
NAŠE DĚDINA
www.jankovice.net

SLOVO STAROSTY

DOPOLEDNE PATŘILO POHÁDKÁM

červenec 2022

Vážení spoluobčané, 
přes počáteční zimní omezení pro-

běhla v první polovině roku v Jankovi-
cích celá řada kulturních a společen-
ských akcí, které si kladou za cíl obohatit 
život jankovických občanů. Poděkování 
patří za uspořádání některých z nich  
i spolkům působícím v obci. Další naší 
aktivitou jsou investiční akce, o kte-
rých se píše v jiných článcích v tomto 
zpravodaji. Chceme pokračovat i ve 

druhé polovině roku, kdy plánujeme 
minimálně dokončit výměnu svítidel 
v obci a také zahájit stavbu komunikace 
v nové lokalitě pro bydlení U Hájíčku. 
Investovat v naší obci budou v blízké 
době také správci některých sítí. Letos 
to budou přeložky elektrické sítě a na 
jaře příštího roku oprava vodovodního 
přivaděče do Bystřice pod Hostýnem. 
Značné úsilí věnujeme získávání in-
vestičních prostředků z dalších zdrojů 

i mimo rozpočet obce. Čekají nás další 
diskuze nad návrhy přípojek s jednot-
livým vlastníky nemovitostí v rámci 
přípravy dostavby kanalizace a ČOV. 

Nastala doba letních prázdnin, kte-
rá je časem odpočinku a pohody, neza-
pomenutelných zážitků a dobrodruž-
ství, nových přátelství a dovolených.

Přeji vám příjemné prožití prázdnin, 
mnoho hezkých a prosluněných dní  
a chvil s rodinou a přáteli.

Čas pro Večerníčka není pouze před 
spaním. O tom se mohly přesvědčit děti 
z Mateřské školy v Dobroticích před-
poslední červnovou středu, kdy pro ně 
paní knihovnice Jana Kučerová spolu 
s obcí připravila pohádkové dopole-

dne. Motivem tentokrát byly klasické 
pohádky O makové panence a motýlu 
Emanuelovi, Rumcajsovi s Mankou a Ci-
pískem nebo Křemílku a Vochomůrkovi. 
Po úvodním představení všech postav 
následovalo putování po stanovištích 

v celém areálu Hájíčku. Na závěr vy-
stoupily děti z MŠ s příběhem O Šípkové 
Růžence a odměnou jim byl potlesk 
všech diváků z řad babiček, dědečků, 
maminek i tatínků, kteří si jistě také 
krásné letní dopoledne užili.
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SÁZENÍ STROMŮ U HÁJÍČKU

V NOVÉ LOKALITĚ PRO BYDLENÍ ZAČNE STAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

      Akce Sázíme budoucnost, kte-
rou obec uspořádala v pátek 8. dubna, 
se setkala s velkým zájmem. Přestože 
se současně s podvečerním začátkem 
spustil trvalý déšť, podařilo se vysázet 
všechny připravené stromy. Mimo oby-
vatel obce se společného sázení zúčast-
nila i většina budoucích obyvatel z nové 
lokality U Hájíčku, kteří neváhali přijet 
z Chomýže, Kroměříže či Otrokovic  
a vydrželi i na pozdější opékání špekáčků.

Uvedené sadovnické úpravy jsou  
v souladu s územním plánem obce Jan-

kovice. Oblast se nachází v nezastavě-
ném území. V územním plánu obce 
je pozemek parc. č. 1846 jako krajin-
ná zeleň K 54 a interakční prvek IP 12.  
Vysázeny byly listnaté stromy alejové 
v počtu 33 ks a 10 ks stromů ovocných, 
vše jako krajinná a izolační zeleň. 
Následovat bude výsadba téměř 
1.000 ks výplňových a podrosto-
vých keřů a zatravnění plochy. 
První etapa byla tedy realizová-
na. Výdaje na sazenice stromů  
a závlahové vaky byly financo-

vány 100 % dotací ve výši 187.400 Kč 
z titulu Výsadba stromů s místními  
v březnu roku 2022, druhá etapa výsad-
by keřů proběhne po přidělení dotace 
– Program péče o krajinu.

Miroslav Darebník

Po loňské stavbě inženýrských sítí 
se během letních prázdnin vrátí k Há-
jíčku stroje, aby zahájily další etapu 
přípravy lokality pro bydlení. Téměř 
polovina stavebních parcel má již nové 
vlastníky, kteří postupně zahájí budo-
vání svých rodinných domů. K tomu 
již budou mít k dispozici také příjezdo-
vou cestu a u ní pro EG.D dobuduje na 
okrajích pozemků jimi vybraná firma 

pilíře elektrických přípojkových skříní.  
Stavbu komunikace a chodníku bude 
realizovat společnost PORR, a. s., která 
podala v květnovém výběrovém řízení 
nejvýhodnější nabídku a splnila všech-
ny požadavky na kvalifikaci, profesní  
a technickou způsobilost. Výběr zhoto-
vitele potvrdilo na červnovém zasedání 
zastupitelstvo obce a práce by měly být 
zahájeny v polovině srpna.

Na realizaci technické infrastruk-
tury máme podanou žádost o dotaci  
u Ministerstva pro místní rozvoj. V pří-
padě úspěšného výběru, který pro-
běhne v červenci a přiznání finančních 
prostředků bychom získali 2.100.000 Kč 
na částečné pokrytí nákladů realizace 
místní komunikace.  

Miroslav Darebník
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DOKONČENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

REKONSTRUKCE V HÁJÍČKU

Dnem 8. 3. 2022 nabyla účinnost 
změna č. 1 ÚP Jankovice, kterou si dne 
14. 2. 2022 řádně projednalo, schválilo 
a vydalo formou opatření obecné pova-
hy Zastupitelstvo obce Jankovice.

Změna neřeší celé k. ú. Jankovice  
u Holešova, nýbrž pouze dílčí změny  
v území, jako např. aktualizaci zastavěného 
území, zapracování využitých zastavitel-
ných ploch dle aktuálního stavu, vymezení 
plochy občanského vybavení - pro sport, 
plochy pro technickou infrastrukturu, pro 
vodní hospodářství, úpravu plochy krajinné 
zeleně a doplnění prvků regulačního plá-
nu v plochách BI č. 6 a č. 7. Do změny č. 1 
Územního plánu Jankovice lze nahlédnout 
na obci Jankovice, případně u pořizovatele 
- MěÚ Holešov, Odbor územního plánování  
a stavebního řádu, útvar územního plá-

nování. Současně jsou údaje o změně č. 1 
Územního plánu Jankovice zveřejněny i na 
internetové adrese: https://www.holesov.
cz/upd-jankovice

Aktuálně jsou tedy veškeré změny  
v území podchyceny a realizace další 
změny se v nejbližším období nepřed-
pokládá.

Rozpadající se taneční kolo v Hájíčku 
už je minulostí. V dubnu a v květnu proběh-
la rekonstrukce prostoru pro tanec, vymě-
něny byly současně na WC mísy a veškeré 
rozvody vody. Potrubí a nový ohřívač vody 
jsou osazeny také v bufetech. Bourací práce 

a odvoz suti z tanečního kola se prováděly 
brigádně zdarma včetně techniky, kterou 
dal k dispozici I. Tatýrek. Pokládku kari sítí 
a vlastní betonáž plochy realizovala firma 
AMP build z Holešova za částku 166.815 
Kč vč. DPH. Zednické práce a vyrovnání 

podlah prováděli Libor a Ivan Crlíkovi  
a instalatérské práce Michal Křížek a Jiří Šev-
čík ml. V horizontu do jednoho roku bude 
nutná rekonstrukce venkovního osvětlení 
areálu včetně výměny sloupů a kabelových 
rozvodů.                              Miroslav Darebník
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Ukazuje se, že mír není samozřej-
mostí a válečné konflikty ničím ojedi-
nělým. Současná válka na Ukrajině se 
nás však přímo dotýká, a to v různých 
směrech. Ceny energií rostou neúměr-
ným tempem, inflace dosahuje dosud 
nepoznaných čísel, vlna válečných 
uprchlíků, byť klesá, do země stále další 
přicházejí.

Obec nabídla krizovému centru  
v březnu možnost ubytování v domku 

POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM ZE STRANY OBCE

NOVÉ STANOVIŠTĚ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

KOLIK VODY SPADLO V JANKOVICÍCH ZA POSLEDNÍCH 29 LET?

č. p. 80 a během dvou týdnů se podařilo 
za pomoci firem a občanů vybavit a při-
pravit místnosti k bydlení. Úklid domu 
uskutečnili ve dvou dnech sami zastupi-
telé. Od 1. dubna jsme přijali maminku 
s dvěma dcerami, které přišly z průmys-
lového města Kramatorsk v Donbasu na 
východě Ukrajiny. V současné době toto 
město stále odolává útokům ruských 
okupantů. Elena, Anastasija a Valerija 
se hned po nastěhování zapojily i do 

kulturního života v obci, pomáhaly nám 
například při pohádkovém lese. 

Máme s krajským úřadem uzavře-
nou smlouvu o zajištění ubytovací ka-
pacity, na jejímž základě dostává obec 
příspěvek na pokrytí nákladů na uby-
tování uprchlíků ve výši 200 Kč/osoba/
den.  

Děkujeme všem, kteří dodali i na-
bídli pomoc materiální i finanční.   

Miroslav Darebník

Od května byl rozšířen počet sta-
novišť na odkládání plastů a papíru. 
V rámci krajského projektu 2022 jsme 
získali od společnosti EKO-KOM, a. s. 
na bezplatnou výpůjčku 2ks modrých 
a 2ks žlutých kontejnerů. O jednu sadu 
tak bylo kapacitně navýšeno místo na 
Pohoršově a druhá modrožlutá sada 
stojí na novém místě u točny na konci 
ulice Na Vinici (nad kurtem).

Zároveň se obracím s prosbou na 
všechny obyvatele, aby na místech 
u barevných kontejnerů neodkládali 
odpad, který tam nepatří. Vše, co leží 

mimo nádoby, je považováno za založe-
ní černé skládky. K odkládání tohoto ne-
dotříděného odpadu slouží velkoobje-

mové kontejnery za budovou OÚ nebo 
domácí popelnice na směsný odpad.  

Miroslav Darebník
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    V obci pravidelně měří několik 
zdejších obyvatel množství srážek po 
jednotlivých dnech. Tak historicky dlou-
hou statistikou se však může pochlubit 
pravděpodobně jen pan Stanislav Ko-
lařík st. Ten dal naší redakci k dispozi-
ci zápisy po jednotlivých měsících od 
počátku roku 1993, tedy téměř 30 let.

V tabulce je tak zaznamenáno ně-
kolik velmi suchých měsíců již v polovi-

ně devadesátých let minulého století. 
Například v říjnu 1995 jen 0,92 mm 
nebo v únoru 1998 7,16 mm. Zcela oje-
dinělý jev je v kolonce listopad 2011, 
kdy, jak se říká, ani nekáplo, tzn. 0 mm.

Naopak nejvíce srážek spadlo v ne-
chvalně známém červenci 1997, kdy 
i naši obec zasáhla povodeň. Za celý 
měsíc napršelo 403,09 mm. Pomyslné 
druhé místo patří také červenci v roce 

2000 s hodnotou 224,92 mm. Dvakrát, 
v roce 1993 a 2005, byl nejdeštivějším 
měsícem prosinec.

A ještě jedno velké číslo na zá-
věr. Od 1. ledna 1993 do 31. prosince 
2021 napršelo v Jankovicích celkem 
20.201,17 mm, což je přepočteno přes 
dvacet tisíc litrů vody na 1m2 plochy.

Miroslav Darebník

ZNÁME NAŠI OBEC?

Jankovice (od roku 1718), původně 
Jeníkovice, Genkowicz (od 1360), leží 
napravo od silnice z Holešova do Byst-
řice pod Hostýnem, většinou na levém 
břehu Rusavy. Budovy byly od dávných 
dob stavěny v přibližně kolmém směru 
na hlavní silnici. Obcí protéká potok, 
oficiálně pojmenovaný Zhrta, které-
mu zde ale nikdo neřekne jinak než 
Dědinka. Přejdeme-li most přes říčku  
a zamíříme do kopce, dojdeme do části 
vesnice zvané Pohoršov, původně obý-
vané dělníky. V části Souhrada kolem 
komunikace k Chomýži se za železniční 
drahou začaly stavět domky až po první 
světové válce. Na druhé straně obce, na 
stráni podél hlavní silnice do Bystřice, 
stojí rodinné domky v části Na Skybě.

Kromě tradičních částí obce, které 
se pořád používají, je u obyvatel ulože-
no v paměti ještě několik názvů míst-
ních pozemků zvaných polní trať, které 
nesou tradiční označení. 

Když přijíždíme do Jankovic smě-
rem od Dobrotic, uvidíme ještě před 
elektrickými stožáry vlevo ve svahu trať 
zvanou Topolí, kde dříve rostlo mnoho 
topolů. Tyto pozemky ale nyní spadají 
do katastru obce Dobrotice. Nad lesí-
kem, který na Topolí navazuje směrem 
k Bystřici, se nachází trať Šefranice kon-
čící zahrádkářskou kolonií ve svahu. Za 
nedávno zbudovanou asfaltovou silnicí 
vedoucí na hřeben leží v severovýchod-
ním směru trať Žleby. Když vyjedeme 
po asfaltové silnici na vrchol kopce na 
rozcestí, po levé straně uvidíme trať Díly, 
napravo od silnice podél cesty k někdej-
ší hájence se na hřebenu nachází trať 

Zastavení nad názvy jednotlivých částí Jankovic a okolí

Perný. Pod asfaltovou silnicí vedoucí do 
kopce leží mezi řekou Rusavou a hlavní 
komunikací na Bystřici trať Meziříčí – 
původním názvem Meziříka, protože 
ležela mezi řekou a mlýnskou strouhou 
(mlýn stával nad dnešní autobusovou 
zastávkou na Holešov u hlavní cesty).

Když přejdeme vrchol hřebenu 
mezi Jankovicemi a Prusinovicemi a po 
silnici sejdeme k malému údolí, ocitne-
me se v trati Lipina, kde stávala nejdříve 
hájovna, později zemědělský dvůr Lipi-
ny. Lipina získala své jméno podle lipové 
aleje, která kdysi vedla od vrcholu kopce 
ke statku. Za časů hájovny zde ležel vel-

ký les s oborou pro divoká prasata, pak 
byl ale les vykácen a přeměněn na pole. 
Hned vedle Lipiny směrem k Dobroticím 
se nalézá trať Akátí, pojmenovaná pod-
le množství těchto náletových dřevin, 
které zde rostou. Do katastru Jankovic 
patří také vrchol Kopaniny s nadmoř-
skou výškou 357 m.

Když bychom po příjezdu do Jan-
kovic od Dobrotic zamířili napravo od 
silnice, mezi řekou Rusavou a želez-
ničním náspem narazíme na polní trať 
Luhy, která nese svůj název od luk, které 
zde původně bývaly. Další tratí jsou 
Čeřence, ležící po levé straně dráhy za 
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malým mostem přes Dědinku (od tzv. 
Ševčíkovy lípy) až k železničnímu mos-
tu. Proti Čeřencům se na druhé straně 
železnice nacházejí Padělky ohraničené 
lesíkem Hrabinou od asfaltové komu-
nikace vedoucí do Chomýže. Ještě na 
nich najdeme pár starých třešňových 
stromů, které tu byly v sadu vysázeny 
před mnoha desítkami let.

Do katastru Jankovic ještě patří le-
sík Březí rozdělený lesní cestou na trati 

Dolní březí a Horní březí. Jméno dostal 
podle březového porostu, který byl poz-
ději z velké části vyměněn za jehličnaté 
stromy. Za Březím pokračuje směrem 
do kopce trať Horní trávník, která se 
posléze stáčí směrem k Dobroticím.

Mezi železniční tratí a lesíkem  
u fotbalového hřiště najdeme ještě ma-
lou polní trať Hájky, která pokračuje 
směrem do svahu Lysiny částí Hrabiny.
Tento výčet není zdaleka vyčerpávají-

cí, mnoho názvů polních tratí zaniklo, 
jiné již nejsou součástí katastrálního 
území Jankovice, nebo je najdeme jen 
ve starších mapách. Po nahlédnutí do 
aplikace mapy.cz se některá označení 
tratí rozcházejí s mapou v katastru ne-
movitostí. Náš příspěvek tak míří pře-
devším k pamětníkům, kteří ještě znají 
rozmístění tratí z dětství a mládí, aby si 
je připomněli.

Hana a Jaroslav Pospíšilovi

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

JANKOVICKÁ KRŮTA
     Dne 6. 2. 2022 se konal 6. ročník. 

Nejedná se o závod, kdo dříve sní „mo-
ráka“, ale o běh asi 15 km v Hostýnských 
vrších. Účastnilo se 24 závodníků, z toho 
dvě ženy a nejmladší Kryštof – vítěz 
ve své kategorii. Start byl u obecního 
úřadu ve 12:00 a cíl byl na tenisovém 
kurtu. Běželo se na Lysinu, Ondřejovsko, 
Pardus, Jestřabí atd. Pořadatelem byl 
„Klub horolezců Holešov“ a obec Janko-
vice. V cíli čekalo na běžce občerstvení  

V sobotu 8. ledna proběhla tradiční 
Tříkrálová sbírka. Koledníci pod záštitou 
Charity Holešov navštívili v dopoledních 
hodinách domácnosti v naší obci a vy-
bírali příspěvky na pomoc potřebným. 
Celkem bylo vybráno 17 157 Kč. Děku-
jeme všem dárcům za jejich štědrost  
a koledníkům za čas, ochotu a účast.

 Ivana Janošová
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V pátek 11. března v odpoledních 
hodinách uspořádala obec setkání seni-
orů. Starosta obce nejprve všechny při-
vítal a poté následovalo vystoupení dětí 
z MŠ Dobrotice, které měly připravené 
básničky a písničky. Po zaslouženém 
potlesku od všech přítomných pokra-
čovala volná zábava, kterou doplňovala 
hudba pana Cholasty. Připraveno bylo 
menší občerstvení a pro dámy dárek 
v podobě květiny.

Ivana Janošová

PÁTEČNÍ ODPOLEDNE SENIORŮ SE NESLO V DUCHU 
SOUSEDSKÉHO SETKÁNÍ

a odpočinek při výborné polévce, koláč-
cích a dalších dobrotách. Závodníci si 
povídali o zážitcích z běhu i trati. Kopce, 
kde ještě ležel sníh, sjížděli po zadních 
částech těla. Následovalo vyhlášení 
vítězů, kteří dostali medaile, diplomy  

a hruškový frgál. (Kryštof obdržel také 
pohár.) Počasí se vydařilo a závodníci se 
těší na další ročníky. 

Díky pořadatelům za bezva organi-
zaci a výbornou náladu po celý závod. 
Tímto bych chtěl jménem závodníků 

poděkovat všem, kteří se o to zaslou-
žili. Ostatním pak doporučuji, aby se 
také příště zúčastnili, jedná se o skvě-
lou akci. 

Kryštof a Bob

VODĚNÍ MEDVĚDA
7. února jsme se po covidové pře-

stávce mohli opět zúčastnit masopust-
ního průvodu v čele s medvědem  
a pokračovat tak v udržování tradice, 
kterou již po několik let v naší obci ve-
dou místní hasiči. 

Za doprovodu muzikantů z Nového 
Hrozenkova a našeho rodáka Jary Křížka 
z Valašského Meziříčí prošel průvod naší 
obcí, kde téměř u každého obydlí za-
hráli, zazpívali, zatancovali a ochutnali 
něco dobrého na zub. 

S dobrou náladou se všichni vrátili 
v pozdním odpoledni zpět do hasičské 
zbrojnice po společně krásně prožitém 
dni a mohli si naplno užít výslužku da-
rovanou od občanů Jankovic.

Zdeňka Stoklásková

Tak my u nás žijeme!
Milí čtenáři,
rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se nebáli a podělili se s námi o své zážitky v podobě fotografií z nejrůznějších 

momentů života v Jankovicích. Myslíme si, že fotografická část je důležitou a nedílnou součástí každého vydání našeho zpravodaje. 
Doufáme, že do uzávěrky příštího čísla přibydou další fotografie, které s velkou radostí otiskneme. Za spolupráci předem děkujeme!

Své příspěvky zasílejte na zpravodaj@jankovice.net nebo vhazujte do schránky u obchodu.                            redakce zpravodaje
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UKLIĎME JANKOVICE

VYNÁŠENÍ MORANY

Dne 2. dubna se v naší obci uskutečnila v rámci celorepublikové jarní výzvy akce Ukliďme Jankovice. Téměř plný kontejner 
odpadu v naší obci nasbírali dobrovolníci, kteří se na této akci podíleli, a i přes téměř zimní počasí dorazili, za což jim patří velký dík. 

Zdeňka Stoklásková

V podobě ustrojené slaměné figury Morany, slovanské 
bohyně smrti a zimy, jsme se mohli odpoledne 6. dubna 
rozloučit se zimou v místě traktoriády. Odtud byla se zpěvem 
přinesena v slavnostního průvodu k říčce Rusavě, kde jsme 
ji pustili po vodě, aby už jaro mohlo naplno propuknout po 
sychravé zimě.

Úspěšná akce pořádaná spolkem Podhostýnská komu-
nitka ve spolupráci s Obecním úřadem přilákala několik de-
sítek občanů, kteří se společně sešli a mohli strávit příjemné 
odpoledne. 

Zdeňka Stoklásková

ZVYKY, TRADICE I APRÍLOVÉ POČASÍ ANEB JARNÍ ČAS 
V JANKOVICÍCH

Po zimním období každý z nás vy-
hlíží první sluneční paprsky a těší se, až 
se všechno opět zazelená. Jaro si spoju-
jeme zejména s Velikonocemi a s před-
velikonočním týdnem je spojena řada 
zvyků a tradic. Vedle pečení, barvení 
kraslic, pletení pomlázky a koledování 
se v naší obci udržela jedna z tradic, 
kterou už dodržuje jen pár vesnic, a to 
chození s májíčkem.

Druhá neděle před Velikonoce-
mi (tzv. smrtná neděle) patří tradičně 

děvčatům. Přesto, že jim počasí v letoš-
ním roce moc nepřálo, nezalekly se a vy-
razily na koledu s vyzdobenými májíčky. 
Velkou radost udělalo pár děvčat svou 
návštěvou nejen jankovickým obyvatel-
kám v Centru pro seniory v Holešově.

Zelený čtvrtek je připomínkou po-
slední večeře Páně a posledním dnem, 
kdy zvoní kostelní zvony, než „odletí do 
Říma“. V poledne proto chlapci vyrazili 
s nejrůznějšími klepačkami a řehtačka-

mi k místní kapličce, odkud pokračovali 
s klapotáním a řinčením po celé vesnici. 
Ohlašovali tak nejen poledne, ale i ranní 
a večerní klekání.

Velikonoční pondělí se neslo v du-
chu pomlázky a koledování. Barevná 
kraslice, sladkosti, drobný peníz nebo 
perníček byl pro koledníky zaslouženou 
odměnou.

Ivana Janošová
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Sobotní odpoledne 30. dubna pat-
řilo sletu všech čarodějnic na fotbalové 
hřiště před Obecním úřadem. Akce se 
zúčastnilo několik desítek občanů, kdy 
nechyběli ani návštěvníci z okolních 
vesnic. Pro děti byly připraveny dětské 
soutěže, po kterých si mohly u táboráku 
opéct špekáček. Samozřejmostí bylo 
pro návštěvníky nachystané i občerst-
vení v bufetu, ve kterém si každý našel 
něco dobrého k pití či k snědku.

Po celé odpoledne bylo možno sle-
dovat přípravu májky. Kdo měl zájem si 
tuto činnost zcela poprvé vyzkoušet, či 
připomenout, bylo mu tak umožněno. 
Příprava májky zabere čas, a proto byla 
po několikahodinovém opracovávání 
vztyčena až se západem slunce, což 
dodalo tu správnou atmosféru.

Příjemné sobotní odpoledne bylo 
zakončeno ohňovou show skupiny 
Boca Fuego. 

Pavlína Stoklásková
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PŘIPOMÍNKA KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Z POHÁDKY DO POHÁDKY 2022

Ty nejdůležitější milníky v naší his-
torii je třeba si stále připomínat nejen 
proto, abychom se již těmto chybám vy-
varovali a poučili se z nich, ale zároveň 
abychom si připomněli, jak dobře se 
dnes máme, i přesto, že i v dnešní době 

jsou místa na zemi, kde nevládne mír.   
Konec druhé světové války a osvobo-
zení naší obce jsme si připomněli 6. 
května, kdy jsme připomínku spojili 
s májovou mší, již odsloužil děkan Jerzy 
Walczak. 

Po mši se občané za doprovodu 
hasičů nesoucích vlajky obce a České 
republiky přemístili k pomníku padlým, 
kde společně uctili padlé minutou ticha. 

Pavlína Stoklásková

Kouzelné odpoledne plné pohád-
kových bytostí si dosyta užily všechny 
děti, které navštívily pohádkový les 
v Jankovicích. Po výjimce z předešlého 
roku, kdy se kvůli protipandemickým 
opatřením musel pohádkový les od-
sunout až na září, se letos uskutečnil 
tradičně v květnovém termínu.

Po procházce, kdy děti za splněné 
úkoly sbíraly razítka a drobné odměny 
od pohádkových bytostí, následoval 
další bohatý program. V Hájíčku vystou-
pili Klauni z Balónkova se svým veselým 
vystoupením s názvem Popletené po-
hádky. Dále se děti mohly těšit ze ská-
kacího hradu, z jízdy vláčkem Pacifikem, 
z koňského povozu nebo z malování na 
obličej. Nechyběla ani cukrová vata, bez 
které si dětský den snad už ani nikdo 
nedokáže představit. 

Pavla Tkadlečková
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PĚKNÁ POUTNÍ TRADICE

Stalo se už tradicí, že začátkem 
července vyráží z Jankovic autobus 
s místními občany navštívit naše vý-
znamné poutní místo Svatý Hostýn. 
Zde se mohou zúčastnit mše svaté, 
projít se po temeni hory, pokochat se 
pohledem do krajiny a zapomenout na 
všední starosti.

Připomeňme si, proč právě k tomu-
to vrcholu Hostýnských vrchů lidé po 
staletí vzhlížejí a uctívají jeho ochrán-
kyni Pannu Marii. Kde se vzala ona po-
věst, která je po staletí s tímto místem 
spojována?

Podle dávné pověsti se na kopec 
Hostýn po nájezdu Tatarů – asijských 
kočovných nájezdníků na Moravu 
v roce 1241 schovali místní obyvatelé, 
aby zde přežili a vyhnuli se krutému 
zacházení nepřátel. Ti nejen vypalovali 
obydlí, kradli, vraždili a znásilňovali, ale 
také zajaté domácí obyvatelstvo mučili 
uřezáváním uší, pícháním jehel pod 
nehty a dalšími ukrutnostmi. Stejně 
chtěli naložit s křesťany ukrytými na 
vrcholu Hostýna. Když obléhané začala 
trápit velká žízeň, prosili Pannu Marii, 
aby jim vyžádala u Pánaboha pomoc, 
aby tak hrozně nezemřeli. A tehdy vy-
tryskl ze skály pramen čerstvé vody, 
strhla se velká bouře a na Tatary pod 
kopcem Bůh seslal blesky a povodeň. 
Ležení nájezdníků shořelo, mnoho jich 
zahynulo a ostatní ve strachu utekli.

Tolik zbožná legenda, která má své 
historické jádro. Je pravda, že v roce 
1241 Tataři na Moravě opravdu byli, 
když si předtím podmanili Kyjevskou 
Rus a odtud postupovali do Polska a do 
dnešního Maďarska. (Není zcela dolože-
no, že opravdu při tomto postupu svedli 
velké bitvy o jednotlivá moravská měs-
ta, nebo se tyto střety udály o několik 
let později. Jisté je, že Moravou směrem 
z Polska do Uher v roce 1241 skutečně 
prošli.) Bez ohledu na historickou data-
ci podle historických prací sepsaných  
o staletí později Tataři na moravské 
území zamířili ze severních směrů 
přes Opavsko a Ostravsko. Hlavní proud 
jejich vojska se údajně valil kolem poho-
ří Nízkého Jeseníku Hornomoravským 

úvalem na úrodnou Hanou, na jihu dora-
zil na Brněnsko. Přitom měli Asiaté zpus-
tošit Opavu, Bruntál, Litovel, Jevíčko, zni-
čit klášter Hradisko u Olomouce (dnešní 
vojenskou nemocnici) a další místa. Na 
východě se prý dostali do Přerova, který 
poničili, a zde už se před nimi v rovinaté 
krajině objevil jen hřeben Hostýnských 
vrchů s jasně viditelnou horou Hostýn. 

Zdá se logické, že by se tatarské 
hordy vydaly právě k tomuto vrcholu  
a pokusily se ho dobýt. Stejně tak je 
možné, že se obyvatelé sídlící v ote-
vřeném kraji ukryli před nepřáteli na 
nejvyšším místě krajiny obklopeném 
lesy, kde si stavěli a upravovali opevnění 
– na Hostýně. Poloha Hostýna, jeho tvar  
a výška jej přímo předurčovaly k obraně. 
I když písemné zprávy o obléhání této 
hory nájezdnickým vojskem nemáme, 
byly zde objeveny archeologické nále-
zy ze 13. století jako zlomky keramiky  

a mince. Ani lidové podání této události 
nelze zcela opomenout, tím spíše, že 
se pověst o Tatarech u posvátné hory 
v lidech houževnatě držela a předávala 
se ústním podáním z generace na ge-
neraci. Zda se najde nový objevitel Tróji 
Heinrich Schliemann – nyní objevitel 
důkazu o obléhání Hostýna Tatary, ne-
víme, tajnosti této hory tak stále čekají, 
až nadejde ten správný čas. Ať to trvá 
jakkoliv dlouho, vždy sem budou mířit 
mladí i staří, kteří uvěřili zázračné síle 
přímluvy Panny Marie, účinkům zdejší 
vody, nebo jen tak zamířili na tajemné 
poutní místo vybudované generacemi 
před námi, s krásnými kulturními ob-
jekty a mnoha příběhy, které se k němu 
váží. A mezi těmito návštěvníky se stá-
le budou nacházet i občané Jankovic, 
spjatí svými kořeny s podhostýnským 
krajem a jeho historií.

Hana a Jaroslav Pospíšilovi 
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SOUTĚŽÍME S NAŠÍ DĚDINOU

Opět vám přinášíme oblíbenou soutěž a křížovku. Vyplněné kupo-
ny vystřihněte a vložte do připravené schránky v prodejně potravin 
v budově bývalé školy nebo zašlete znění soutěžních otázek na 
e-mail: zpravodaj@jankovice.net nejpozději do 31. 10. 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: Kurovická tvrz
Fotografie: dům číslo 83, kde bydlí Křížkovi
Bylo odevzdáno a odesláno celkem 15 odpovědí, všechny byly 
správné a zařazené do slosování.
Výherci poukázek z čísla 2/2021
poukázky v hodnotě 150 Kč do místního obchodu: Anna Barot-
ková, Jiří Křížek
poukázka v hodnotě 200 Kč do místního obchodu: Petr Sedlařík ml.
Aktuální soutěžní otázky:
Fotografie poznejte dům na fotografii z roku 1978
Tajenka křížovky  

SOUTĚŽNÍ  KUPON:

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

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

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

Proměny v čase…

Poznejte dům na fotografii  >>>

Strážní domek nazývaný také „Vochtrovna“, vystavěn se stavbou želez-
niční dráhy v letech 1882-1886. Strážníci, kteří zde sloužili: Ignác Pospíšil, 
František Kolařík č. 56, František Nesrsta, rodem z Dobrotic, ruský legionář 
a posledním byl Jindřich Kolařík č. 56. Foto kolem roku 1955. ... místo v roce 2022
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