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Obec odkoupila důležitý pozemek
pro sportovně-rekreační areál

Plesy jsou v Jankovicích velmi oblíbené. Na to, že se jedná o malou
podhostýnskou ves, se tady lidé umějí bavit. Více na straně 12.

SLOVO STAROSTY

Zastupitelé získali do majetku obce 
pozemky, které budou součástí spor-
tovně-rekreačního areálu, který po-
stupně vyroste na prostranstvích ve-
dle obecního úřadu.

Na parkové úpravy už má obec 
zpracovanou studii.

„Pro realizaci projektu už nám zbý-
valo získat pro nás zásadní pozemek 
o rozloze 3 686 m², na kterém leží 
i malý ovocný sad. S majitelem po-
zemku jsme se několikrát sešli a jed-
nali o ceně a podmínkách odkupu,“ 
vysvětlil starosta Miroslav Darebník. 

Pozemek leží v centru obce a bude 
důležitou součástí sportovně-rekre-

ačního areálu. Zastupitelé chtějí na 
projekt získat dotace, a právě jednou 
z podmínek dotací je, aby byly všech-
ny dotčené pozemky v majetku obce. 

„V současné době je velmi diskuto-
vanou otázkou, jestli zde vybudujeme 
víceúčelové hřiště s celoročním pro-
vozem, nebo ne,“ nastínil současný 
stav starosta.

V projektu se počítá s výsadbou ze-
leně a alejí, s víceúčelovým a dětským 
hřištěm a odpočinkovou plochou pro 
cyklisty. Obec bude zjišťovat dotační 
možnosti a areál budovat postupně 
dle finančních možností. 

Milí spoluobčané,

možná Vás překvapilo, že jste našli 
obecní zpravodaj ve schránce v neob-
vyklý čas. Posledních několik let vychá-
zel jednou ročně a shrnuli jsme v něm 
celých 12 měsíců práce obecního úřa-
du, kulturní a společenské akce a také 
činnost spolků. V loňském roce jsme 
se se zastupiteli rozhodli, že zpravodaj 
potřebuje změnu. Vychází v naší obci 
už 18 let a byl stále stejný. Nově jej ve 
schránce najdete v květnu a v listopadu 
ve formátu A4, což je také další výrazná 
změna, protože od roku 2003 jsme měli 
formát A5. 

Rozhodli jsme se tak proto, abychom 
Vám přinesli aktuálnější informace 
o dění v obci, z akcí a usnesení zastu-
pitelstva. Dalším důležitým prvkem je 
kvalitnější tiskové zpracování, čtivější 
články, lepší vizuální podoba a přehled-
nost. Současně chceme psát více zají-
mavých článků. V případě Vašeho zájmu 
mohou být do zpravodaje zařazeny také 
Vaše příspěvky. V každém čísle uveřejní-
me datum uzávěrky následujícího vydá-
ní Naší Dědiny, do kterého je možné na 
obecní úřad přinést nebo zaslat příspě-
vek. Věřím, že změnu uvítáte stejně jako 
my a zpravodaj pro Vás bude důležitým 
zdrojem informací.

Také Vás chci všechny pozvat do naší 
knihovny, přijďte si vybrat knihu, paní 
knihovnice Vám ochotně poradí. Na léto 
a podzim jsme pro Vás ve spolupráci se 
spolky připravili spoustu akcí, přijďte 
nás podpořit svou účastí. Každý si určitě 
vybere a zároveň budete mít příležitost 
popovídat si s lidmi, které denně jen tak 
míjíte na ulici.

S úctou,
Miroslav Darebník

www.jankovice.net
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Nákup sypače znamená nezávislost na technických službách

Dva domy se napojí na novou vodovodní přípojku

Uklízejte po svém psovi exkrementy

Do konce loňského roku měla obec 
smlouvu s Technickými službami Holešov, 
že v případě potřeby si u nich objedná po-
syp komunikací. Když ale skutečně vznikla 
kluzká vrstva ledu a bylo potřeba ji posy-
pat, pracovníci služeb se často do Jankovic 
dostali až za několik hodin. Zastupitelé tak 
hledali možnost, jak nebýt závislí na Hole-
šovu.

„Technické služby totiž musely odhrnout 
sníh a posypat nejprve v Holešově, pak 
v místních částech a až potom se dosta-
ly k nám. Nesčetněkrát se stalo, že když 
k nám pak přijely, například ledovka už 
byla v podvečer pryč,“ popsal situaci sta-
rosta Miroslav Darebník.

Proto obec před Vánoci koupila samo-
nakládací sypač Pomarol PS-150 za traktor. 
Díky tomu si bude moci zimní odklízení 
sněhu a údržbu komunikací zajišťovat 
sama a nebude potřebovat technické služ-
by.

Letošní zimu bylo potřeba techniku vy-
užít třikrát.

„Investice se nám vrátí, pokud přijde 
tuhá zima. Návratnost v tomto případě 
není naše priorita, důležité je, že můžeme 
v případě sněžení rychle reagovat, umož-
nit bezpečný pohyb chodců i vozidel a ne-
musíme čekat, až se na nás dostane řada,“ 
popsal výhody starosta.

Kvůli nedostatečným srážkám trápí re-
publiku už několik let sucho. Majitelé ně-
kterých domů se tak potýkají s problémy. 
Mají málo vody ve studních. Proto se situa-
ci rozhodli řešit tím, že požádali obec o pro-
dloužení stávajícího vodovodu. Prozatím 
musí nedostatek vody řešit hospodařením 
se zásobami a na pití si kupovat balenou. 

V jednom z domů mají majitelé už více než 
rok málo vody ve studni a druhá přípojka 
bude k budoucí novostavbě. Zastupitelé 
prodloužení vodovodu schválili. 

„Zjišťovali jsme, jestli jsou Vodovody 
a kanalizace Kroměříž, a. s. schopny tech-
nicky přípojky udělat. Teď projektant chys-
tá dokumentaci od konce současného 

vodovou až po hranici pozemků. Jakmile 
bude hotový, budeme vyřizovat stavební 
řízení a povolení,“ uvedl starosta Miroslav 
Darebník.

Zastupitelé odhlasovali, že projekt za-
platí obec, realizaci vlastníci. Pokud půjde 
vše dobře, začne se s pracemi nejdříve na 
podzim.

V poslední době se množí stížnos-
ti občanů na znečišťování veřejného 
prostranství i soukromého majetku psí-
mi exkrementy. Přestože podle platné 
obecně závazné vyhlášky lze znečištění 
veřejného prostranství exkrementy zví-
řat postihnout jako přestupek, vedení 
obce apeluje především na zodpovědné 

majitele psů, aby si plnili své povinnosti. 
„Z tohoto důvodu žádáme občany, 

aby při venčení svých čtyřnohých miláč-
ků byli ohleduplní k ostatním a postarali 
se o úklid po svém psovi, zvláště pokud 
vykoná potřebu na chodníku nebo do-
konce přímo přede dveřmi domů. Není 
jistě nic příjemného si domů donést na 

botě, nějaký takový „suvenýr“, vyzývá ob-
čany starosta Miroslav Darebník. 

Výzva se v plném rozsahu týká i maji-
telů volně pobíhajících psů, kteří již byli 
upozorněni, a prozatím bylo vše řešeno 
pouze domluvou. V obci jsou již druhým 
rokem instalovány i koše na psí exkre-
menty.
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Jankovice mají jeden z nejnižších poplatků za odpad
V obci se sváží komunální i tříděný odpad. 

Komunální se zaveze na skládku a plasty, 
papír a sklo do třídící linky. Odtud odpad 
putuje ke zpracovatelům, kteří z nich vyrá-
bí recyklované výrobky. Například další PET 
lahve či cyklistické dresy. Na základě odpa-
dového hlášení, které poskytuje obec firmě 
EKO-KOM, a. s. dostává finanční odměnu za 
tuny vytříděného odpadu.

„Za loňský rok jsme od společnos-
ti dostali do obecního rozpočtu částku 

50 115 korun. Peníze využíváme na po-
krytí nákladů na svoz odpadů a likvidaci 
odpadů a k potřebným renovacím odpa-
dového hospodářství,“ vysvětlil starosta 
Miroslav Darebník. 

Třídění odpadů je důležité nejen z hle-
diska životního prostředí, ale také proto, 
aby se nezvyšovalo množství svezeného 
komunálního odpadu. 

Čím poctivěji budou lidé třídit, tím 
méně odpadu hodí do popelnice. Tím 

pádem bude mít obec nižší náklady na 
jeho svoz a na poplatcích za skládkování. 
Pro občany je výhodou to, že se jim ne-
zvyšuje poplatek za svoz komunálního 
odpadu.  

„Jankovice mají jeden z nejnižších po-
platků za komunální odpad ve Zlínském 
kraji. Dospělí platí 300 Kč a za děti do jed-
noho roku platí rodiče 150 korun,“ připo-
mněl starosta. 

text: Jana Hlavinková
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Hana Matelová je potřetí za sebou mistryní republiky

„Přeji si, aby se čtenářská základna opět rozrostla,“ 
říká knihovnice Jana Kučerová

Stolní tenistka Hana Matelová z Jankovic 
obhájila na začátku března v Teplicích titul 
mistryně republiky. Ve finále porazila Renátu 
Štrbíkovou. 

Ve finále dvouhry žen proti sobě nastou-
pily Renáta Štrbíková a Hana Matelová. Čes-
ká jednička se podobně jako v semifinále se 
Zdenou Blaškovou musela ještě do poloviny 
zápasu o vítězství strachovat. Zkušená Rená-
ta Štrbíková hrála uvolněně a za stavu 2:2 na 
sety vedla 9:6. Koncovku však lépe zvládla 
její soupeřka. 

„Byl to určitě klíčový moment celého finá-
le. I v semifinále jsem za stavu 2:2 prohrávala 
a dokonce odvracela setboly. Teď to bylo 
podobné. Jsem moc ráda, že jsem oba zá-
pasy zvládla, protože jsem moc toužila po 
tom vybojovat třetí titul v řadě za sebou,“ 
řekla Hana Matelová po slavnostním vyhlá-
šení se zlatou medailí na krku.

Přiznala, že se na celém turnaji cítila trochu 
pod tlakem a jediný zápas, kdy byla opravdu 
uvolněná, bylo finále čtyřhry. V deblových 
soutěžích vyhrály ve finále favorizované 
páry. Ve čtyřhře žen Hana Matelová s Kate-
řinou Tomanovskou,

Dvouhra žen, finále: Hana MATELOVÁ 
(ASRTT Etival) -Renata ŠTRBÍKOVÁ 
(Corte Maggiore) 4:2 (8,-10,-6,6,9,4).
Čtyřhra žen, finále: Hana MATELOVÁ 
(ASRTT Etival), Kateřina TOMANOVSKÁ 
(TuS Fürstenfeldbruck) – Karin ADÁMKOVÁ 
(MSK Gumotex Břeclav), Aneta KUČEROVÁ 
(SK Dobré) 3:0 (8,7,10).

Dostala se i na mistrovství světa
O dubnovém velikonočním víkendu za-

čalo také mistrovství světa v Budapešti, kde 
hrála i Hana Matelová. Po jednoznačné vý-

hře v prvním kole na Němkou Langovou 
4:0, jí nemilosrdný los určil ve druhém kole 
za soupeřku hráčku z TOP 5 světa, Číňanku 
Liu Shiwen, se kterou prohrála 0:4 na sety 
a byla vyřazena.

Také ve smíšené čtyřhře, kde nastoupila 
spolu s T. Polanským, byli vyřazeni ve dru-
hém kole favorizovaným čínským párem Liu 
Shiwen, Xu Xin, který se později stal mistry 
světa.

Hana Matelová je současně 54. hráčka 
světového žebříčku.

Knihovna bývala kulturním středis-
kem v obci. Za dlouhých zimních ve-
čerů lidé četli, a pro zásobu knih si 
chodili k paní knihovnici. Navíc se 
scházeli, aby si popovídali, co je nové-
ho. V dnešní uspěchané době a jiným 
zájmům už není jankovická knihovna 
tolik navštěvovaná, jako před několi-
ka lety. Knihovnice paní Jana Kučero-
vá řeší velký úbytek čtenářů a snaží 
se přilákat nové. Silné ročníky, které 
navštěvovaly knihovnu v minulých le-
tech, už nechodí a generační výpadek 
je velmi znát.

Během let klesl počet čtenářů  
o polovinu

„Myslím, že se na počtu čtenářů pode-
psal generační výpadek. Dříve chodívalo 
do knihovny více seniorů, někteří z nich už 
dnes třeba ze zdravotních důvodů nečtou. 
Také jsme měli více dětí ve věku 6 - 12 let. 
Dnes mám v knihovně 4 děti, další ke mně 
chodí i s maminkami, ale to jsou ještě „ma-

lošci“, kteří ještě neumí číst,“ zamýšlí se nad 
úbytkem čtenářů paní Kučerová.

V roce 2012 měla knihovna 50 čtenářů, 
z toho 13 dětí. Dnes má zaregistrovaných 
24 lidí, z toho 4 děti.

Knihovnice se snaží přilákat do knihov-
ny nové čtenáře, prozatím se to ale moc 
nedaří. Ve spolupráci s panem starostou 
pořádá několikrát do roka kulturní akce. 

V zimě roku 2014 se knihovna poprvé 
zapojila do akce „Česko zpívá koledy.“ Před 
Velikonocemi přijely i paní učitelky s dětmi 
z Dobrotic, aby se pustily do velikonoční-
ho tvoření. V květnu přijely poblahopřát 
maminkám k svátku děti z mateřské ško-
ly Dobrotice. V červnu se ještě pro děti 
chystá  pohádkové odpoledne v Hájíčku, 
zaměřené na Šmoulíky. 

Před každou akcí roznáší letáčky do 
schránky, aby se o ní dozvědělo co nejvíce 
lidí. Loni také vyhlásila soutěž „O nejhezčí 
pohádkovou postavičku“, jejíž vyhodnoce-
ní proběhlo na Adventním odpoledni. 

„Lidé na akce chodí, za což jsem velmi 

vděčná, ale vyšší počet čtenářů nám to ne-
přineslo,“ říká.

Knihy se pravidelně obměňují 
a dokupují nové

Svazky se v knihovně pravidelně obmě-
ňují, s Knihovnou Kroměřížska probíhá 
dvakrát ročně výměnný fond. To znamená, 
že jsou zapůjčeny knihy, které v jankovické 
knihovně ještě nebyly, aby si čtenáři stále 
měli z čeho vybírat. Jedná se o 50 knih pro 
dospělé a 30 pro děti. 

„Také můžu lidem sehnat knihu v Ho-
lešovské knihovně. Jedna místní paní mi 
pravidelně donese seznam knih, o které 
má zájem a já ji je přivezu z Holešova,“ vy-
světluje službu knihovnice. Také obec roč-
ně investuje několik tisíc korun do nákupu 
nových knih. 

Jana Kučerová si přeje, aby počet čtená-
řů opět stoupl.

„Ráda lidem poradím s výběrem knihy,“ 
říká. 

texty: Jana Hlavinková 
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Zásahová jednotka bude mít z dotací nový automobil

Místo nákupu nových židlí se zrenovovaly stávající

Ministerstvo vnitra – Generální ředi-
telství hasičského záchranného sboru 
vypsalo dotace na pořízení dopravního 
automobilu pro Jednotky sboru dobro-
volných hasičů. I Jankovice podaly žádost 
o dotaci a díky tomu, že uspěly, vypsaly 
výběrové řízení na dodavatele vozu.

Hodnotící komise se sešla 18. dubna 
a u otevírání obálek hodnotila cenové 

nabídky. Jediným kritériem byla nejniž-
ší cena, jak už je u veřejných zakázek ve 
státní sféře pravidlem. 

Nejvýhodnější nabídku podala firma 
Autospol Uherské Hradiště s vozidlem 
Ford transit L2.

„U výběru vozu jsme si nechali poradit 
od jednotek, které už auto mají, aby se s 
námi podělili o své zkušenosti. Zároveň 

jsme museli splnit zadávací podmínky 
ministerstva. V šesti stránkovém doku-
mentu byla přesně popsána kritéria, 
která musí automobil splnit, abychom 
dotaci získali,“ řekl starosta Miroslav Da-
rebník.

Ministerstvo vnitra poskytne 450 000 
Kč, 300 000 Kč přidá Zlínský kraj. Zbytek 
bude obec financovat ze svého rozpočtu.

Sál na obecním úřadě je velmi využí-
vaný. Konají se zde plesy, karnevaly a pro 
svou činnost si jej půjčují i spolky. Proto 
se zastupitelé rozhodli koupit nové židle 
a zjistili si cenové nabídky.

„Od původního plánu jsme ale ustou-

pili. Zjistili jsme, že „obyčejné“ židle vy-
jdou na 1 600 korun za kus. Když bychom 
jich pořídili potřebných 200 kusů, dostali 
bychom se na 300 000 korun,“ vysvětlil 
starosta Miroslav Darebník.

Obec našla jiné řešení a místo náku-

pu nových zrenovovala stávající. Obecní 
pracovník přes zimu dřevo obrousil a na-
lakoval.

„Akce nás vyšla na 20 000 korun včet-
ně mzdy,“ vypočítal starosta.

texty: Jana Hlavinková 

Zadržování vody v krajině, zabránění 
eroze půdy a vytváření mezí a remízků 
je nyní aktuální téma. Česko trápí dlou-
hodobé sucho. Kvůli systému obhospo-
dařování zemědělských plodin dochází 
k úbytku drobné zvěře a i vlivem sucha 
začíná ubývat některých druhů hmyzu 
a ptactva. Operační program Životního 
prostředí tak nyní poskytuje dotace prá-
vě na obnovení krajinných prvků, bioko-
ridory, mokřadní tůňky a meze a remízky. 
Jankovice mají zpracovaný projekt kom-
plexních pozemkových úprav, na jejichž 
základě chtějí požádat o dotace na bio-
koridory a mokřady.

„Oslovili jsme firmu Typha atelier Brno, 
aby nám zpracovala harmonogram pra-
cí. Pozemky mají zemědělskou krajinu 
rozčlenit a vrátit do ní systém mezí a re-
mízků tak, jak to fungovalo v minulosti. 
Budou zastávat i funkci větrolamu, který 
snižuje odnos půd a znečištění ovzduší,“ 
vysvětlil starosta Miroslav Darebník. 

Obec také vybuduje systém několika 
tůní na svých pozemcích. Jde o zemní 
tůně vytvořené vyhloubením původní-
ho terénu na úroveň hladiny podzemní 
vody, případně vedením drenážních po-
trubí do prostoru tůně. Opatření má vliv 

na zadržení srážkových vod z jarního tání 
a jeho pozvolné zasakování. Tím vznik-
nou i biotopy se stojatou vodou pro ži-
vočichy a rostliny. 

Obec celou záležitost konzultovala 
s odborníky a Agentura ochrany přírody 
a krajiny doporučila provést ještě před 
zahájením přípravných prací v podobě 
vyhloubení několika půdních sond, výš-
kopisné a polohopisné zaměření a in-

ventarizaci stromů pro zásahy a kácení 
v ploše mokřadů. Až na základě výsledků 
prací je možné odhadnout počet a umís-
tění jednotlivých tůní.

Jankovice můžou na projekty získat 
dotaci až ve výši 100 % uznatelných ná-
kladů. 

Nejvíce srážek za jeden den spadlo 
v loňském roce 2. září – 31 milimetrů.

Chystají se opatření pro zadržování vody v krajině a obnovu mezí
a remízků
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Špatně zaparkovaná auta brání plynulému průjezdu

Kraj poskytuje dotaci na výměnu starých kotlů

Díky směně pozemků má plocha na budoucí čističku 4000 m²

Už jsou dávno pryč doby, kdy mělo jen 
několik málo obyvatel automobil. Dnes 
je jich v každé rodině několik a v dobách, 
kdy se silnice stavěly, s tím nikdo nepo-
čítal. Proto nejsou komunikace technicky 
řešeny tak, aby na nich parkovala vozidla 
a přitom vedle nich zůstal volný prostor 
v souladu s pravidly silničního provozu. 

Ta říkají, že „při stání musí zůstat pro kaž-
dý směry jízdy volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 metry. Při zastave-
ní musí zůstat volný jeden pruh pro oba 
směry jízdy, široký nejméně 3 metry“. 

„Chci požádat řidiče, aby výše uvedené 
pravidlo co nejvíce dodržovali. Zejména 
pokud majitelé vozidel mohou svá auta 

parkovat na vlastním pozemku. Využívej-
te maximálně této možnosti. Pravidlo je 
důležité dodržovat i z hlediska bezpeč-
nosti, při požáru tudy hasičský vůz mnoh-
dy nemá šanci projet. To samé záchranka 
nebo popelářské auto při svozu komu-
nálního odpadu,“ vyzval všechny k ohle-
duplnosti starosta Miroslav Darebník.

Zlínský kraj vyhlásil třetí vlnu kotlíko-
vých dotací. Ty jsou určeny pro vlastníky 
a spoluvlastníky rodinných domů, které 
jsou vytápěny kotlem na pevná paliva 
s ručním přikládáním. Ten musí být záro-
veň připojen na otopnou soustavu a ko-
mínové těleso.

Z dotace lze starý kotel vyměnit za nový 

na biomasu, plynový kondenzační kotel 
či tepelné čerpadlo. O finanční podporu 
jde žádat i zpětně na kotle zakoupené od 
15. července 2015.

Kraj zveřejnil seznam kotlů podporo-
vaných z dotace. Lze získat až 80 % způ-
sobilých výdajů, nejvýše však 120 000 Kč 
na tepelné čerpadlo, kotel na biomasu 

a plynový kondenzační kotel. Žádost 
musí být podána elektronicky v období 
10. 9. - 15. 10. K ní je potřeba přiložit foto-
dokumentaci starého plynového kotle či 
kamen a kuchyňského sporáku.

Více informací na: 
www.kr-zlinsky/kotliky. 

Dalšími pozemky se zabývali zastupitelé 
na svém posledním zasedání v dubnu. Ten-
tokrát se jednalo o pozemky důležité pro 
umístění čistírny odpadních vod. 

Obec směnila pozemky se dvěma vlast-
níky o celkové ploše 2 575 m². Spolu se 
současnými pozemky tak vznikne plocha 
o rozloze téměř 4 000 m² dostatečná pro 
umístění čističky.

„Bez vstřícného jednání majitelů bychom 
potřebnou plochu nezískali. Jednání trvala 
více než 6 měsíců,“ uvedl starosta Miroslav 
Darebník. 

Zastupitelé dlouho zvažovali varian-
ty, jaký druh čističky bude nejvhodnější. 
Nakonec preferují filtrační přírodní čištění 
pomocí takzvané vertikální kořenové čis-
tírny.

Starosta nyní jedná s Ministerstvem ze-
mědělství a Povodím Moravy, s. p., o po-
volení vybrané varianty čističky. 

„Kořenová čistička není u uvedených 
institucí preferovaná. Musíme doplnit žá-
dosti podle jejich požadavků, a poté vy-
dají stanovisko,“ dodal starosta.

Původní varianta nadobecního kanali-
začního systému Jankovice – Chomýž – 
Brusné – Hlinsko pod Hostýnem – Slavkov 
pod Hostýnem, už je nyní nerealizovatel-
ná. 

Hlinsko již má postavenou vlastní čistič-
ku, kterou zrealizovaly Vodovody a kana-
lizace Kroměříž, a. s. Slavkov má zpraco-
vanou studii na vlastní čističku, nebo se 
napojí na zařízení v Bystřici. Chomýž bude 
také pravděpodobně realizovat svůj vlast-
ní projekt. Brusné již začalo s projektanty 
řešit možnosti vlastního čištění.
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Nové jízdní řády začnou platit až příští rok

Tříkrálová sbírka
vynesla 13 156 korun

O zavedení nového systému ve veřej-
né dopravě se mluví už několik let. Le-
tos Zlínský kraj po dlouhých přípravách 
spustil výběrové řízení na nové doprav-
ce. Kraj si od projektu slibuje více cestují-
cích, více spojů, lepší návaznost a jedno-
dušší a přehlednější systém. Avšak Úřad 
na ochranu hospodářské soutěže výbě-
rové řízení zrušil. To znamená, že pláno-
vané změny vejdou v platnost nejdříve 
v září 2020.

Nové jízdní řády už mají svou konkrétní 
podobu. Tomu předcházelo několik jed-
nání starostů z Holešovska s představiteli 
kraje. Konkrétně s náměstkem pro dopra-
vu Pavlem Botkem a zástupci firmy KO-
VED, s. r. o. (Koordinátor veřejné dopravy 
Zlínského kraje). 

„V první fázi nám byl představen zcela 
neakceptovatelný rozsah nových linek 
autobusů obsahující úplné zrušení sou-
časných linek Bystřice pod Hostýnem – 
Kroměříž, Rusava – Kroměříž nebo Bystři-

ce – Brno. Postupně se podařilo vyjednat 
zachování linky do Kroměříže a nyní také 
do Brna, i když jen v omezeném počtu 
spojů oproti současnému stavu. V návr-
zích chyběl také spoj z odpolední smě-
ny z Holešova. Ten se nám také podařilo 
prosadit zpět. Naopak se výrazně zlepší 
přímé spojení do Zlína. Aktuálně ještě 
probíhají jednání na zachování zastavo-
vání vlaků na naší zastávce u spojů číslo 
3907 a 3911,“ řekl starosta Jankovic Miro-
slav Darebník.

texty: Jana Hlavinková 

Bruslení na ledové ploše je pro mnoho lidí symbol zimy. Obci se podařilo v druhé po-
lovině ledna připravit kluziště na tenisovém kurtu. I když plocha vydržela pouhé 4 dny, 
všichni se dostatečně vyřádili. Pak už bohužel přišla obleva.

Oblastní charita, tak jako každý rok, 
pořádala Tříkrálovou sbírku na pomoc 
potřebným. Konala se i v Jankovicích, 
a to začátkem ledna. Koledníci obcházeli 
domácnosti, a kdo chtěl, mohl přispět fi-
nanční částkou dle svého uvážení. Letos 
se vybralo 13 156 korun. 

Charita děkuje všem koledníkům 
a hlavně těm, kteří přispěli a podpořili tak 
dobrou věc.
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V průvodu šel
s medvědem Mimoň 
i čarodějnice
První sobotu v březnu, po osmé ranní, 

začal obcí procházet průvod v čele s med-
vědem. Atmosféra byla velmi přátelská, 
masky se seřadily a chodilo se po dědině 
dům od domu. Většina spoluobčanů byla 
na masopustní průvod připravena a měla 
nachystáno kvalitní občerstvení. Nejmen-
ší účastníci ochutnali výborné koblihy, 
pro zkušenější bylo zase připraveno něco 
ostřejšího na zapití. Průvod prošel celou 
vesnicí a do cíle dorazil za stmívání. Akce 
byla velmi vydařená, pro některé i trochu 
unavující, nicméně celá vesnice si ma-
sopustní průvod velmi užila.

MĚSÍC TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL

červen

12. června Pohádkové dopoledne MŠ knihovna, obec

22. června Pouť obce na Hostýně obec, hasiči, spolek, myslivci

6. - 30. června Tenisový turnaj - 33. ročník obec

červenec

5. - 7. července Návštěva Gminy Sitno, zemědělská výstava obec + obec Rymice

13. července Červencová noc - taneční zábava Skarlet hasiči

27. července 2019 Jankovice EKOFEST

srpen 31. srpna Loučení s prázdninami hasiči, obec

září Oslava 75.výročí založení SDH hasiči

říjen 28. října Lampiónový průvod k výročí vzniku ČR obec, hasiči, spolek

listopad divadlo obec

prosinec

Adventní posezení obec, knihovna

5. prosince Mikulášská pochůzka obec, hasiči

Vánoční koncert - Moravská Veselka obec

11. prosince Česko zpívá koledy obec, knihovna

Vánoční besídka MŠ Dobrotice obec, knihovna

26. prosince Vánoční turnaj stolní tenis sportovci
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Další akce v obci
Vánočního koncertu s Moravskou 
Veselkou se účastnilo 110 lidí, obec 
s dechovou kapelou spolupracuje již 
18 let.

Na Vánoční besídce dětí z Mateřské 
školy Dobrotice vystoupily nejen děti 
z Jankovic.

Na Velikonoce pořádala knihovna 
spolu s maminkami Velikonoční tvoření. 
Na obecním úřadě vznikaly dětem pod 
rukama krásné velikonoční ozdoby. 
Nechybělo ani občerstvení.

K Velikonocům neodmyslitelně patří 
i klapotání. Úkolu se nadšeně zhostili 
místní kluci.

Sportovci spolu s obecním úřadem 
každoročně pořádají Vánoční turnaj ve 
stolním tenise, který se koná na Štěpána. 
Sportovní odpoledne si nenechalo ujít 
7 dvojic.

Zvítězili Dalibor Kuba a Radek Ševčík, 
na druhém místě se umístili Karel Barotek 
a Petr Vlasák a třetí skončili Ondřej Matula 
s Josefem Kučerou.

Milí čtenáři,

opět Vám přinášíme oblíbenou soutěž.
Tentokrát na dvou fotografiích z minulosti naší obce. 
Vyplněné kupony vystřihněte a vložte do připravené 
schránky v prodejně potravin v budově bývalé školy.
Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce vylosujeme 
3 ústřižky a autoři správných odpovědí získají poukázky 
na nákup zboží v místním obchodě s potravinami 
v hodnotě 100 Kč.

Výherci z čísla 1/2018
Poukázky v hodnotě:
100 Kč Jaroslava Kolaříková
200 Kč Pavlína Stoklásková
300 Kč Jindra Sklenářová

Správné odpovědi z minulého čísla:
Tajenka: mikroregion Holešovsko.
Fotografie: dům Kopečných, nyní Vánských číslo 45.

Aktuální soutěžní otázky:
Fotografie číslo 1: poznejte místo, kde byl pořízen 
snímek ze stavby kanalizace v roce 1983.
Fotografie číslo 2: poznejte dům na fotografii 
pořízené v roce 1978.

1.

2.

Soutěžní kupon:
Fotografie č. 1 byla pořízena ____________________________________________

Na fotografii č. 2 je dům ________________________________________________

Jméno: _______________________________________________________________

POZNEJTE FOTOGRAFIE A VYHRAJTE POUKÁZKU NA NÁKUP
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Na Lysinskou krůtu sněžilo
a byl velký mráz

Z kuchařky naší babičky

Zapojili jsme se do akce
„Česko zpívá koledy“

Na Vaše přání Vám přinášíme recepty našich babiček. Přejeme dobrou chuť.

Sportovní areál Jankovice hostil na konci ledna 4. ročník horole-
zeckého běhu Lysinská krůta. I když byly letos podmínky velmi 
náročné, přesto si závod nenechalo ujít více než tři desítky běž-
ců. Mezi odvážlivci se našly i ženy. Teploty totiž byly pod bodem 
mrazu a sněžilo. Trasa měla převýšení 867 metrů, nejvyšší bod 
měl 598 metrů a délka tratě byla 16,5 kilometru. Z mužů měl 
nejlepší čas Radek Šíbl – 97 minut, z žen doběhla do cíle první 
Martina Novotná za 103 minut. 

Stalo se tradicí, že dne v prosinci se v mnoha obcích a městech 
v České republice společně u obecního vánočního stromečku 
zpívají koledy. Vánoční písně se rozeznívají vždy ve stejný čas a ani 
v Jankovicích tomu nebylo jinak. V loňském roce se akce konala po-
páté, všem zúčastněným se moc líbila a všichni doufají, že se zpívání 
stane tradicí. U stromečku zazněly známé koledy, jako například Ne-
sem vám noviny, Narodil se Kristus Pán či Půjdem spolu do Betléma. 
Setkání zorganizovala ve spolupráci s obecním úřadem knihovna.

BABIČČIN OVOCNÝ NUDLÁK
Ingredience:
500 g širokých nudlí (fleků)
400 g jahod
250 g měkkého tvarohu
80 g másla
3 ks vajec
100 ml mléka
3 lžíce cukru
citronová kůra

Postup:
1. Uvařené nudle v nesolené vodě scedíme, přidáme lžíci másla a promíchá-
me.
2. Jednu lžíci másla utřeme se dvěma lžícemi cukru a jedním žloutkem, 
přidáme tvaroh, jedno rozklepnuté vejce, kůru z poloviny dobře očištěného 
citronu a vše řádně promícháme.
3. Do zapékací mísy střídavě vrstvíme uvařené těstoviny, tvaroh a očištěné, 
na půlky nakrájené jahody, končíme nudlovou vrstvou.
4. Vrchní nudlovou vrstvu polijeme mlékem s rozšlehaným vejcem, bílkem, 
lžičkou cukru a lžící másla, dáme do předehřáté trouby a pečeme asi 10 mi-
nut. Pak přidáme další jahody a dopečeme.

JARNÍ NUDLE
Ingredience:
500 g nudlí
250 g dopředu uvařeného uzeného bůčku
50 g másla
1/2 ks větší cibule
1/4 ks celeru
1 plechovka sterilovaného hrášku
3 lžíce oleje
sběračka vývaru z uzeného masa

Postup:
1. Do většího hrnce dáme na kostky rozkrájený, dopředu uvařený, uzený 
bůček.
2. Bůček opečeme, přilijeme olej, přidáme máslo, na kostičky nakrájený 
celer a cibuli, chvíli vše restujeme.
3. Přidáme sterilovaný hrášek bez nálevu, sběračku vývaru z uzeného masa 
a směs chvíli povaříme.
4. V osolené vodě uvaříme nudle doměkka, scedíme je, necháme okapat 
a pak je nasypeme do hrnce s masem a zeleninou.
5. Promícháme, osolíme a okořeníme pepřem.
6. Jednotlivé porce hustě posypeme nastrouhaným sýrem a zdobíme 
nasekanou zelenou petrželkou.

nastrouhaný sýr
nasekaná petrželka

voda
pepř

sůl
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V březnu se konalo tradiční posezení se 
seniory. Jednou za rok si tak místní mají 
možnost spolu posedět a dozvědět se, 
co se za uplynulý rok v obci událo a jaké 
mají zastupitelé plány pro letošní rok.

Odpoledne zahájily děti z mateřské 
školy, které si spolu s paní učitelkami 
připravily vystoupení. Poté starosta Mi-
roslav Darebník seznámil seniory s ak-
cemi a plány, které mají zastupitelé pro 
nadcházející rok. Přítomní využili příle-
žitosti a zeptali se starosty na to, co je 
zajímalo ohledně chodu obce, práce 

zastupitelstva a chystaných projektů. Na 
setkání dorazilo 40 seniorů, což je polo-
vina všech obyvatel důchodového věku. 
Senioři mají možnost si mezi sebou po-
povídat, zavzpomínat u filmů z obce na 
staré časy a zapojit se do společenského 
života. Sedělo se až do večera a všichni 
měli dobrý pocit z vydařeného odpole-
dne. Obec také pro všechny přichystala 
drobné občerstvení a kytičku. K tanci 
a poslechu zahrál pan Cholasta a přidali 
se i bratři Křížkovi.

Jaro je roční období, na které se těší vět-
šina lidí. A s jarem je spojeno několik tradic, 
například i pálení čarodějnic. Proto se místní 
děti, maminky, tatínci i prarodiče sešli, aby 
už zimu konečně vyhnali z vesnice. K tomu 
nechyběla ani velká ohňová show valašsko-
meziříčské skupiny Boca fuego, na kterou si 
všichni ochotně počkali až do setmění. Me-
zitím děti tančily, zpívaly i si zasoutěžily. Ma-
lými i velkými čarodějnicemi se to na v Há-
jíčku jen hemžilo. A na co se všichni nejvíce 
těšili? No přece na opékání špekáčků, které 
nemůže chybět na žádné akci.

Na tradiční posezení přišla polovina seniorů

Pálení čarodějnic provázela ohňová show
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Plesová sezona nesměla chybět ani 
v Jankovicích. Příznivci tance a zábavy 
se mohli vydat hned na dvě akce. Jednu 
pořádala obec, druhou Myslivecký spo-
lek Hrabina.

Maškarní ples se pořádá už minimálně 
30 let. I když ne všichni přijdou v mas-
kách, stále se najde dost těch, kteří si 
kostým pečlivě připravují. A asi třetina 
všech účastníků v něm dorazila.

„Masky bývají vždy zajímavé a pro pří-
chozí máme 50 % slevu na vstupném za 
to, že si dali práci s vymýšlením a shá-
něním kostýmu. Máme pro ně také při-
chystanou speciální tombolu,“ řekl sta-
rosta Miroslav Darebník. 

Myslivecké sdružení zase na svůj ples 
přichystalo zvěřinovou tombolu i zvě-
řinové speciality. Na zahájení nesmělo 
chybět troubení a už tradiční skupina 
Orion. Na akci přišlo okolo 120 lidí.

Na karneval se děti vždy dlouho dopředu 
těší. S maminkami vybírají vhodnou mas-
ku a nemůžou se dočkat, co všechno tam 
na ně čeká. Karneval je v Jankovicích velmi 
oblíbený, o čemž svědčí i to, že se sem sjíž-
dí děti z celého okolí. Tentokrát dorazilo 50 
dětí v maskách. Často s nimi přijde celá rodi-
na včetně babiček, a tak sál obecního úřadu 
zaplnilo 200 lidí.

O program se postarali Klauni z Balonko-
va. Připravili uvítání, kouzla, soutěže, tanečky, 
hry i průvod masek. Obec připravila boha-
tou tombolu. Ta se nejen losovala, ale byla 
připravena i ruličková tombola tak, aby žád-
né dítko neodešlo s prázdnou. Nechybělo 
ani občerstvení a pro děti spousta sladkostí. 
Všichni se skvěle bavili a odnesli si nové zá-
žitky.

Plesovou sezonu zahájil myslivecký ples, nechyběl ani maškarní

Na karneval dorazili i Klauni z Balonkova
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