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Milí spoluobčané,
blíží se nám konec roku. Roku, který 

byl pro všechny jeden z nejtěžších, a to 
zejména jeho první polovina a také prá-
vě současné poslední týdny. Jsme nuce-
ni čelit znova mnoha omezením, která 
nejsou příjemná. A navíc to vypadá, že 
tady s námi budou ještě několik týdnů. 
Buďme prosím trpěliví a ohleduplní, 
situace se určitě brzy zlepší. Řeknete 
si jistě, to jsme slyšeli už na konci roku 
minulého a téměř nic k lepšímu se ne-

změnilo… Přesto je třeba stále mít víru, 
že nový letopočet přinese zlom a život 
se dostane postupně do normálu. 

Konec roku bývá spojován s rekapi-
tulováním a tomu je věnována převáž-
ně první část tohoto čísla zpravodaje. 
Ten však vychází jen necelých pět mě-
síců od předchozího, a tak se může zdát, 
že se toho událo málo. O tom, že tomu 
tak není, se můžete přesvědčit, když 
otevřete toto číslo zpravodaje.

Drazí spoluobčané, dovoluji si vy-
užít této příležitosti a rád bych vám  
a vašim rodinám popřál radostné a klid-
né prožití vánočních svátků v kruhu nej-
bližších a těch, na kterých vám nejvíce 
záleží. Přeji vám do nového roku 2022 
hlavně pevné zdraví, štěstí, porozumění 
a mnoho osobních i pracovních úspě-
chů. Nechť je pro nás všechny nadchá-
zející rok rokem šťastným.

Miroslav Darebník
starosta obce

Vánoce patří mezi jedny z nejkrás-
nějších svátků během roku. Nejen sa-
motné Vánoce, ale už i ten předvánoční 
čas dokáže v člověku vykouzlit pocit po-
hody a radosti. Jedním ze způsobů, jak 

si přivodit vánoční náladu a atmosfé-
ru, je rozsvícení vánočního stromečku. 
V Jankovicích pro tyto účely využíváme 
obecní strom stojící v parku před obec-
ním úřadem, který se letos rozsvítil ve 

čtvrtek 25. listopadu v podvečerních 
hodinách. Na zahřátí pro občany byl 
nachystán svařák. 

Pavlína Stoklásková
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MAPOVÁNÍ A ZAMĚŘENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK 
DOKONČENO

V průběhu srpna proběhlo fyzické 
dohledání a zaměření domovních přípo-
jek u všech rodinných domů i rekreačních 
chalup v obci. Děkujeme všem občanům, 
že byli až na drobné výjimky maximálně 
vstřícní a chápou tak, že připravované 
nové připojení na kanalizaci pro ně bude 
významným přínosem. Odkanalizování 
obce je významným krokem v rozvoji 
obce, zrovna tak jako v dřívějších letech 
to bylo zavedení vody, elektřiny či ply-

nu k jednotlivým domům. I když to ve 
fázi výstavby přinese občanům určité 
starosti a nepohodlí, jako ostatně každá 
stavba. Odpadnou vám starosti s likvidací 
fekálií a zvýší se komfort bydlení. Připo-
jením na veřejnou kanalizaci se zvedne 
tržní hodnota vaší nemovitosti a nám 
všem se výrazně zlepší životní podmínky  
a prostředí v naší obci.

Nyní jsou již zaznamenané úda-
je překresleny do map a pokračuje 

projektová příprava. První návrhy celé 
sítě včetně ČOV obdrží obec na konci 
ledna 2022.

Pro budoucí areál ČOV a sběrného 
dvora koupila obec od soukromého ma-
jitele v červenci tři pozemky o celkové 
rozloze 1.615 m2 a rozšířila si tím tento 
prostor na 5.994 m2.                                                                                                                                            

Miroslav Darebník

PROBĚHLO ZASÍŤOVÁNÍ NOVÉ LOKALITY U HÁJÍČKU

Na plánované lokalitě pro stavbu 
rodinných domů začaly bagry v polo-
vině srpna hloubit výkopy pro uložení 
inženýrských sítí. I díky tomu, že počasí 
na přelomu léta a podzimu stavbařům 
přálo, byly práce přes jejich rozsah do-
končeny s téměř dvouměsíčním před-
stihem. Hotové jsou tak páteřní trasy 
vodovodu, kanalizace, plynovodu a op-
tického kabelu. K jednotlivým parcelám 
byly položeny přípojky na kanalizaci  
a optický kabel a podle požadavků jed-
notlivých vlastníků také plynu. V zemi 
vedle budoucí komunikace se již na-
chází kabel veřejného osvětlení včetně 
připravených odboček pro jednotlivé 
sloupy. Součástí zakázky byla také pře-
ložka hlavního plynovodu v blízkosti 
stávající regulační stanice. 

Stavbu prováděla společnost Rovina 
Stavební, a.s. Hulín, která byla schválena 
zastupitelstvem obce na základě výbě-
rového řízení z května letošního roku, 
kde bylo osloveno celkem dvanáct firem. 

Rozvod elektřiny samozřejmě ne-
bude chybět. Připojení této energie si  
u všech staveb zajišťuje vlastním pro-
jektem i realizací provozovatel distri-
buční soustavy, což je v naší oblasti spo-
lečnost EG. D, a.s. (dříve E.ON). Natažení 
kabelů a montáž přípojkových skříní na 
pozemky je plánováno na duben 2022. 
Stavba komunikace přijde na řadu prav-
děpodobně hned vzápětí.

Miroslav Darebník
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REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ZHRTU

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SE BLÍŽÍ DO CÍLE

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY DOSTALY NOVOU PODLAHU

    Dřevěný most přes potok u čísel 
32 a 33 se dočkal po více než čtyřiceti 
letech nutné rekonstrukce. Poslední 
neodkladnou opravu si mnozí z vás 
ještě pamatují, když se zde propadl 
přívěs traktoru. Stávající pojezdovou 

plochu z pražců nahradily modřínové 
hranoly, na které byly použity stromy 
z obecního lesa. Vytěženou čtyřme-
trovou kulatinu zpracovali ve dvoře 
OÚ pracovníci obce a místní mladí bri-
gádníci na mobilní pásové pile. Poté 

je instalovali pod vedením zkušeného 
tesaře Karla Navrátila na most. Novým 
prvkem je oboustranné zábradlí pro 
větší bezpečnost chodců.

Miroslav Darebník

Stále pracujeme na změně č. 1 
územního plánu Jankovice. Krajský 
úřad Zlínské kraje (KÚZLK) v červenci 
vydal vzhledem k nedostatkům v tex-
tové a grafické části nesouhlasné stano-
visko, což mělo za následek opakování 

veřejného projednání. To proběhlo 22. 
listopadu a k předloženému návrhu 
nebyly v zákonné lhůtě podány žádné 
námitky a připomínky. Nyní se budou 
vyjadřovat nadřízené orgány a KÚZLK, 
dále proběhne zapracování změn do 

dokumentace a závěrečný krok, kte-
rým je schválení celého souboru úprav 
zastupitelstvem obce. Toto by mělo 
proběhnout po uplynutí zákonných 
lhůt v březnu 2022. 

Miroslav Darebník

Zub času se podepsal i na našich 
autobusových zastávkách. Největší díl 
oprav byl investován do rekonstrukce 
podlah. Na některých místech navíc 
nahradila nová omítka tu opadanou 
a popraskanou. Veškeré tyto činnosti 
prováděl pan Libor Crlík. 

Po dokončení zednických prací do-
staly vnitřní zdi novou malbu, kterou 
bohužel často ničí neznámí cestující 
otisky svých bot.

Kompletní náklady na opravy i vy-
malování zdí dosáhly částky 29 000 Kč.

Miroslav Darebník
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Starosta obce obdržel sdělení od okresní organizace Klu-
bu dárců krve v Kroměříži, že pan Lukáš Barotek absolvoval 
na začátku tohoto roku již šedesátý odběr krve. Znamená 
to, že daroval již 26 litrů krve na záchranu lidských životů při 
nejrůznějších operacích a úrazech, při kterých je lidská krev 
nezbytně nutná, a lékařské zákroky by se bez nich nedaly vů-
bec realizovat. Potřeba krve neustále, i přes rozvoj moderních 
léčebných metod, roste.  Medicína dokáže téměř zázraky, ale 
krev ještě vyrobit neumí. 

Na listopadovém zasedání převzal pan Barotek z rukou 
starosty drobné dary jako poděkování obce za dlouhodobé 
dárcovství.  

DAROVAL KREV JIŽ POŠEDESÁTÉ

SBÍRKA PRO RODINU ZASAŽENOU TORNÁDEM 
BYLA PŘEDÁNA

Snad všichni ještě máme v živé 
paměti večer 24. června, kdy se na in-
ternetu začaly objevovat první videa  
a fotografie tornáda, které se přehnalo 
jižní Moravou. 

Pamatuji si, že jsem jen nevěřícně 
zírala na monitor.  V hlavně mi bleskla 
myšlenka, že to není možné, že něco 
takového se v našich končinách přece 
nemůže stát. Ale stalo se. 

V celé republice byla vyhlášena řada 
sbírek na pomoc lidem, které postihlo 
ničivé tornádo. Obecní zastupitelstvo 
Jankovic odhlasovalo finanční pomoc 
dvěma obcím, a to Mikulčicím a Týnci.

Sbor dobrovolných hasičů chtěl 
také pomoci, proto jsme rozhodli, že 
zorganizujeme sbírku. Chtěli jsme ji 
ale pojmout jinak – ne pro konkrét-
ní obec, ale pro konkrétní rodinu. Od 

myšlenky nebylo daleko k činu, a tak 
bylo možné od 7. července přispět do 
kasičky, která byla umístěna nejprve 
v místním obchodě a poté na obecním 
úřadě. Celková částka, kterou jsme do 
Hrušek zavezli, byla 42 000 korun (hasiči 
přispěli částkou cca 10 tis. korun, obecní 
úřad přidal částku cca 6 tis. korun). Dě-
tem jsme přivezli drobnosti v podobě 
bonbonů a kšiltovek.

Sbírku jsme zorganizovali pro rodi-
nu Vališových.  „Bydlíme v obci Hrušky  
a jsme rodina se dvěma holčičkami. 
Svůj domeček jsme budovali spoustu let  
a stále na něj máme hypotéku,“ přibli-
žuje příběh rodiny paní Vališová, která 
byla toho dne s dětmi sama doma. 
„Toho dne jsme působením tornáda při-
šli o celé podkroví našeho domu a také 

podstatná část přízemí domu a jeho 
vybavení byla zničena. Dům je bohužel 
neobyvatelný.“

To, co si toho večera maminka  
s dcerami prožily, si lze jen velmi těžko 
představit. „Z velké vzdálenosti přiletěl 
obrovský stavební kontejner o váze tří 
tun a proletěl přední nosnou zdí kuchyně 
jen chvíli poté, co měly děti večeři. Pro 

náš úkryt jsem intuitivně vybrala obývák. 
Měly jsme velké štěstí, protože z celého 
domu zůstal obývák jedinou místností, 
kterou tornádo nijak nepoškodilo. Manžel 
byl v té době na cestě z práce a neměl  
o nás dlouho žádné zprávy.“

To, jak dům po řádění tornáda vy-
padal, jen dokládá, že měly opravdu 
velké štěstí, že se nikomu nic nestalo.
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  Rodina má za sebou velký kus práce, ale ještě větší před sebou. Bude ale trvat dlouho, než se dům opět přemění v bez-
pečný a útulný domov.

Ráda bych touto cestou popřála Vališovým hodně sil v budování domova, pevné zdraví, pohodu, spokojenost a ve svém 
okolí co nejvíce lidí, kteří pro ně budou oporou a pomohou vždy, když to bude potřeba. A jak píše paní Vališová ve svém 
poděkování, i my doufáme, že se setkáme při příjemnější příležitosti.

 Ivana Janošová

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří projevili obrovskou vlnu solidarity při události 

v oblastech postižených tornádem ze dne 24. 6. 2021.

Děkujeme obci Jankovice, jejím občanům a členům místního sboru dobrovolných hasičů za přispění 

ve sbírce, kterou uspořádali na podporu naší rodiny.

Jsou dny, kdy si přejeme, aby šly věci lehce. Ještě dlouhé měsíce potrvá, než se náš dům stane znovu 

bezpečným domovem. Ale i díky Vašemu přispění jsme tomu blíže.

Rádi bychom si v budoucnu od tohoto úsilí a prostředí odpočinuli a navštívili obec Jankovice, setkali 

se s milými lidmi a vyjádřili poděkování osobně s rodinou.

S přátelským pozdravem

Katka, Marek, Kačenka a Anetka Vališovi
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V JANKOVICÍCH ŠLY DĚTI Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

 V nezvyklém zářijovém termí-
nu se téměř dvě stovky nadšených 
děti vydalo na putování Z pohádky 
do pohádky. Mohly si tak vychutnat 
procházku jankovickou přírodou, ne-
boť ve zdejším lese ožilo téměř čtyři-
cet pohádkových postav.  Děti viděly 
perníkovou chaloupku i s ježibabou, 
rytíře Brtníka s dcerou Leontýnkou, 
Křemílka a Vochomůrku, Trautenberka 
s Krakonošem, Jáju a Páju s dědou Le-
bedou a spousty dalších postav, které 
znají z večerníčků a filmů. Pohádkové 
bytosti měly na svých stanovištích 
připravený úkol a jako odměnu slad-
kosti a ovoce. 

Nechybělo také občerstvení v po-
době točené zmrzliny, vaflí a špekáčků. 
Po návratu z pohádkového lesa vozil 
děti oblíbený vláček Pacifik a v dopro-
vodném hodinovém programu si na 
závěr odpoledne zazpívaly a zatan-
covaly v hudebním pořadu Culinka  
a tancohrátky. 

Miroslav Darebník
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Sobota 11. září 2021 patřila v naší 
obci již 6. ročníku závodu malotrak-
torů domácí výroby pořádané míst-
ními hasiči ve spolupráci s obecním 
úřadem. Sjelo se 17 traktorů, které se 
utkaly ve 3 disciplínách – slalom, jízda 
zručnosti a okruh přes vodní brod. Krás-

TRAKTORIÁDA 2021 

né slunečné počasí přilákalo více jak 
1 300 návštěvníků. Pořadatelé připravili  
i bohatý doprovodný program pro děti  
i dospělé. Nechyběl skákací hrad, ma-
lování na obličej a jízda ve vanovém 
vláčku. Zpestřením celého dne byl přílet 
vrtulníku, kdy se mohli zájemci proletět 

a shlédnout celou akci z ptačí perspek-
tivy. Po celou dobu akce nechybělo 
bohaté občerstvení a na závěr byla pro 
hosty připravena disco party. Velké po-
děkování patří sponzorům a hasičům 
z Traplic za pomoc. 

Zděňka Stoklásková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 19. září přivítala obec Jan-

kovice pět nových občánků naroze-
ných v roce 2021. Slavnostní přivítání 
zahájily svým vystoupením děti z MŠ 
Dobrotice. Tradičně pak navázal staros-

ta obce svým proslovem. Přivítáni byli 
tři chlapečci a dvě holčičky, jmenovitě 
Ida Trhlíková, Anežka Kučerová, Jonáš 
Kučera, Vilém Tatýrek a Štěpán Husák. 
Po podpisech do pamětní knihy dostaly 

děti upomínkové dárečky, maminky 
pak kytičky. Na závěr slavnosti nechy-
běl přípitek.

Pavla Tkadlečková

Úvodní vystoupení dětí z MŠ Dobrotice Anežka Kučerová

Ida Trhlíková Vilém Tatýrek

Šimon Husák Jonáš Kučera
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Poslední zářijovou sobotu přichys-
tal myslivecký spolek Hrabina tematic-
ké odpoledne pro děti. Podobně jako  
u tradičního Pohádkového lesa, děti 
měly za úkol projít vyznačenou trasu le-
sem, kde na celkem pěti stanovištích pl-
nily úkoly různého zaměření. Jednotlivá 
stanoviště se věnovala např. zoologii, 

MYSLIVECKÝ DEN PRO DĚTI
ekologii nebo kynologii. Děti byly dle 
věku rozděleny do několika kategorií 
obtížnosti a všichni se tak ke správnému 
řešení úkolů a hádanek opravdu museli 
dopracovat. Za splněné úkoly pak byly 
udělovány body, které se v cíli sečetly  
a tři nejlepší „malí myslivci“ z každé ka-
tegorie byli odměněni krásnými věcný-

mi cenami. Aby nikdo nesmutnil, byly 
samozřejmě pro všechny děti připrave-
né malé ceny útěchy.

Premiéra mysliveckého dne v Jan-
kovicích vyšla dle pořadatelů i ohlasů 
spokojených rodičů na výbornou, a tak se 
můžeme společně těšit na další ročníky. 

Pavla Tkadlečková

Datum 28. října je v české historii 
spojováno se vznikem samostatného 
československého státu. 

V naší obci si tento významný den 
připomínáme od roku 2018 lampio-
novým průvodem. Průvod občanů, za 
doprovodu rozsvěcených lampionů,  

PO LOŇSKÉ PŘESTÁVCE PROŠEL OBCÍ ZNOVU 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

a hasičů, nesoucích vlajku České repub-
liky, prošel obcí ve středu 27. 10. Naše 
cesta začala již tradičně u bývalé školy 
a pokračovala k památníku padlým  
z 1. světové války. Poté jsme v pro-
storách obecního úřadu mohli díky 
promítání filmů z historie obce zavzpo-

mínat na události z minulosti. Pro děti 
bylo přichystané opékání špekáčků,  
a tak jsme si mohli všichni užít příjemné 
říjnové odpoledne s podtextem krásné 
vzpomínky.

Pavlína Stoklásková
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Když se řekne Mikuláš, jsou už ve 
vzduchu cítit Vánoce. Nejvíce se na 
oba svátky těší děti, ale troufám si říct,  
že i my dospělí se v tuto dobu vracíme 
do svého dětství a skrze nejmenší vzpo-
mínáme na vlastní zážitky.

„Mami, mami! Už jedou!“ tahá mě 
vzrušeně za rukáv starší ze synů. To 
tomu mladšímu už nějak došla ener-
gie a hrdinství, kterým ještě před pár 
hodinami oplýval. Z rozhlasu zaznívají 
pekelné tóny z pohádky S čerty ne-
jsou žerty, které krásně dokreslují celou 
atmosféru, ale asi jen v mých očích. 
V těch dětských lze naopak snadno 
vyčíst strach a nervozita.

Povoz tažený běloušem se vytočí 
na konci ulice a na své zpáteční cestě 
zastavuje před každým domem, kde na 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA DĚTI OPĚT POTĚŠILA

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ ZA ZPĚVU KOLED

něj netrpělivě čekají malí caparti. Když 
zastaví před tím naším, rozprostře se 
všude kolem hrobové ticho. Starší se 
instinktivně tiskne k nejbližšímu do-
spělákovi, mladší se dere na ruce svým 
rodičům.

„Dobrý večer. Jestlipak tady bydlí 
Janošovi?“ Do nastalého ticha se ozve 
jen to starší dítko. „Ano, bydlí.“ Mladší 
zatím není schopen slova. Mikuláš tedy 
zaměří svou pozornost na toho staršího, 
který mu až překvapivě ochotně zodpo-
ví všechny otázky a na závěr přidá pís-
ničku. To ten mladší se stále drží kolem 
krku jako klíště, ale vidím, že statečnost 
a nebojácnost staršího bráchy mu přece 
jenom dodá odvahy. Nechce se nechat 
zahanbit a s třesoucím se hlasem zazpí-
vá písničku ze své oblíbené pohádky.

„Tak co, děti, byly jste hodné?“ 
„Anooooo.“ Při této, přiznejme si, odváž-
né odpovědi, bere Mikuláš do rukou vel-
kou knihu hříchů a kluci začínají pomalu 
trnout, co se v ní asi píše. Fousatý pán 
pokračuje v rozhřešení. „A poslouchá-
te maminku a tatínka?“ „No, nic moc!“ 
zahlásí starší. Musím uznat, že kuráž 
mu nechybí. S příslibem, že se polepší, 
jim andělé předají balíčky se zaslouže-
nou odměnou. S velkou úlevou, že už 
to mají za sebou, a teď i s úsměvem na 
tváři oba poděkují a rozloučí se.

Povoz s mikulášskou družinou po-
malu odjíždí, z nebe se zvolna sype sníh 
a my míříme domů. „Ty jo, to je těžký. 
Uvidíme, jestli tam budou i ty brikety!“ 
vyhrkne mladší. A byly tam!

Ivana Janošová

Narodil se Kristus Pán, veselme se, 
z růže kvítek vykvet nám, radujme se  
- i taková vánoční píseň zazněla v podání 
Moravské Veselky ve středu 8. prosince 
u obecního vánočního stromečku. Vyšlo 
nám krásné prosincové počasí a ani zima, 
která nám tvořila ruměnce ve tváři, nás 
neodradila od toho, abychom se sešli 
v hojném počtu. Při zahájení této akce 
jsme si mohli poslechnout proslov staros-
ty obce a podvečer se nesl ve vánočním 
duchu, kterému napomohly nejen vánoč-
ní písně, ale i horký svařák a spousta slad-
kého cukroví. Pro ty nejmenší z nás byl 
připraven pečený čaj. Občané si popřáli 
krásné prožití svátků vánočních a popo-
vídali si o všem, co zrovna na mysl přišlo. 

Pavlína Stoklásková
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KDYŽ PADÁ LISTÍ

LOVU ZDAR!

V dušičkovém čase, při návštěvě 
hřbitova, se mnohý člověk zamyslí ales-
poň na chvíli nad smyslem žití a umírání 
ve věčné proměně přírody. Ano, v čísle 
posledním na holešovském hřbitově 
v tu dobu padají nažloutlé listy stromů 
na cestičky a hroby, na kříže i pomníky. 
Některé listy nespadnou přímo – za-
klesnou se o větev stromu nebo v trh-
lině kamene a pak se chvějí a třepetají 
ve vzduchu a šustí touhou po zemi, 
z níž vzešly a kam nakonec přijdou, 
aby svými živinami pomohly vzklíčit  
a vzrůst semenům k novému koloběhu 
života. Ukládají se lehce a odevzdaně na 
zem, ačkoliv ještě před málo dny hýři-
ly zelenou barvou, pevně vzdorovaly 
větru, dešti, nepohodě; sloužily v roli 
plic stromů a současně jako závoje kvě-
tům a semenům. Dávaly stín unaveným  
a poskytovaly útočiště různým tvorům.

Opadávají bez smutku, bez žalob  
a bez černé kravaty. Tiše a skromně 

naplňují odvěký zákon střídání stráží; 
zrodu a umírání. Žily a zápasily o slu-
neční paprsky a nutily větve i kmen růst 
stále výš a blíž ke zdroji světla.

Tak jako padají listy na podzim ze 
stromů, i v lidské společnosti nastává 
nepřetržité třídění a vylučování všeho, 
co je určeno životu a co smrti. Vítr snad-
no vyvrátí nemocný nebo zetlelý kmen 
a svrhne jej k zemi jako výživu pro to, co 
přijde, stejně jako smrt vrhne svůj neú-
platný pohled na člověka a zapíše jej do 
pamětní knihy uložené v srdcích příbuz-
ných, přátel a známých. Pamětní kniha, 
rozevírající se ve dnech Všech svatých  
a Dušiček, připomíná lidi, kteří zde byli 
a kteří zápasili o své štěstí. Lidi, kteří pa-
dali a zase se zvedli a pokračovali, plné 
chyb, omylů, pochybností, ale i nadšení, 
snahy a houževnatosti. Lidi, kteří kdysi 
něco znamenali, něčím vynikali nebo 
trpěli, kteří svou proslulostí, laskavostí a 
hrdostí vzbuzovali obdiv, ale také nená-

vist, závist a pomlouvání, kteří svým ne-
štěstím vyvolali útrpnost, shovívavost, 
slitování a svým nenáročným štěstím  
a skromností proráželi hradbu povýše-
nosti, pýchy a sebeobdivu.

Při pohledu do knihy se jmény těch, 
kteří zde již nejsou, by si každý člověk měl 
uvědomit, že není proč nenávidět, oso-
čovat, povyšovat se jeden nad druhého, 
být malicherný, nepřejícný a pyšný. Nikdo 
totiž neví dne ani hodiny, kdy dopíše 
svou poslední větu a zbydou po něm 
hlavně vzpomínky jeho následovníků.  
A jen na něm záleží, zda budou láskyplné, 
zda tady zanechá příkladný otisk svých 
zkušeností, dobrých vlastností a postojů 
ve svém odkazu a ve svých potomcích. Ti 
pak budou stát nad jeho hrobem a vzpo-
mínat na milé chvíle s ním, na radost, 
kterou jim věnoval, a budou děkovat za 
to, že tu byl. A na to bude opět ze stromů 
padat nažloutlé listí…

Jaroslav Pospíšil

Podzim neplyne jen ve znamení du-
šičkového času. Slabé, umdlené a kalné 
slunce, studený vítr s mrholením a ranní-
mi námrazami, to je počasí, o kterém se 
říká, že by ani psa nevyhnal. A přece se 
v sychravých podzimních dnech ozývá 
častěji než kdy jindy les psím štěkotem. 
Honební sezóna v plném proudu. Zvěři 
nastává čas, kdy platí člověku účet za 
dobrou péči, kterou jí věnoval za tuhých 
zimních a hladových měsíců. 

Hony mívaly v Jankovicích dlouhou 
tradici. Není ovšem hon jako hon. Ti 
Jankovjáci, kteří se na lov vydali, dobře 
věděli, že neobnáší zběsilé střílení. Stře-
lit bažanta v běhu či zajíce v loži se totiž 
podle mysliveckých zvyklostí a pravidel 
nemá. To věděl každý lovec a většina 
tuto zásadu respektovala.

Slavnostní nástup mívali janko-
vští myslivci vždy u hospody Matějíč-
ných, nebo u Ševelovy hospody, nebo  

u Koláčků. Z těch nejstarších se honů 
účastnili Karel Stoklásek st., Vlastimil 
Borůvka, Jaroslav Křížek, Josef Foukal, 
Vladimír Rábek, Václav Hudec, Franti-
šek Matějíčný, Antonín Ševčík, Bohumil 
Kelnar, Alois Kopečný, Vladimír Micha-
lík, Alois Očadlík, Ludvík Křížek, Alois 
Křížek, Josef Koláček a Ladislav Hrubý. 
Jako další generace myslivců nastoupili 
Josef Ševčík, František Kelnar, Jindřich 
Kučera, Karel Stoklásek ml., Stanislav 
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Kučera, Jindřich Kučera, Jan Pospíšil, 
Petr Strnka, Stanislav Talach, MIlan Pe-
cho, Karel Masný, Karel Měcháček, Petr 
Neradil, Josef Kučera a Antonín Ryška. 
V současné době k nejmladší generaci 
patří hlavně Oldřich Ponížil se synem 
Oldou a Martin Dvorník.

Lovci se obvykle vydali od želez-
ničního mostu za Březí a přes Pasíčku 
do kopců. Cíl býval různý, pokaždé se 
zamířilo někam jinam. Vybaveni bývali 

dvouhlavňovou brokovnicí kozlicí nebo 
hamerleskou se sklopnými hlavněmi. 
Před honitbou si vždy popřáli „Lovu 
zdar!“ a pak už vykročili…

Po honu se provedl tzv. výřad: spo-
čítaly se kusy ulovené zvěře. Jednalo se 
vlastně o přehlídku úlovků – bažanti byli 
uloženi v samostatné řadě na trávníku, 
zajíci leželi vedle. Pak následovalo zhod-
nocení honu při dobrém guláši v jedné 
ze zmíněných hospod. Zvěř se zčásti 

prodala, zčásti putovala do tomboly na 
myslivecký ples často jako hlavní výhra.

Tyto hony probíhaly v Jankovicích 
jako záležitost místních myslivců, později 
došlo v důsledku úbytku myslivců i zvěře 
ke společným akcím s honci z Hlinska 
pod Hostýnem. Průvodcem po zamyšle-
ním po těchto součástech mysliveckých 
aktivit nám byl pan Josef Ševčík, kterému 
tímto za jeho pomoc děkujeme.

Jaroslav Pospíšil

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ

Zvuk rolniček a praskající sníh, 
modravé tajemství ledu na půlnočním 
potoku, vůně jehličí a vánočního cuk-
roví, slavnostní nálada u bělostného 
stolu, chvíle radosti ve světle ozáře-
ného vánočního stromečku, melodie 
koled, srdce ochotné věřit zázrakům, 
široce otevřené dětské oči, úsměvy, slzy 
a rozzářená tvář. Vánoce, Štědrý večer. 
Přistupte blíže k oknu a zadívejte se do 
kraje ztichlého svátečním tichem. Tisíce 
stínů v něm ožívá a všechny spěchají 
za neznámým cílem, hvězdy planou 
na vánočním stromku a měsíc vyšel na 
dalekou cestu, aby nám svítil jako maják 
naděje a víry. 

Obraťte se zpět – vidíte, vy šťastní, 
vy máte přístav, kam se vždy můžete 
vrátit pro nový náklad odvahy, jestliže 
neklidné moře života vysálo poslední 
z vašich sil. Máte přece domov – a co 
byste chtěli víc o nejkrásnějších svátcích 
v roce? Všechny starosti se rozplynou ve 
smírné pohodě štědrovečerního stolo-
vání. Vzpomeňte tradiční staré zvyky 
a přidejte k nim optimismus a naději. 

Poslouchejte, jak zvučně a jasně hlaholí 
zvony v srdcích našich blízkých, ohlašu-
jící, že dnes je den klidu a míru. Ty zvony 
také volají zpět všechny, kdo zabloudili 
ve zmatcích bouřlivé doby. Život je tak 
těžký, ale vždy stojí za to, abychom pro 
něj vítězili a překonali nesnáze. Věřte 
sobě a svému osudu, ale myslete i na 
ostatní a zda jim můžete prospět. 

Když zažehneme svíci uprostřed 
stolu a k tomu zazní starobylá píseň 

o Tiché noci, pochopíme, že se nám 
dostává většího daru, než jsou ty hmot-
né: vědomí pospolitosti, vzájemné  
a dobrovolné závislosti, vědomí pev-
ných a nezlomných kořenů a vazeb. 
Lidská přání jsou pomíjející a s nimi 
přijdou i radosti a žaly. Dobrý, poctivý 
život, odpovědnosti si vědomý život, 
život spravedlivý je však věčný. Nepřízeň 
osudu jej ohne, ale nezlomí. Gloria in ex-
celsis Deo! Pokoj všem lidem dobré vůle!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti 2022
Únor
Marie Dohnálková 91
Marie Měcháčková 70
Josefa Ryšková 80
Ladislav Ondruch 85
František Janál 70
Jaroslav Kučera 88

Květen
Alena Reváková 75
Miroslav Strecker 70 

Červen
Pavel Gabrhelík 70
Dana Ryšková 70
Jarmila Navrátilová 75
                      

Srpen
Ladislav Koláček 70
Rostislav Crlík 86

Září
Jana Hollósiová 75
            
Říjen
Eva Ondruchová 80
Vlasta Hrachovcová 88
Ludmila Kučerová 86

Listopad
Marie Kučerová 92
Marie Hrudíková 89

Prosinec
Emílie Ponížilová 86

2021
Narození
Ida Trhlíková
Anežka Kučerová
Vilém Tatýrek
Jonáš Kučera
Šimon Husák

Sňatky
Martin Dvorník
Hana Kopčilová

Zemřelí
Antonín Ryška
Zdeněk Křížek
Josef Hruška
Josef Sedlařík

RECEPTY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ

Pečivo s vínem
Ingredience:
• 21 dkg hladká mouka
• 12 dkg máslo
• 70 ml bílé víno
• moučkový cukr s vanilkou na obalení

Postup:
1. Zpracujeme dohromady všechny 

suroviny na vláčné těsto.
2. Zabalíme do folie a necháme min. 

dvě hodiny uležet v chladu.
3. Na pomoučeném vále těsto rozvá-

líme na tenký plát a vykrajujeme 
různé tvary. 

4. V předehřáté troubě pečeme na  
160 °C a ještě teplé obalujeme 
v moučkovém cukru s vanilkou.

Pudinkové cukroví
Ingredience:
• 300 g polohrubé mouky
• 2 vajíčka
• 150 g moučkového cukru
• 4 balíčky pudinku (libovolné příchuti 

– těsto má barvu podle použitých 
pudinků) - jen vsypat pudinkový prá-
šek, nevařit

• 175 g Hery nebo másla
• 1/4 sáčku prášku do pečiva

Postup:
1. Ze surovin vypracujeme těsto a ne-

cháme odležet v lednici 2 hodiny.
2. Těsto rozválíme a vykrajujeme tvary.
3. Pečeme na 180 stupňů cca 8 minut.
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DOŽÍNKY MIKROREGIONU HOLEŠOVSKO

NOVÁ DOPADOVÁ PLOCHA PRO KOLOTOČ

Naše obec měla mezi účastníky dožínek početné zastoupení

Na dětském hřišti byla instalována v červenci dopadová plocha a kolotoč tak děti mohou využívat i při deštivějším počasí
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VÝZVA PRO ČTENÁŘE - ZIMA V JANKOVICÍCH
Milí čtenáři,
vypadá to, že se bohužel ani v letošním roce nebudeme moci setkat na řadě tradičních akcí. Rádi bychom navázali na 

loňskou rubriku s názvem Zima v Jankovicích, do které se může zapojit každý z vás. Stejně jako loni bychom chtěli zachytit 
život v naší obci - tradice, které dodržujeme, vánoční výzdobu, kterou si vytvoříme tu správnou atmosféru, přírodu a okolí, 
která pod napadaným sněhem vypadá úplně jinak.

Vámi zaslané fotografie budou otisknuty v příštím vydání zpravodaje. Za spolupráci předem děkujeme!
Své příspěvky zasílejte na zpravodaj@jankovice.net nebo vhazujte do schránky u obchodu do konce února 2022.

redakce zpravodaje

HASIČI ZASAHOVALI U HOŘÍCÍCH PALET
V neděli 10. října byl ve 22.20 h vyhlášen naší zásahové jednotce výjezd k požáru v katastru obce. Jednalo se o zásah  

u hořících palet v těsné blízkosti rekreační chaty. Oheň přijely hasit také profesionální jednotky z Holešova a Bystřice p/H a dob-
rovolní hasiči z Holešova. JSDH Jankovice byla velitelem zásahu určena k dohledu na místě až do pondělní sedmé hodiny ranní.

První sníh letošní zimy - 10. 12. 2021
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ODJEZDY VLAKŮ

OOddjjeezzddyy  vvllaakkůů  --  ppllaattíí  oodd  1122..1122..22002211

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

  4:13 27   4:19 47   4:25 47   4:07 27 

  4:41 57   4:24 27   4:30 27   4:35 57 

  5:03 11   5:13   5:19   4:57 11

  5:35   6:11 11   6:17 11   5:29 
  6:02   7:17   7:23   5:56 
  7:08   8:16   8:22   7:02
  7:58 10:16 10:22   7:52
  9:11 12:16 12:22   9:05
  9:58 12:34 27 12:40 27   9:52
11:58 13:16 13:22 11:52
13:07 27 14:20 14:26 13:01 27

14:03 15:18 15:24 13:57
15:10 16:15 16:21 15:03
15:58 17:18 17:24 15:52
17:10 18:15 18:21 17:04
17:58 10 19:47 10 19:53 10 17:51 10

19:10 20:33 10 20:39 10 19:04
21:01 10 21:28 10 21:34 10 20:55 10 

21:55 10 22:14 10 22:20 10 21:49 10 

22:37 10 23:16 12 23:22 12 22:31 10 

23:09 10 23:03 10 

Vysvětlivky:
10 nejede 24.12. a 31.12.
11 nejede 25.12. a 1.1.
12 nejede 24.12., 25.12. a 31.12.
27 jede v prac. dny, soboty a 24.12., 15.4., 5.7., 28.9., 28.10., 17.11. 

nejede: 25.12., 1.1., 16.4., 29.10.
47 jede v neděli a 25.12., 1.1., 16.-18.4., 6.7., 29.10.
57 jede v neděli a 16.-18.4., 6.7., 29.10., nejede 26.12.
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PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
1 2 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
31

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 31 26 27 28 29 30

1 2 3 1 2
4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31
1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30
30 31

1 2 3 4 5 1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 26 27 28 29 30 31
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Svoz SKO z popelnic 2022
Pytlový sběr plastů 2022
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OKÉNKO PRO DĚTI
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Najdi vločky, které cestují z horní řady až dolů, a vyznač jejich cestu. 
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SOUTĚŽÍME S NAŠÍ DĚDINOU

Opět vám přinášíme oblíbenou soutěž a křížovku. Vyplněné 
kupony vystřihněte a vložte do připravené schránky v prodejně 
potravin v budově bývalé školy nebo zašlete znění soutěžních otá-
zek na e-mail: zpravodaj@jankovice.net nejpozději do 31. 3. 2022.
Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce vylosujeme tři ústřiž-
ky a autoři správných odpovědí získají poukázky na nákup zboží.
Správné odpovědi z minulého čísla:
Tajenka: Hrad Křídlo
Fotografie: dům číslo 52, kde bydleli Nedbalovi nyní zde bydlí 
Ondruchovi
Bylo odevzdáno a odesláno celkem 12 odpovědí, všechny byly 
správné a zařazené do slosování.
Výherci poukázek z čísla 1/2021
- poukázky v hodnotě 150 Kč do místního obchodu: 
  Lubomír Ponížil, Alena Nedbalová
- poukázka v hodnotě 200 Kč do místního obchodu: Věra Ševčíková
Aktuální soutěžní otázky:
Fotografie poznejte dům na fotografii z roku 1978
Tajenka křížovky historické místo blízko Holešova 

SOUTĚŽNÍ  KUPON:

Dům na fotografii: ........................................................................

Tajenka křížovky: ..........................................................................

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

Proměny v čase…

Poznejte dům na fotografii  >>>

Příprava nové místní komunikace za OÚ (1974) ... v roce 2021
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