duší. Pak však bylo v 70. letech na vyšších místech rozhodnuto, aby jankovské 
družstvo přešlo pod státní statek. Tato změna vstoupila v platnost od 1. ledna 1971, vzpomínal 
dlouholetý jankovský zootechnik Josef Ševčík.

Jankovické středisko spadalo nejprve pod státní statek v Hulíně, později došlo ke sloučení 
se statkem Kroměříž, kde bylo ředitelství. V Jankovicích bylo ve stájích chováno nejdříve 96 kusů 
dobytka, v odchovně mladého dobytka bylo ustájeno až 120 kusů jalovic. V kravíně pracovali dva 
krmiči – Oldřich Daďa a František Janál. Po jejich odchodu do důchodu místo nich nastoupili Karel 
Barotek a František Křížek ml. A práce bylo dost. Dojičky byly plně vytížené, pracovalo se na dvě 
směny. První směna chodila dojit ráno od 3:30 ráno do 8:30 a pracovaly v ní tyto zaměstnankyně: 
Ota Barotková, Marie Hrudíková a Milada Ševčíková. Druhé dojení nastávalo od 16:00 do 20:30, krá-
vy v této době obstarávaly Jarmila Sklenářová, Marie Masná, Marie Pospíšilová, Zdenka Ponížilová 
a Dana Ryšková. O nějaké ruční dojení již nešlo, používaly se tzv. dojačky, ručně se jen dodojovalo. 
Výdělek se postupně 
zvýšil na 2 500 až 3 000 
Kč. Za dobrou práci byla 
vyznamenána Zden-
ka Ponížilová, resortní 
vyznamenání obdr-
žela Marie Hrudíková. 
Obě dnes vzpomínají 
s úsměvem, že tuto 
událost musely oslavit 
v pracovním kolektivu, 
jinak to prostě nešlo.

V odchovně mlad-
šího dobytka – jalo-
vic se vystřídalo více 
pracovnic: Františka 
Barotková, Marie Kola- Státní statek - farma Jankovice v roce 1977
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říková, Hedvika Vlková, Jana Hollosiová, Marie Pospíšilová a paní Pokorná. Zootechnickou práci 
na jankovské farmě vykonával dlouhá léta Josef Ševčík, který byl absolventem zemědělské školy 
v Kojetíně.

Ke konci 70. let bylo postupně započato s výstavbou tří odchoven mladého dobytka s kapa-
citou až 840 kusů. Stará odchovna, která se nacházela vedle lesíka Dolní březí, byla zbourána a na 
jejím místě se postavila míchárna krmiva. Ta zásobovala tři odchovny a také kravíny v Dobroticích  
a Žopech. I v těchto odchovnách se pracovalo na dvě směny, každá byla obsazena třemi ošet-
řovateli. V průběhu let se zde vystřídali Karel Barotek, Ladislav Koláček, Ivan Domaník, František 
Ševčík, Karel Kolařík, Drahomír Šimčík, Libor Dudík,  Josef Pospíšil a Josef Ševčík.

Posledně jmenovaný také zavzpomínal, že v Jankovicích asi 2 roky zkoušeli chovat ovce, které 
nakoupili na Slovensku. Ovečky usměrňovali a hlídali dva cvičení psi a starali se o ně manželé 
Vlkovi. Chov byl velký, zpočátku přes 800 kusů – když šly ovce přes vesnici na pastvu pod Lysinu, 
počátek stáda mnohdy dupal už u dráhy a konec teprve vycházel z areálu „farmy“, jak se statku 
říkalo. Bylo štěstí, že se nikdy žádné ovci nic nestalo; jejich průchod obcí býval načasován tak, 
aby se nepotkaly s žádným vlakem. 

Pan Ševčík vzpomínal také na humornější situace, kdy ovce daly zabrat i zkušeným pastev-
cům. Jednou, když udeřilo sucho a ovce se neměly v okolí Jankovic kde pást, bylo rozhodnuto 
hnát je ke Chlumu. Ovečky však nechtěly spolupracovat. Zvyk je železná košile, a tak mířily po 
své naučené trase a nechtěly se nechat zahnat jiným směrem. Konečně je psi a lidé „dostrkali“ 
až k železničnímu mostu, kde měly přejít přes rusavský brod. Ale nebylo síly, která by je k tomu 
přiměla. Teprve až lidé přenesli asi dvě ovce na druhý břeh, ty ostatní se podřídily a zamířily přes 
vodu. Pak se na další pouti znovu zastavovaly, třeba na poli udělaly zastávku a chodily dokola 
v kruhu, točily se jako větrník. Nakonec se po velké námaze dílo přece jen podařilo a ovce dorazily 
na místo určení.

Stříhat je jezdil ovčák ze severní Moravy, který velmi zručně dokázal „obsloužit“ tolik zvířat, 
že byl s prací za 4 až 5 dní hotov.  Vlna šla na odbyt a farma docela prosperovala. Nakonec se ale 
s tímto chovem muselo skončit. Zvířata napadl parazit, nepomáhaly koupele ani jiné metody, 
více jich uhynulo a zbytek byl hubený a neduživý.

Farma na jankovském Luhu nebyla zpočátku ohrazena, a tak v roce 1983 došlo k neštěstí. 
Krávy si to namířily přes železniční trať zrovna v okamžiku, kdy tudy od Bystřice projížděl vlak. Tři 
kusy dobytka tak zahynuly.

Závěrem něco veselejšího. Dlouholetou pracovnicí statku byla také paní Marie Pospíšilová, 
která přešla z družstva pracovat na farmu. Byla nejen dojičkou, ale pár let měla také na starosti 
mladý dobytek – 38 kusů jalovic, ustájených v bývalé drůbežárně – odchovně. Od jara do zimy bylo 
nutné je vyhánět na pastvu na Horní trávníky, kde pobývaly ve výběhu ohrazeném elektrickým 
ohradníkem. Někdy se stalo, že krávy porazily ohradník a vyšly na „špacír“. Občas si to namířily 
třeba do salaše nad Chomýží nebo do Souhrad ke kříži. To pak byla podívaná, která se dnes už 
nevidí, ale také plno starostí, aby se dobytku nic nestalo a vrátil se na své místo.

Toto vzpomínání je jen malou sondou do každodenního života těch, kteří jsou již dnes 
na odpočinku. Každodenní tvrdá práce, kterou odvedli, musí z dnešního pohledu budit obdiv. 
Uhlazovali tak cestu těm mladším, aby oni mohli zažít méně dřiny a mít snadnější život než jejich 
předchůdci. V mnoha případech se jim to vyplnilo.

JUDr. Jaroslav Pospíšil
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Traktoriáda 2016
V polovině září uspořádali místní hasiči 1. ročník Jankovské traktoriády. V sobotu 10. 9. 2016 

se sjelo na připravený areál u železňáku celkem 14 vozidel sestrojených v domácích dílnách  
a garážích.

Nechyběly ani stroje na ukázku, mezi kterými byl největším lákadlem traktor  Kirovec K-700A 
z osmdesátých let minulého století, který už dnešní děti na poli neuvidí.

Po zapsání jezdců bylo startovní pole rozděleno na dvě kategorie podle typu motorů a za-
hájen závod v první disciplíně slalom. Po krátké přestávce následovalo tahání břemene, což pro 
některé menší stroje znamenalo konec nadějí na dobrý čas. Stejně tak okruh pro jízdu na čas, 
konkrétně velký vodní příkop se stal pro malé traktory nepřekonatelnou překážkou. Z toho důvodu 
byl závod přerušen a došlo k úpravě trati. Zmizela tak nejatraktivnější část, což mělo za následek 
odchod mnoha diváků domů. Přesto byli pořadatelé s návštěvou velmi spokojeni a odhadli, že 
přišlo celkově nejméně 500 lidí. Ke zdárnému průběhu celé akce přispělo také krásné počasí  
a tak se mnozí diváci rozcházeli až v pozdních nočních hodinách.

Hasič celým srdcem
Pan Josef Sedlařík patří k známým organizátorům a propagátorům místního hasičského 

sboru a na tomto poli je znám i v dalších obcích podhostýnského kraje. V letošním roce se tento 
skromně vystupující Jankovják dožil 75 let a to je také důvod, abych se jako vrstevník zamyslel 
nad jeho životem. 
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Od dětství byl svými přičinlivými  
a zbožnými rodiči veden k pracovitosti, 
poctivosti a zájmu o dění v obci. Odtud byla 
už jen krátká cesta do kolektivu místních ha-
sičů. Během těch dlouhých let, která strávil 
v jejich společenství, byl vnímán jako muž, 
který s velkým přehledem koná v duchu 
hasičského hesla „Bohu ke cti, vlasti k ochra-
ně, bližnímu ku pomoci“. Když pak došlo 
k vystřídání generací na postech místního 
sboru, přirozeně se stal jeho čelním předsta-
vitelem a zůstal jím po dlouhá léta. Tak jako 
v zaměstnání v opravnách zemědělských 

strojů v Holešově, kde strávil téměř celý pracovní život a poctivě tam plnil své úkoly, tak se také 
mezi hasiči vypracoval na uznávanou osobnost. Za tuto záslužnou hasičskou činnost byl mno-
hokráte vyznamenán na místní i vyšší úrovni. V jeho organizátorské práci pro zdejší sbor jej vždy 
povzbuzovala jeho manželka Olga, která mu byla velkou oporou. Během plodného života se oba 
snažili vychovat své děti Josefa, Ludmilu a Petra tak, aby se dobře uplatnily. 

Josef Sedlařík ani ve stáří nezahálí a snaží se být užitečný, když jej mladší kolegové hasiči 
povolají. Kdykoliv bylo třeba pomoci, místní členové hasičského sboru v čele s Jožkou u toho 
nechyběli. To je krásný a nezpochybnitelný vklad do slavné i všední historie obce Jankovice  
a pan Josef Sedlařík na to může být právem hrdý.

Na závěr malé osobní zamyšlení. Jožko, dobře si vzpomínám na to, jak se na náš dolní konec 
přihnala voda a ohrožovala i naše stavení. Ty jsi vždy věděl, jak se v takové chvíli zachovat a jak 
napětí zmírnit klidným slovem a rázným jednáním.

Přejme Josefu Sedlaříkovi hodně zdraví a spokojenosti, a aby mu vše vycházelo tak, jak by 
si sám přál.

JUDr. Jaroslav Pospíšil

aktivity Spolku pro zachování tradic
Společná akce s knihovnou 29. 11. 2015 - adventní odpoledne v knihovně
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11. června 2016 - Jankovské sekáč a výměnný trh v muzeu. 
Letos tráva vyrostla do správné výšky, a tak mohli sekáči předvést své umění v sečení kosou 

a ženy s kosákem. Na trhu se dalo vyměnit vše možné od dobrot našich kuchařek a hospodyněk, 
až po živá zvířata.

28. září 2016 - Podzimní vyjížď ka na kolech 
na rusavu

22. října 2016 - Draci na Vinici popáté. Počasí 
opět přálo - slunce ještě hřálo, vítr foukal.
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Pozvánka paní knihovnice
V letošním roce se ještě všichni sejdeme v neděli 27. listopadu 2016 na Adventním odpoledni 

v knihovně, které se ale z důvodu lepšího přístupu uskuteční v sále OÚ. Od 14:00 hod. se budou 
zdobit perníčky, pouštět lodičky, vyrábět svícny z jablíček atd. Nebude chybět ani něco dobrého na 
chuť a na zahřátí. Vše vyvrcholí rozsvícením vánočního stromu s překvapením. Tímto zveme všech-
ny děti s rodiči i prarodiči.  Určitě se přijďte za námi podívat a vychutnat si začínající advent.

Svatohostýnské procesí
     V sobotu 25. června se znovu 

vydali místní občané na tradiční 
procesí na Hostýn, které Obecní úřad 
pořádá každý rok.

V 9 hodin ráno se poutníci se-
tkali u místní zvonice, odkud se au-
tobusem přesunuli na blízké poutní 
místo. Mši svatou od 10:15 v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie sloužil P. 
Jiří Šolc SJ.

Další čas všichni věnovali pro-
cházce kolem hostýnských stánků 
či návštěvě okolí rozhledny, na což 
byl vyhrazen krátký čas způsobený 
brzkým odjezdem z Hostýna.

Pro příští pouť slibujeme stanovení delšího časového prostoru po ukončení mše.
Celý den provázelo nádherné počasí a o pěkné melodie se postarala dechová hudba Mo-

ravská Veselka. 

Gabriela Gunčíková reprezentovala Českou republiku na evropské soutěži
V první polovině května se uskutečnil ve švédském 

Stockholmu další ročník pěvecké soutěže Eurovision Song 
Contest 2016. Soutěže se zúčastnilo 42 zemí včetně České 
republiky, kterou zastupovala Gabriela Gunčíková s písní 
„I stand“. První semifinálový večer se konal 10. května 
2016, Gabriele se v něm podařilo postoupit do finále 
soutěže. Jde o historický první úspěch České republiky v 
této soutěži, kdy postoupil její reprezentant do finále. Ve 
finále 14. května získala Gabriela od porotců z jednotli-
vých zemí celkem 41 bodů, od diváků však nezískala bod 
žádný a skončila tak na 25. místě.  Semifinálové i finálové 
kolo vysílala přímým přenosem Česká televize, přičemž 
tato soutěž je po OH a MS ve fotbale nejsledovanější 
událostí světa. Celkem si soutěž nenechá ujít téměř 200 
miliónů diváků. 
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Mimo účasti na této soutěži Gabriela absolvovala v dubnu šnůru šestnácti koncertů Rock 
Meets Classic po celém Německu a Švýcarsku. Na konci loňského roku koncertovala s kapelou 
Trans-Siberian Orchestra na jejím vánočním turné 2015 po západní Americe. Již více než dva roky 
spolupracuje s vokalistickým trenérem Kenem Tamplinem.

Do České republiky se vrací na několik týdnů v roce domů za svojí rodinou do Jankovic. 
Přejeme Gabriele mnoho dalších úspěchů v její pěvecké kariéře.

Poslední western rodeo show?
V sobotu 13. srpna znovu zavítali do Jankovic příznivci westernového ježdění a divokého 

západu. Dlouhý průvod jezdců na koních na úvod odpoledního programu projel obcí a po návratu 
do areálu Hard Land Ranche začaly jednotlivé dovednostní soutěže, které si ani letos nenechala 
ujít téměř tisícovka diváků. Zkrátka nepřišly ani děti, na které čekal kolotoč, spousta stánků  
i projížďky na koních. Nemohlo chybět ani přepadení dostavníku a na závěr celého dne oblíbený 
country bál s kapelou Smečka. 

I když letošní ročník byl opět po 
všech stránkách úspěšný, od hlavního 
pořadatele Ladislava Koláčka jsme se 
dověděli, že se jednalo o ročník úplně 
poslední. Westernový klub tak završil 
pětadvacátým ročníkem, z nichž první 
dva proběhly ještě v Pravčicích a zbý-
vajících třiadvacet na místním ranči,  
pomyslné čtvrtstoletí.

Uvidíme v příštích měsících, jestli 
si přece jen westernoví nadšenci toto 
rozhodnutí nerozmyslí, přesto je třeba 
jim na závěr poděkovat za skvělou 
zábavu, kterou po celých pětadvacet 

let rozdávali a také za propagaci naší obce, neboť řeknete-li někomu, že jste z Jankovic, odpoví 
vám: „To je tam, kde bývá to rodeo…“.

Letošní Hubertova jízda
Westernový klub Jankovice uspo-

řádal v sobotu 7. října 2016 tradiční 
Hubertovu jízdu, které se zúčastnilo 
20 jezdců. Po dopoledním zahájení se 
koně vydali na zhruba čtyřkilometro-
vou trasu k obci Chomýž, odkud se po 
krátké přestávce všichni účastníci vrá-
tili zpět do areálu Hard Land Ranche.  
Po vyhodnocení a občerstvení po-
kračoval večer program posezením  
v Hospůdce Na Ranči.
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Úspěšný fotbalový tým vede trenér z Jankovic 
10 kol nepoznali v lize hořkost porážky, 

vyřadili Spartu z poháru a nyní jsou součástí 
silné první pětky ve společnosti Plzně, Slavie, 
Sparty a Mladé Boleslavi. Fotbalisté FC Fastav 
Zlín jsou překvapením podzimu a pod tímto 
úspěchem je zřetelný rukopis trenéra Bohumila 
Páníka. Ve Zlíně se původně ujal v roce 2014 role 
sportovního ředitele, ale zanedlouho vzal i post 
hlavního trenéra a byl z toho hned postup do 
nejvyšší soutěže, kde už druhou sezónu nehrají 
jeho svěřenci rozhodně roli outsidera.

o úspěšném tažení zlína v lize se nedávno psalo i v anglickém tisku. zájem médií 
směrem k Vám i hráčům určitě vzrostl. neodvádí to hlavně hráče od soustředění se na hru 
a výkony?

Zpočátku možná ano, někteří prožívají takový zájem a ohlas na své výkony poprvé v životě. 
V týmu jsou však i zkušení hráči (např. David Hubáček, Tomáš Janíček…), kteří dovedou spolu-
hráče vrátit zpět do reality. 

opravdu je v této chvíli stále hlavním cílem klubu záchrana v lize? není už čas uvažovat  
o reálné možnosti hrát evropské poháry, kam pro tým vedou nyní dvě cesty z ligy i poháru?

Ještě nám chybějí do konce podzimní sezóny 2 zápasy. Až potom můžeme částečně pozměnit 
naše vytčené cíle. Je to běh na dlouhou trať a my nejsme ani v polovině. Bude důležité udržet 
kádr pohromadě, případně jej posílit. 

Český pohár – MOL CUP – to je taková zkratka do pohárů. Změna pravidel, hraje se na jeden 
zápas, kdo vyhraje, postoupí, nám dává šance uspět i proti silným klubům.

V mužstvu máte hodně hráčů, kteří byli v jiných klubech nevýrazní, ale u vás okamžitě 
herně ožívají. Jak to děláte?

V prvé řadě nebereme hráče náhodně. O hráči se snažíme získat co nejvíce informací, jak 
fotbalových – to není problém odsledovat hráče, ale zejména jeho morální a mentální vlastnosti. 
Základem našich výsledků je týmový výkon. Přivedeme individualitu, ale musí respektovat tým. 
Platí u nás heslo: „Respektuj, a budeš respektován.“ 

Jaký je běžný den fotbalového trenéra v nejvyšší soutěži?
Záleží, o který den v týdnu jde. Jinak vypadá den, kdy trénujeme jedenkrát, jinak kdy trénuje-

me dvakrát (ráno a odpoledne), to jsem na hřišti od 8:00 do 20:00. Na venkovní utkání odjíždíme 
již den předem – trénink a potom odjezd do místa utkání. Na druhý den po utkání mají hráči 
regenerační vyběhání a regeneraci. Já většinou vyjíždím sledovat utkání našich dalších soupeřů. 
To ráno s manželkou vyjíždíme a vracíme se v noci. Někdy sleduju 2 až 3 zápasy.  Většinou volný 
den v týdnu vlastně nemám.

Pokud proběhne v zimní sezóně hokejové utkání místních ženatých  proti svobodným, 
uvidíme Vás opět v mužstvu ženatých?

Určitě ano, pokud budu mít volno v daný čas.
Jak hodnotíte život v Jankovicích a zvlášť po stránce sportovního vyžití?
Fotbalu mám za celý den dost, takže hledám jiné sportovní vyžití. Tenisový kurt mám pod 

domem, les za zahradou, co více si mohu přát.
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Letošní Silvestr bude pro Vás nejen oslavou posledního dne v roce, ale také Vašich 
šedesátin. Bude to velká oslava?

Něco bude ve Zlíně, něco taky v Jankovicích…já slavím spíš pohybem, budu tady mít vnuky 
a to bude určitě sportovní vyžití. Večer štamprlka slivovice zahřeje.

Přejeme panu Páníkovi k blížícím se šedesátinám hodně zdraví a mnoho dalších úspěchů v osob-
ním i sportovním životě.

Vítězný návrat Vladislava Hrabala po čtyřiadvaceti letech
Tenisový turnaj neregistrovaných hráčů završil letos 30 let svého trvání. Hlavní kategorii 

dvouhry mužů obsadilo celkem 21 hráčů, z nichž ze čtyř skupin postoupilo nejlepších 8 do vy-
řazovacích bojů. Až do finále, které se uskutečnilo v pátek 8. července, se probojovali Jiří Daněk  
a Vladislav Hrabal, který po vyrovnaném a dlouhém boji zvítězil 6:2, 3:6, 6:1. Vyhrál tak místní 
turnaj potřetí, ale jeho předchozí vítězství se datují již do roku 1990 a 1989.

Ve čtyřhře mužů mezi 13 páry zvítězila dvojice z Holešova Petr Hoffmann, Martin Mrázek, 
která v dramatickém finále porazila favorizovaný pár Zdeněk Matela, Milan Rolinc 2:6, 6:2, 6:4.

Kategorie nejmladších byly sloučeny  
v jednu skupinu do 17 let. Tu v konkurenci 7 
účastníků vyhrál David Hradil z Chomýže, před 
Nikol Háblovou a domácím Lumírem Hen-
drychem. Čtyřhru žen ovládly bez ztráty setu  
M. Hendrychová s H. Šťastovou, na druhém místě 
skončily D. Hudcová a E. Páníková a třetí domácí 
dvojice J. Hendrychová, A. Hendrychová.

U příležitosti jubilejního třicátého ročníku 
turnaje byl jeden hrací den vyhrazen pro setká-
ní všech dosavadních vítězů hlavní soutěže ve 
dvouhře mužů. Z celkových třinácti vítězů se 
jich sešlo šest: M. Daněk, A. Hrudík, Z. Matela, 
V. Hrabal, D. Podhajský, R. Vašut.

Vyhlášení nejlepších ze všech kategorií proběhlo  
po skončení finále dvouhry mužů v pátek 8. 7. 2016

Setkání vítězů z předchozích let 
se uskutečnilo 25. 6. 2016

Do síně slávy tenisového klubu Jankovice byl jako 
první domácí hráč uveden Pavel Revák
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Vzpomínání doplnila i prezentace fotografií z historie a dochovaných filmových záznamů 
z přelomu osmdesátých a devadesátých let. O příjemnou atmosféru a zábavu se postarala také 
kapela Brixen band.

Při závěrečném vyhlášení vítězů byl do síně slávy místního tenisového klubu uveden jako 
první tenista pan Pavel Revák, který neodmyslitelně patří mezi ikony uplynulých třiceti let tohoto 
sportu v Jankovicích. 

Po celé tři týdny se turnaj těšil velkému zájmu diváků místních i z okolí, kteří si našli cestu do 
příjemného prostředí místního sportovního areálu.

Stránky tenisového klubu spolu s celou historií turnaje a bohatou fotogalerií byly letos pře-
sunuty na nový web: http://tenis.jankovice.net

z Jankovic do ria
Stolní tenistce Haně Matelové se letos v létě 

splnil jeden ze sportovních snů, když se probo-
jovala na olympijské hry, které se uskutečnily 
v brazilském Riu de Janeiro. Českou republiku 
reprezentovala ve dvouhře, kde byla bohužel už  
v prvním kole nad její síly Kanaďanka čínského 
původu  Zhang, se kterou prohrála po dramatic-
kém boji nejtěsnějším poměrem 3:4 na sety.

Na nedávném říjnovém mistrovství Evropy  
v Budapešti, spolu se slovenskou reprezentant-
kou Barborou Balážovou skončily ve čtyřhře 
v čtvrtfinále, tedy těsně před medailovými 
pozicemi.

na olympiádě jste prohrála s Kanaďankou.  Řeklo by se, že Kanada není rozhodně zemí 
s tradicí tohoto sportu, ale jméno Vaší přemožitelky také není moc kanadské. Je to už dnes 
běžné, že ve spoustě reprezentací hrají původem Číňanky?

Zápas se mi nepovedl podle mých představ a už před zápasem jsem věděla, že to nebude jed-
noduché. Tuhle soupeřku jsem si před začátkem turnaje nepřála. Bohužel, po boji 4:3. Jsem ale moc 
ráda, že jsem si ochutnala olympijskou atmosféru turnaje, že jsem mohla být v Riu. Porážka mě mrzela 
jen chvilku.

Po celém světě jsou Číňanky, nejvíc je zasažená Evropa, což je určitě škoda. Evropská a světová 
federace zpřísnila pravidla, takže by tento trend měl spíše klesat. 

 na olympiádu jste letěla hned s první částí výpravy. Kolik dní jste v dějišti strávila?
Po svém zápase jsem zůstala v Riu asi ještě devět dnů. Za to jsem byla moc ráda. Musím říct, že 

mě olympiáda neskutečně nadchla a přála bych každému sportovci si ji zažít na vlastní kůži. Nepo-
psatelný pocit…

 Které sporty se Vám podařilo navštívit?
Navštívila jsem mnoho sportů, nejvíc jsem si vybírala sporty, kde jsme měli českou účast. Vždycky 

jsme se tam sešli ve velké skupině Čechů a společně fandili, což byl taky velice krásný zážitek. Viděla 
jsem tenis, badminton, vodní slalom, plavání, basketbal, plážový volejbal na závěr mi vyšlo finále 
stovky mužů s Boltem. Lepší tečku jsem si nemohla přát…
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 Kteří čeští sportovci zůstali i po olympiádě Vašimi kamarády?
Jsme v kontaktu a pořádají se poolympijské srazy, bohužel mi to ještě nevyšlo, navíc to mám  

z Düsseldorfu daleko.
 Potkala jste ve vesnici i nějakou světovou sportovní hvězdu?
Ty hvězdy byly kolem mě pořád. Potkala jsem strašně moc velkých jmen, hlavně z tenisového 

světa. Nejvíc se mi líbili stejně Češi. Vytvořili jsme opravdu skvělou partu. A moc skvělou práci odvedl 
Český olympijský tým, který nám vytvořil úplně top podmínky a zázemí ve vesnici. 

 co na Vás udělalo největší dojem a co Vás naopak zklamalo?
Největší dojem na mě udělala olympiáda jako celek, nevybrala bych si jeden moment. Bylo to 

super. A co mě zklamalo? Snad jen to, že jsem čekala, že Brazilci umí lépe anglicky.
Uvidíme vás na našem letošním vánočním turnaji ve stolním tenise?
Já musím říct, že sezóna je zatím tak nabitá, že si nechám pálku v Německu a od stolního tenisu 

si chci odpočinout. Za stolem mě neuvidíte, na kus řeči ano.

Divadelní představení
První listopadovou sobotu, 6. 11. 2016, jsme 

měli možnost zhlédnout v sále OÚ komedii Don 
Quijote de la Ancha, kterou pod režijním vedením 
Bolka Polívky nastudovalo divadlo klauniky Brno. 
Hlavní hrdiny představovali 2,38 metrů vysoký 
profesor španělského jazyka, který ztvárnil Dona 
Quijota a 120 kilogramová Ancha pracující jako vy-
chovatelka na kominickém internátě ve Šlapanicích, 
která ztvárnila Sancho Panzu. 

Všichni přítomní diváci se stali profesorovými 
studenty a především ti v předních řadách byli 
aktivně zapojováni do děje. Celé představení, byť ve zcela volném zpracování původní hry, bylo 
postaveno na improvizaci a replikách hlavního hrdiny.  I když se diváků všech generací sešlo 
jen zhruba 50, dobře se bavili nejen při představení, ale také při pozdějším krátkém setkání  
s protagonisty této hry.

Úřední hodiny a provozní doba obecního úřadu

Úřední hodiny jsou:
  pondělí  7:00 – 12:00 • 16:00 – 18:30
  čtvrtek  7:00 – 12:00 • 16:00 – 18:30

Provozní doba podatelny oÚ:
  pondělí 7:00 - 12:00 • 16:00 - 19:00
  úterý 7:00 - 12:30      
  středa 7:00 - 12:30      
  čtvrtek 7:00 - 12:00 • 16:00 - 19:00
  pátek 8:00 - 12:00      
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Vítání občánků
Od letošního roku jsme obnovili tradici vítání nových občánků do života.  V neděli 6. listopadu 

2016 se sešly 4 děti: Hugo Laibner, Elen Hollosi, Pavlína Barotková a Radek Tkadleček.
V krátkém doprovodném programu pro ně i jejich rodiče vystupovaly děti z MŠ v Dobroticích 

a z valašského souboru Rusavjan. Děkujeme jim za účinkování a jejich vedoucím za přípravu  
a ochotu k nám přijet.

Našim novým občánkům i rodičům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.

Starosta může mít během úředních dnů (pondělí, čtvrtek) důležitá jednání mimo obec,  
z toho důvodu je výhodnější si sjednat schůzku minimálně 2 dny předem.
Tel. číslo:  Podatelna, kancelář OÚ  573 393 041
Starosta:  606 749 129
e-mail:   obec@jankovice.net

obecní knihovna 
Obecní knihovna je otevřena vždy v pondělí od 17:00 – 19:00 hodin. Informace a bohatou 

fotogalerii z její činnosti můžete sdílet také na facebooku.
 Na vaši návštěvu se těší vedoucí knihovny paní Jana Kučerová.

Připravované kulturní akce v obci
neděle 4. prosince 2016 - Vánoční koncert s dechovou hudbou Moravská Veselka. Začátek ve 
14:30 h v sále OÚ.

Pondělí 5. prosince 2016 - Mikulášská obchůzka s čerty a andělem. Začátek v 16:00 hodin 

Středa 14. prosince 2016 - Česko zpívá koledy (i u nás v obci). Začátek v 18:00 h před OÚ

Sobota 7. ledna 2017 - Myslivecký ples, k poslechu i tanci hraje hudba Orion. Začátek ve 20:00 h

Sobota 11. února 2017 - Maškarní ples, hudba Rytmix, účastníci v maskách obdrží slosovatelnou 
vstupenku. Začátek ve 20:00 h

oBec Pro VÁS PŘIPraVUJe



30

neděle 12. února 2017 - Dětský karneval s klauny z Balónkova, začátek v 14:30 h

Sobota 25. února 2017 - Vodění medvěda, masopustní průvod masek v čele s medvědem. 
Začátek v 8:30 h

Pátek 3. března 2017 - Beseda seniorů, živá hudba, začátek v 16:00 h

Sobota 24. června 2017 - Pouť obce na Hostýně s dechovou hudbou Moravská Veselka. Mše 
svatá začne v 9:00 h v chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie. Odjezd autobusu od zvonice  
v Jankovicích bude upřesněn.

foTKa z arcHIVU

Tak se nesprávně chodilo z bývalé zastávky ČSaD (4. 1. 1985)

Připravované sportovní akce v obci
Pondělí 26. prosince 2016 - Vánoční turnaj ve stolním tenise. Tradiční štěpánské setkání příznivců 
stolního tenisu. Začátek v 14:00 h v sále OÚ.

Březen 2017 - Turnaj v badmintonu

Červen – červenec 2017 - O Pohár starosty obce. 31. ročník turnaje ve dvouhrách mužů a další 
přidružené kategorie
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foToGaLerIe
3. ledna 2016 - Bruslení na místním kluzišti trvalo i tuto zimu jen krátce

30. ledna  2016 - maškarní ples
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6. února 2016 - Vodění medvěda

8. června 2016 - Pohádkové dopoledne s mŠ Dobrotice
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odjezdy vlaků - platí od 11. 12. 2016

Odjezdy vlaků - platí od 11.12.2016Odjezdy vlaků - platí od 11.12.2016Odjezdy vlaků - platí od 11.12.2016Odjezdy vlaků - platí od 11.12.2016Odjezdy vlaků - platí od 11.12.2016

z Jankovic z Holešova z Jankovic z Bystřice p/H
do Holešova do Jankovic do Bystřice p/H do Jankovic

  4:16 11   5:19 19   5:26 19   4:09 11

  5:09 27   6:14   6:21   5:03 27

  5:39 47   7:19 27   7:26 27   5:33 47

  6:01 27   8:19   8:26   5:55 27

  6:41 19 10:12 10:18   6:35 19

  7:01 12:22 12:28   6:55
  7:59 12:38 18 12:44 18   7:53
  9:09 27 13:18 X 13:24 X   9:03 27

10:04 14:18 14:24   9:58
12:04 15:18 19 15:24 19 11:58
13:09 18 16:22 16:28 13:03 18

13:59 17:22 19 17:28 19 13:53
15:09 X 18:12 18:18 15:03 X

16:04 20:34 20:40 15:58
17:16 52 21:28 19 21:34 19 17:10 52

18:04 22:09 24 22:15 24 17:58
19:06 23:12 X 23:18 X 19:00
21:01 20:55
21:59 19 21:53 19  

Vysvětlivky:Vysvětlivky:
11 nejede 25.12.2016, 1.1.2017nejede 25.12.2016, 1.1.2017nejede 25.12.2016, 1.1.2017nejede 25.12.2016, 1.1.2017
18 jede v prac. dny, nejede 23.12. - 30.12.2016, 3.7. - 1.9.2017jede v prac. dny, nejede 23.12. - 30.12.2016, 3.7. - 1.9.2017jede v prac. dny, nejede 23.12. - 30.12.2016, 3.7. - 1.9.2017jede v prac. dny, nejede 23.12. - 30.12.2016, 3.7. - 1.9.2017jede v prac. dny, nejede 23.12. - 30.12.2016, 3.7. - 1.9.2017jede v prac. dny, nejede 23.12. - 30.12.2016, 3.7. - 1.9.2017jede v prac. dny, nejede 23.12. - 30.12.2016, 3.7. - 1.9.2017
19 jede v prac. dny, nejede 23.12. - 30.12.2016jede v prac. dny, nejede 23.12. - 30.12.2016jede v prac. dny, nejede 23.12. - 30.12.2016jede v prac. dny, nejede 23.12. - 30.12.2016jede v prac. dny, nejede 23.12. - 30.12.2016jede v prac. dny, nejede 23.12. - 30.12.2016
24 jede v So, Ne a st. svát., nejede 24.12. a 31.12.2016 jede v So, Ne a st. svát., nejede 24.12. a 31.12.2016 jede v So, Ne a st. svát., nejede 24.12. a 31.12.2016 jede v So, Ne a st. svát., nejede 24.12. a 31.12.2016 jede v So, Ne a st. svát., nejede 24.12. a 31.12.2016 jede v So, Ne a st. svát., nejede 24.12. a 31.12.2016 jede v So, Ne a st. svát., nejede 24.12. a 31.12.2016 
27 jede v prac. dny, sobotu a 14.4., 5.7.,28.9.,17.11.2017, nejede: 15.4., 18.11.2017jede v prac. dny, sobotu a 14.4., 5.7.,28.9.,17.11.2017, nejede: 15.4., 18.11.2017jede v prac. dny, sobotu a 14.4., 5.7.,28.9.,17.11.2017, nejede: 15.4., 18.11.2017jede v prac. dny, sobotu a 14.4., 5.7.,28.9.,17.11.2017, nejede: 15.4., 18.11.2017jede v prac. dny, sobotu a 14.4., 5.7.,28.9.,17.11.2017, nejede: 15.4., 18.11.2017jede v prac. dny, sobotu a 14.4., 5.7.,28.9.,17.11.2017, nejede: 15.4., 18.11.2017jede v prac. dny, sobotu a 14.4., 5.7.,28.9.,17.11.2017, nejede: 15.4., 18.11.2017jede v prac. dny, sobotu a 14.4., 5.7.,28.9.,17.11.2017, nejede: 15.4., 18.11.2017jede v prac. dny, sobotu a 14.4., 5.7.,28.9.,17.11.2017, nejede: 15.4., 18.11.2017jede v prac. dny, sobotu a 14.4., 5.7.,28.9.,17.11.2017, nejede: 15.4., 18.11.2017
47 jede v Ne a st. svát. a 15.4., 18.11.2017, nejede 24.12., 14.4.,5.7.,28.9.,28.10., 17.11.2017jede v Ne a st. svát. a 15.4., 18.11.2017, nejede 24.12., 14.4.,5.7.,28.9.,28.10., 17.11.2017jede v Ne a st. svát. a 15.4., 18.11.2017, nejede 24.12., 14.4.,5.7.,28.9.,28.10., 17.11.2017jede v Ne a st. svát. a 15.4., 18.11.2017, nejede 24.12., 14.4.,5.7.,28.9.,28.10., 17.11.2017jede v Ne a st. svát. a 15.4., 18.11.2017, nejede 24.12., 14.4.,5.7.,28.9.,28.10., 17.11.2017jede v Ne a st. svát. a 15.4., 18.11.2017, nejede 24.12., 14.4.,5.7.,28.9.,28.10., 17.11.2017jede v Ne a st. svát. a 15.4., 18.11.2017, nejede 24.12., 14.4.,5.7.,28.9.,28.10., 17.11.2017jede v Ne a st. svát. a 15.4., 18.11.2017, nejede 24.12., 14.4.,5.7.,28.9.,28.10., 17.11.2017jede v Ne a st. svát. a 15.4., 18.11.2017, nejede 24.12., 14.4.,5.7.,28.9.,28.10., 17.11.2017jede v Ne a st. svát. a 15.4., 18.11.2017, nejede 24.12., 14.4.,5.7.,28.9.,28.10., 17.11.2017
52 jede v prac. dny, Ne a st. svát., nejede 23.-30.12.2016, 14.-16.4., 30.4., 7.5., 5. -6.7., jede v prac. dny, Ne a st. svát., nejede 23.-30.12.2016, 14.-16.4., 30.4., 7.5., 5. -6.7., jede v prac. dny, Ne a st. svát., nejede 23.-30.12.2016, 14.-16.4., 30.4., 7.5., 5. -6.7., jede v prac. dny, Ne a st. svát., nejede 23.-30.12.2016, 14.-16.4., 30.4., 7.5., 5. -6.7., jede v prac. dny, Ne a st. svát., nejede 23.-30.12.2016, 14.-16.4., 30.4., 7.5., 5. -6.7., jede v prac. dny, Ne a st. svát., nejede 23.-30.12.2016, 14.-16.4., 30.4., 7.5., 5. -6.7., jede v prac. dny, Ne a st. svát., nejede 23.-30.12.2016, 14.-16.4., 30.4., 7.5., 5. -6.7., jede v prac. dny, Ne a st. svát., nejede 23.-30.12.2016, 14.-16.4., 30.4., 7.5., 5. -6.7., jede v prac. dny, Ne a st. svát., nejede 23.-30.12.2016, 14.-16.4., 30.4., 7.5., 5. -6.7., jede v prac. dny, Ne a st. svát., nejede 23.-30.12.2016, 14.-16.4., 30.4., 7.5., 5. -6.7., 

28.9., 28.10., 17.11.201728.9., 28.10., 17.11.201728.9., 28.10., 17.11.201728.9., 28.10., 17.11.2017
X jede v pracovní dnyjede v pracovní dnyjede v pracovní dny
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Poblíž obce Hošťálková se nachází... dokončení v tajence

Pomůcky: ANTAKYA, ESSEN, GOA, KRUL, MOHL, TZARA

KŘÍŽoVKa

Poblíž obce Hošťálková se nachází….dokončení v tajencePoblíž obce Hošťálková se nachází….dokončení v tajencePoblíž obce Hošťálková se nachází….dokončení v tajencePoblíž obce Hošťálková se nachází….dokončení v tajencePoblíž obce Hošťálková se nachází….dokončení v tajencePoblíž obce Hošťálková se nachází….dokončení v tajencePoblíž obce Hošťálková se nachází….dokončení v tajence

MATNÉ OVES 
(slovensky) SAMEC HUSY LIST POTOM OTEC (KNIŽNĚ) TRKÁNÍ IONT STOJAN NA 

SVÍČKY NAPOMÍNANÁ

NĚMECKÝ 
BIOLOG

TISK PO 
POVRCHUNĚMECKÝ 

BIOLOG
VLASTNÍK

1. DÍL 
TAJENKY

1. DÍL 
TAJENKY

ROHLÍK

VOUS POD 
NOSEM

ROHLÍK
TANEC 
OBEREK

NĚM. 
PŘÍSTAV

NĚM. SÍDLO ZN. VÁPNÍKU
NĚM. 

PŘÍSTAV
PŘEDLOŽKA TRUPY

VCHÁZET
NOSOVKA ZN. OLOVA TENTO

VCHÁZET
3. DÍL 

TAJENKY
ZÁKLADNÍ 
ČÍSLOVKA VIRUSY

CITOSLOVCE 
ZAVRČENÍ

2. DÍL 
TAJENKYCITOSLOVCE 

ZAVRČENÍ
PLOŠNÉ MÍRY

SPZ 
SOKOLOVA

ZN. DĚTS. 
KRÉMU 4. DÍL 

TAJENKY PRASKLINASPZ 
SOKOLOVA ASOC. REAL. 

KANC. (ZKR)

4. DÍL 
TAJENKY PRASKLINA

FRANCOUZ. 
DADAISTA

TÁBORNÍK
FRANCOUZ. 
DADAISTA ČÍN. 

PRUSMYK

STARÉ 
MAĎARSKO

ANGL. 
HOMOSEXUÁL

CITOSL. 
BOLESTISTARÉ 

MAĎARSKO MĚSTO 
BANGLADÉŠE

NÁŠ 
ARCHITEKT

PLANÁ ŘEČ

SIAMSKÉ 
PLATIDLO ŠÍJE

PLANÁ ŘEČ
STAROEGYPT. 
BOH. VÁLKY

INIC. HERCE 
RODENA

ZN. OESTEDU

VÝRAZ 
POCHOPENÍ

VLNĚNÁ 
LÁTKA

ZN. OESTEDU
ZKR. 

ATMOSFÉRY BRIT. KOMIK

MAJÍCÍ 
MANŽELA

TLUSTOKOŽC
IMAJÍCÍ 

MANŽELA INIC. HERCE 
MONTANDA

MĚSTO V 
TURECKU

SPZ HRADCE 
KRÁLOVÉ

MĚSTO V 
TURECKU

SPZ HRADCE 
KRÁLOVÉ

AFRICKÉ 
BUBNY

NÁŠ 
AUTOBAZAR

AFRICKÉ 
BUBNY

NÁŠ 
AUTOBAZAR

Pomůcky: ANTAKYA, ESSEN, GOA, KRUL, MOHL, TZARAPomůcky: ANTAKYA, ESSEN, GOA, KRUL, MOHL, TZARAPomůcky: ANTAKYA, ESSEN, GOA, KRUL, MOHL, TZARAPomůcky: ANTAKYA, ESSEN, GOA, KRUL, MOHL, TZARAPomůcky: ANTAKYA, ESSEN, GOA, KRUL, MOHL, TZARA
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Na fotografii je  .......................................................................................................................................... 

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

Jméno:  .........................................................................................................................................................

Poznejte dům na fotografii

Vyplněné kupony vystřihněte a vhoďte do připravené schránky v prodejně potravin v bývalé 
škole nejpozději do 20. ledna 2017.

ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří získají vstupenky na únorový maš-
karní ples.

Správné odpovědi z minulého vydání 1/2015: 
Tajenka křížovky: …po vánocích jiskří
na fotografii: dům č.p. 45 kde bydlela rodina Kopečných. Nyní zde bydlí rodina Vánských.

odevzdáno bylo 18 odpovědí – všechny správné. Vstupenky na maškarní ples vyhráli: 
Jindřiška Zapletalová, Josef Kučera, Petr Sedlařík.
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Potok Zhrta v roce 1954 před regulací – pohled od čísla 33

… v roce 2016


