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Zpravodaj

Naše dědinina
Číslo 1/2007 • Vydává OÚ Jankovice • Cena 5 Kč 

Vážení občané, milí čtenáři,

otevíráte jarní číslo našeho zpravodaje, který opět přináší přehled událostí za uplynulé období 

v obci. Vzpomínáme také na historické události,  jedno neslavné výročí a představujeme také úspěšnou 

sportovkyni. Díky malému počtu dopisovatelů bychom Vás chtěli znovu vyzvat ke spolupráci, buď formou 

nějakého článku, nebo dotazu. Je třeba si uvědomit, že nemůžeme zachytit všechny příhody, události, 

které se v obci a jeho okolí stanou,  ani problémy, které Vás trápí.
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Elektrizace obce
(doslovný přepis záznamů  z  obecní kroniky)

1932
Jednání o elektrizaci

Ve schůzích 23. a 31. října projednána v mimořádných rozpočtech elektrizace. Při druhé schůzi 

byl přítomen ing. Jarolímek z Přerova, který byl pozván. Podal všechny vysvětlivky. Pro elektrizaci byla 

většina členů obecního zastupitelstva a z finanční komise 5 ze šesti členů. Mimořádný rozpočet pro 

elektrizaci činí: 83.200,- Kč, úhrada 3.100,- Kč schodek 80.100,- Kč. Amortizaci 6.000,- Kč hradila by obec 

přirážkami ve výši 137 %. Řádný rozpočet činí 28.841,- Kč, úhrada 22.224,- Kč, schodek 6.617,- Kč. Výše 

schodku uhradí se 151 % přirážkou na všechny daně.

1933
Jednání o elektrizaci

Dne 18. dubna jednáno ve schůzi obecního zastupitelstva a finanční komise za přítomnosti 

ing. Jarolímka o elektrizaci. Týž podává podrobný rozpočet, který oproti loňskému návrhu je mnohem 

nižší. Potřebný obnos by se vypůjčil z  „půjčky práce“. Pro tento návrh hlasovalo 6 členů: Lipner Julius, 

Daďa Hynek, Minařík Inocenc, Hostaša Ladislav, Křížek Metoděj, Školotík Antonín. Proti návrhu byli 4 

členi: Grygera František, Chytil Josef, Nedbal Josef, Křížek Josef. Hlasování se vzdal pan Zapletal Alois. 

Z finanční komise byli všichni pro, jen předseda pan Navrátil František č. 35 hlasoval proti. Žádost 

o půjčku napsána následujícího dne panem ing. Jarolímkem a odeslána okresnímu úřadu. 

1936
Elektrizace obce

 V neděli 12. července o 3hod odpolední v hostinci Matějíčného konala se valná hromada, na níž 

promluvil ing. Škrabal z Přerova o důležitosti a láci elektřiny a o elektrizaci naší obce. Po přednášce byla 

rozpředena čilá debata. Bylo i dosti hlasů proti elektřině. Inženýr zdůraznil, aby obec se rozhodla pro 

elektriku ještě letos, hlavně z důvodu, aby byla zahrnuta do obcí, které mohou dostat subvenci a pak 

elektrizace v příštích letech pro očekávané zvýšení materiálu by přišla velmi draho. Rozhodnutí obce 

si přál míti nejdéle do 2. 8. tohoto roku. V důsledku toho svolal starosta obce Inocenc Minařík schůzi 

obecního zastupitelstva a finanční komise v neděli 2. srpna na 11 hod. dopoledne. Zúčastnil se jí také 

ing. Škrabal z Přerova. Starosta zahájil schůzi uvítav přítomné. Na to byly náměstkem starosty přečteny 

podmínky elektrizace naší obce. Ing. k nim podal patřičné vysvětlivky. Potom se rozpředla živá debata. 

Starosta vybízel přítomné členy, že byl by nejraději, kdyby byla elektrizace odhlasována jednomyslně. 

POHLEDY DO HISTORIE
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Julius Lipner obrací se ke všem, aby 
podporovali dobrou věc tím, že budou 
hlasovat pro elektrizaci. Náměstek 
Lad. Hostaša nabádá k zavedení již 
z toho důvodu, že zrak dětí při vyučo-
vání v zimních měsících velmi trpí za 
nedostatečného osvětlení místností 
petrolejovou lampou. Ing. Říká, že 
staví-li se někdo dnes proti elektřině, je 
to zaostalost. Jež to pro jednomyslnost 
nebyla nálada, dal starosta hlasovati 
jednotlivě. Z obecní rady pro elektri-
zaci byli dva, proti jeden člen. Z členů 
obecního zastupitelstva pro pět, zdrželi 
se hlasování tři. Z finanční komise pro 

čtyři, zdržel se hlasování jeden. 

Rekurs
Dne 14. srpna byl podán proti elektrizaci rekurs. Podepsalo jej 24 občanů. Většina podepsaných 

nevěděla oč vlastně v rekursu šlo, ježto jej mnozí ani nečetli. Byly v něm 3 body, a to: 1. Že nebyla 
svolána valná hromada, 2. že nebyla většina hlasů obecního zastupitelstva pro elektrizaci, 3. ať si dají 
elektriku ti, co ji chtějí na paušál jako v Dobroticích. Rekurs nebyl kolkován. Obecní rada musela se 
o všech bodech vyjádřit a kromě toho bylo potřebí osobní intervence starosty a náměstka na okresním 
úřadě. Rekurs byl okresním úřadem zamítnut, ježto všechny důvody byly bezpředmětné. Zamítnutím 
bylo rozhodnuto o elektrizaci obce. Dne 3. září byla svolána valná hromada, na níž měl býti čten výnos 
o zamítnutí, avšak starosta od přečtení upustil. 

Elektrizační práce
Ve schůzi obecní rady 4. října jednalo se o dovežení transformátoru a potřebných věcí z nádraží 

z Hlinska. L. Hrubý se uvolil uskladnit potřebné věci ve chlévě. K dovežení bylo potřebí 8 vozů, z toho 
jeden platon na transformátor. Věci byly odveženy 5. října. Dne 6. října doveženy byly sloupy z Bystřice 
pod Hostýnem. Smlouvy na elektrické zařízení v mnoha domech měla již několik let upsány Transforma 
v Olomouci. Tato začala pracovat po domech 2. listopadu. 5. listopadu byla informační schůze pro ty, 
kteří se zavázali dáti elektrické práce provésti Transformě. 27. listopadu přijeli montéři od SME a pra-
covali nejprve vnitřní vedení ve škole, a to zdarma. 30. listopadu stavěli transformátor a vysoké napětí. 
5. prosince dovezli ze Žop různé žebře a potřeby elektrikářů. 7. prosince začali montéři pracovat na 
vnějším vedení. 8. prosince určila obecní rada pochůzkou po obci, kde bude zřízeno veřejné osvětlení. 
Bylo stanoveno 11 lamp. 9. prosince večer byla konána valná hromada, na níž správce Čujan podal 
zevrubné vysvětlení o přípojkách, elektroměrech a lampách. Montéři pracovali na vedení od rána do 
pozdního večera a někdy i v neděli. Počasí jim přálo. Občas mrzlo, ale po většině bylo plno bláta a vody. 
Do 12. prosince měli postaveny sloupy a nadstřešníky. 15. prosince začali natahovati dráty. 21. prosince 
teprve dělali přípojky, tyto byly stanoveny po 200,- Kč. Dne 23. prosince o 12 hodině zapojovali jednotlivé 
domy. Veřejné osvětlení hořelo již od 2 hod odpoledne. V mnohých domech některá světla nehořela pro 
vadné provedení, která prováděla Transforma. Vady byly ale později odstraněny. Na vánoční svátky se 
tedy uskutečnilo, co bylo stanoveno v elektrizačních podmínkách, že budeme svítiti elektřinou. Každý 
měl radost z jasného světla a přitom v tu dobu se svítilo zadarmo. Všech, kteří si zavedli elektřinu, bylo 

60. Ti, kteří se přihlásili později, již zavedena světla neměli. Obec věnoval všem montérům za rychlé 
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a řádné provedení elektriky 170,- Kč. Celkový náklad na vnější vedení elektriky obnášel 67.365,-Kč (po 

slevě, která činila 5.055,- Kč). Vypůjčeno bylo 52.000,- Kč, zbytek se zaplatil z hotovosti běžného účtu. 

Půjčka byla hypotekární u spořitelny města Holešova. 28. prosince byla podána žádost o subvenci. Za-

vedení elektřiny splněno bylo dávné přání mnohých, kteří před několika lety nedoufali, že se elektrizace 

u nás uskuteční. Tím byla odstraněna věčná tma, která až dosud byla ve zdejší obci v noci na návsi.

Ze starého alba
Říká se, že ve starých albech se potkáváme 

s kouzlem zašlých dob. Je na tom asi něco pravdy. 

Ve chvílích, kdy jimi listujeme, se nám snáze vybaví 

ta či ona dávno prožitá příhoda. V dnešním čísle 

Naší dědiny Vám přinášíme jeden z těch zažloutlých 

snímků, který dokládá ono známé rčení, že „Kdo ve 

vzpomínkách žije, dvakrát žije.“. Fotografií se přenes-

me do poválečného času, kdy se v Jankovicích za 

Souhradami sadila „lípa svobody“. Asistovala u toho 

v krojích také šumná jankovická děvčata:

V horní řadě zleva: Vlasta Pospíšilová, Marie 

Hanulíková, Marie Hrubá, Jindřiška Faldíková, Liduška 

Dohnálková, Liduška Daďová.

V podřepu zleva: Ivana Matějíčná, Františka 

Darebníková, Marie Sedlaříková

Na Valše
S pádícím časem se měníme nejen my, ale přičinlivostí občanů naší obce i okolí kolem nás. Z očí 

nám zmizely hospoda na návsi a také hospoda na Valše, která stávala pod Skybou u silnice z Holešova 

do Bystřice pod Hostýnem. A právě na její dávnější minulost jsem zavzpomínal jednoho dubnového 

podvečera s paní Jindřiškou Měcháčkovou, rozenou Fal-

díkovou. Její rodiče, Josef a Mariana Faldíkovi, hostinec 

na Valše koupili v roce 1932 od pana Spáčila za 90 tisíc 

korun. Na prvorepublikové poměry to bylo hodně peněz. 

K hostinci patřila také chaloupka a 50 arů zahrady pod ná-

honem, která sousedila s pozemkem tehdejších majitelů 

mlýna. Další pozemek o téže výměře, který k hospodě 

podle kupní smlouvy patřil, se nacházel naproti hospody 

přes silnici. Takovou transakci si mohli Faldíkovi dovolit 

z nastřádaných peněz, které pan Faldík vydělal ševcová-

ním u Baťů ve Zlíně. Jeho paní si zase našetřila ve službě  

rodiny jednoho z Baťových ředitelů Dominika Čipery, kde 

pracovala do svých 22 let.  Pří příchodu Faldíkových do 

Jankovic byla už na světě jejich dcera Věruška, narozená 

v roce 1924 ve Zlíně. V roce 1934 se pak narodila dnes 

již pamětnice provozu pohostinství Jindřiška. Na kup 

hospody byla také vázána koncese na její provozování. 

Tady si čile vedla spíše paní Mariana Faldíková, která po 

zkušenostech nabytých u Čiperů měla více obchodnické-Hospoda Na Valše v Jankovicích
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ho ducha. Pan Faldík, po nějakém čase dojíždění na kole do práce 

na otrokovický Bahňák, přece jenom uznal, že bude lépe si najít 

práci v bližším okolí, a tak zakotvil v holešovském závodě Drant, 

kde se vyráběly hračky a keramické věci. 

V době, kdy Faldíkovi koupili hostinec s chaloupkou, byly 

v jeho podsklepených prostorách ještě znát pozůstatky po před-

chozím užívání těchto míst k valchování kůže. Zachovala se také 

místnost, kde zákazníci čekali, až na ně přijde s valchováním 

řada. Tyto prostory proměnili noví majitelé postupně na sklepní 

komory. Za hospodou a obývacími částmi domu tekla korytem 

širokým asi dva metry voda, která roztáčela mlýnské kolo neda-

lekého mlýna. Mezi hospodou a chaloupkou byla ulička, která 

vedla k mostku přes náhon.

Rodina Faldíkova obývala kuchyň, do které se dalo projít 

dveřmi od hospodského výčepu, a chaloupku, kde se spalo 

a jinak žilo. Do sklepů pod hospodou se scházelo po schůdkách 

pro uhlí a zásoby potravin. Okna hospody i obytné chaloupky 

byla zamřížovaná. Před hospodou býval kůl, kolem kterého se 

omotaly opratě koní, pokud se zde zastavil na občerstvení nějaký koňař či kravař. Stál tu také stojánek 

na kola. Střecha hospody byla pokryta eternitem. Silnice byla už v té době hodně prašná, a to žádalo 

časté mytí oken hospody i chaloupky.

Každý, kdo zamířil do hospody, prošel malou předsíňkou 

a do hospodské místnosti vstoupil pěkně zdobenými dveřmi. Na 

levé straně u oken byly tři stoly, o kousek dál dveře a za nimi malá 

místnost pro muzikanty, kteří zde pobývali, pokud se v hostinci 

tančilo. Tady také poposedávali návštěvníci zábavy. Na pravé stra-

ně stál na plechové podložce větší „vincek“, ve kterém se v zimě 

topilo. U vchodových dveří na pravé straně  stála větší kredenc, 

užívaná pro uskladnění potřeb k provozu. O kousek dál byl výčep. 

Záchod byl od hostince vzdálen. Na pravé straně při vchodu do 

hospody byly dveře do sklepů. 

Vedle zábav zde stálejší zákazníci hodně „mazali“ karty a klábosi-

li. Po válce tu schůzovali komunisté. Na čepu bylo zpravidla holešov-

ské pivečko, nalévaná byla také levnější režná či víno. Lidé si mohli 

objednat také sodovku či sifon. K mání tu byly i viržinky a cigarety. 

K jídlu se podával zvláště za první republiky točený salám. Rohlíky 

a čerstvým chlebem bylo pohostinství zásobováno z pekárny hole-

šovských Brančíků. Pečivo sem bylo dováženo z Holešova v krosnách 

upevněných na zádech pracovníků pekárny přijíždějících na kole.

Netančilo se jen v sále hostince. Podnikaví manželé Faldíkovi zřídili „taneční“ prostory na stráni 

pod bořím. Ještě dnes je zde rozeznatelné místo, kde se ve třicátých letech tančilo a hudebníci zde měli 

své místo. Návštěvníci zábavy se sem dostali od silnice po chodníčku.

Naproti hospodě přes silnici stávala stodola postavená panem Faldíkem, zpravidla plná slámy 

či sena. Vedle ní se krčila ještě šopa. Během okupace podle vzpomínek paní Měcháčkové spávali ve 

stodole lidé hledaná gestapem. Pokud to pan Faldík zjistil, nenechal je hladovět.

Mariana Faldíková

 Josef Faldík
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Manželé Faldíkovi provozovali pohostinství na Valše ke spokojenosti zákazníků do roku 1940. Pak 

ho pronajali Ludvíku Kolaříkovi z Jankovic, vyučenému číšníkovi narozenému 13.1.1905, který zemřel na 

prahu padesátých let. V posledních měsících války se hospoda proměnila v lazaret. Přebývali zde ranění 

vojáci německého vojska – Wehrmachtu. Po uzavření hospody mělo v jejích prostorách JZD skladiště.

V roce 1952 byla hospoda přebudována manžely Měcháčkovými na obytné prostory, ve kterých 

bydleli až do konce roku 1959. Pak se odstěhovali do Ostravy, čas od času se sem však vraceli.

K hostinci na Valše se váže i úsměvná pověst o vodníkovi, který měl lákat lidské dušičky do vodního 

náhonu. Paní Měcháčková s úsměvem na tváři vysvětlila pozadí oné pověsti: když Valcha v minulosti 

vyhořela, tak nějaký zbytek zdiva mohl mnohému „unavenému“ štamgastovi vycházejícímu z hospody 

připomínat onoho vodníka...

Tolik o místě, kde se místní i přespolní scházeli pobavit, zatančit si a kde se také při té své režné, 

pivě či víně snažili přenést p přes problémy, které jim život přinášel.

Jaroslav Pospíšil

Hasiči okrsku Slavkov hodnotili uplynulé období
V sobotu 27. ledna 2007 se usku-

tečnila v Jankovicích výroční valná 

hromada okrsku Slavkov. V něm jsou 

sdruženi dobrovolní hasiči ze Slavkova 

pod Hostýnem, Rusavy, Brusného, 

Chomýže a Jankovic, na které také 

letos vyšlo pořadatelství tohoto setká-

ní. Celoroční činnost hodnotil ve své 

zprávě  starosta okrsku Josef Barotek 

a vyzdvihl  v ní zejména 1.kolo soutěže 

v požárním sportu, konané v květnu 

2006 ve Slavkově p.H., ale také například 

vydařené oslavy 70. let od založení SDH 

Rusava. Slavkovský okrsek má celkem ve 

svých pěti organizacích v současnosti 

238 členů a je  jedním z nejaktivnějších  

pod Okresním sdružením hasičů Čech, 

Moravy a Slezska v Kroměříži. Nejen 

hodnocení, ale i plány na rok 2007 byly 

obsahem jednání a v samotném závěru 

byli ještě 3 členové vyznamenání za 

dlouholetou činnost. 

Od 20 hodin se pak hasiči společně 

bavili na okrskovém hasičském plese za 

doprovodu muzikantů ze Žopanky, kde 

nechyběla ani bohatá tombola, ze které 

si 1. cenu televizor, zřejmě symbolicky, 

odnesl starosta SDH v Jankovicích Jiří 

Petráš.

Miroslav Darebník

jednatel SDH Jankovice
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Hantilkáři přivítali rok 2007 

společně
Méně známým spolkem v Jankovicích je 

Spolek hantilkářů, ve kterém  jsou sdruženi ob-

čané narození v rozmezí let 1955-1970.  Jednou 

ročně se scházejí u táboráku, aby zavzpomínali 

na „mladá léta“, ale pořádají i různé výlety za krá-

sami naší vlasti. V loňském roce to bylo například 

třídenní putování po Českém ráji nebo putování 

za východem slunce.

V poslední den roku 2006 se všichni sešli, aby 

se rozloučili se starým rokem a zároveň přivítali 

letopočet 2007. Na silvestrovském večeru všechny 

přivítali oděni v dobových domácích kostýmech 

ze sedmdesátých let, manželé Jana a Josef Ku-

čerovi. S krátkým programem poté vystoupily 

mažoretky vybrané z řad členů spolku. Nechyběla 

ani velmi pečlivě připravená výstava fotografií 

z akcí za uplynulých 25let. Po několika zábavných 

scénkách se přiblížila půlnoc a s ním bujaré vítání 

nového roku. S přicházejícím létem již určitě 

hantilkáři plánují, co podniknou v tomto roce. 

O vzniku a historii tohoto spolku  více přineseme 

v některém z příštích čísel našeho zpravodaje.

Miroslav Darebník

Ohlédnutí za rokem 2006
Rok 2006 jsme zahájili úpravou zeleně v obci. Byly ořezány lípy a břízy, které rostou kolem potoka 

Zhrty. Podél hlavní silnice bylo vysazeno 40 jehlanovitých habrů a podél řeky Rusavy 15 javorů.Dvůr 

obecního úřadu byl obohacen o 40 tújí. 

V měsíci květnu byly vyměněny firmou AOP Přerov okna na zadní části budovy školy a následně 

firma Holstav Holešov provedla zapravení po výměně oken a dokončila fasádu na zadní části budovy. 

Současně pan Karel Navrátil ml. zhotovil nové dveře. Finanční náklady na tuto akci byly 259.000,- Kč. 

V rámci studentské brigády byla natřena část střechy a před budovou byl vydlážděn prostor pro kon-

tejnery na odpad. Firmou Vavruša byla upravena příjezdová cesta do dvora. 

Do místní zvonice byl odlit nový zvon a pořízeno nové technické vybavení a elektrický pohon zvo-

nu. Zvon odlila zvonařská dílna patřící paní Leticii Vránové-Dytrychové v Brodku u Přerova a technické 

vybavení a el.pohon dodala firma BOROKO p.Bouchala rovněž z Brodku u Přerova. Byly též pořízeny nové 

žaluzie kvůli akustice a vchodové dveře. To vše činilo celkem 145.000,- Kč. Dne 16. září 2006 byl nový zvon 

při mši svaté vysvěcen děkanem J. Rekem z Holešova a poté zavěšen do věže zvonice. Mši sv. doprovázela 

dechová hudba Moravská Veselka a na organizaci a přípravě se také podíleli členové SDH.

V měsíci červenci byla na veřejném zasedání obecního zastupitelstva schválena konečná úprava Územ-

ního plánu obce Jankovice. Územní plán vyhotovila firma AKTÉ Kroměříž ve spolupráci s MěÚ v  Holešově. 

Každý příchozí obdržel malý dárek

 Putování po Českém ráji
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 V loňském roce byla v naší obci ve spolupráci Pozemkového úřadu Kroměříž a firmou Geocentrum 

Olomouc zahájena komplexní pozemková úprava. 21.4.2006 se uskutečnila zahajovací Valná hromada 

vlastníků pozemků, bylo provedeno šetření hranic katastru a schváleny změny katastrální hranice. 

Projednávalo se také  rozmístění polních cest. Ukončení komplexní pozemkové úpravy se předpokládá 

v závěru letošního roku. 

Kromě uvedených akcí byla věnována pozornost také úpravě a údržbě veřejného  prostranství 

a dětských hřišť. Na tenisový kurt byly zakoupeny a umístěny plastové panely na zakrytí příkopu.

Oprava podia pro muzikanty v Hájíčku nám zůstala jako nesplněný úkol. V důsledku velké vytíže-

nosti stavební firmy tato oprava probíhá v současné době. 

V loňském roce se naše obec podruhé zúčastnila soutěže „Vesnice roku“a získala Diplom za péči 

o historické památky. V krajském kole soutěžilo 31 obcí.

Obec rovněž organizovala některé kulturní a sportovní akce - Maškarní ples pro děti a dospělé, 

lampiónový průvod, pouť na sv.Hostýn, Mikulášskou nadílku, vánoční koncert, sportovní odpoledne 

pro děti a tenisový turnaj.

Všem, kteří se na těchto pracích a akcích pro obec podíleli, patří velké poděkování.

Miloslava Šišáková, starostka obce

I krátká chvíle bez tekoucí 
vody se v dnešní moderní 

době stává komplikací
Začátek roku 2007 byl v měsíci lednu 

pro naše občany ne zrovna příjemný. Museli 

jsme si vytvořit zásobu pitné vody, neboť 

došlo k poruše vodovodního řádu v ulici 

k Hájíčku před č. 90 paní Horákové. 

Byla neděle. Oprava byla provedena na 

druhý den.Doufejme, že nás takové poruchy 

nebudou pronásledovat v tomto roce často.

V loňském roce se v naší obci provádě-

ly přípravné práce na výměnu azbestoce-

mentového přivaděče vody do Bystřice pod 

Hostýnem, který prochází ulicí Souhrady. 

Byl zpracován projekt s uvažovanou realizací v roce 2007. Podle posledních informací z firmy VAK Holešov 

je velmi málo pravděpodobné, že tato výměna bude provedena v letošním roce. Na vině je nedostatek 

finančních prostředků pro uvažovaný projekt, které se budou pohybovat  okolo 40 miliónů korun.

Jaroslav Kučera

Jaké investice bude obec realizovat v roce 2007?
Několik náročných akcí nás čeká v tomto roce v rámci zlepšení prostředí v obci pro všechny občany. 

V těchto dnech se již pilně pracuje v Hájíčku na  stavbě nového podia pro hudbu, které bylo loni z dů-

vodů havarijního stavu téměř do základů zbouráno. Rekonstrukce byla přesunuta z původního termínu 

podzimu 2006 do roku 2007.

Zanedlouho začnou dodavatelské firmy s výstavbou  sítí k pozemkům pro nové parcely v části 

Vinice. Mimo vodovodu, elektřiny, kanalizace a plynu je samozřejmě v plánu i prodloužení místní 

komunikace. Bude zde tak vše  připraveno  pro prodej všech pěti zbývajících pozemků, z nichž každý 

bude mít 1.000 - 1.500m2. 

Pracovníci VAK odstraňují poruchu
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V červnu předpokládáme zahájení celkové rekonstrukce celé budovy obecního úřadu. Opravy 

budou probíhat v několika etapách a vzhledem k náročnosti jsou rozděleny do několika let. V tomto 

roce začneme výměnou oken přední a boční strany budovy za plastová.  Následovat bude kompletní 

přestavba sociálního zařízení, které je již ve své současné podobě zcela nevyhovující. Poslední částí  

pro tento rok se stane nová fasáda na přední a obou bočních stranách budovy.

Z dalších, méně náročných projektů, vybíráme  výměnu čtyř malých oken v šatnách na tenisovém 

kurtu, oprava zábradlí na mostu před číslem 1 (příjezdová komunikace ke čtyřem domům u parku), 

instalace nové nástěnky před bývalou školou pro účely info desky OÚ občanům dolní části obce. Dětem 

přibude  na jejich hřišti v nejbližší době pískoviště včetně krytu. 

V průběhu celého roku bude probíhat podle potřeb údržba veřejných prostranství. Stále ná-

ročnější se s přibývajícími neudržovanými úseky stává sečení trávy a zejména na březích potoka. 

Tyto práce budou pro nadcházející období, vzhledem k nezájmu občanů o práci pro obec, zadány 

odborným firmám.

Drobnými akcemi lze nazvat plánované nátěry zábradlí na mostě přes Rusavy u silnice  a lávky přes 

Zhrtu směrem na Pohoršov. Dokončen bude i nátěr střechy bývalé školy započatý v roce 2006.

Vzhledem k plánované rekonstrukci budovy OÚ se obec v tomto roce rozhodla nepodávat při-

hlášku do soutěže Vesnice roku z důvodu možné kolize se stavebními pracemi v prostorách  budovy 

v den návštěvy hodnotící komise.

Miroslav Darebník

    

Z galerie jankovických starostů
V nejtěžším období naší vlasti v letech 1942 – 1945 byl starostou Jankovic Antonín Ryška. Nebylo 

náhodou, že volba padla právě na tohoto tehdy osmatřicetiletého muže. Ti, kteří rozhodli, že právě on 

bude stát v čele obce, ho znali od dětství. Věděli, že jeho rodiče, František a Emílie z čísla 32, jej vedli 

ke zbožnosti, pracovitosti a rodinné soudržnosti s bratry Jaroslavem (Slávou) a Františkem, sestrami 

Marií, Josefkou a Františkou. Jako nejstarší ze sourozenců si získával přirozenou autoritu upřímností 

a prací na rodinném hospodářství, hlavně na polnostech na Hájku, Hrabinkách, Agátí, Na Nivách, Ve 

Vrbí, na Dílech, Padělkách, Meziříčí, Čeřencích, Šefranicích, Podtopolní a jiných místech. Také u svých 

vrstevníků byl oblíben pro svoji přímost a zdravý „selský“ rozum, který nikoho neurážel, naopak měl 

porozumění pro lidské starosti. V listopadu roku 1939 se žení s pohlednou Annou Fuksovou. Na svět 

se zakrátko přihlásil syn Antonín (1940), po něm dcera Miladka (1942). Do čela obce byl zvolen obec-

ním zastupitelstvem v roce 1942 v očekávání, že na Jankovice pod jeho vedením nedolehnou takové 

trampoty jako na jiné obce v podhostýnském kraji.

Buďme upřímní, starostovi se to povedlo také proto, že jeho tajemníkem byl podle mnohých 

života znalý Josef Daďa, který uměl jednat s německými úřady. Za doby starostování Antonína Ryšky 

jankovičtí dále chodili na poutě na Svatý Hostýn, i když to bylo zakazováno, v obci byl založen hasič-

ský sbor. Starosta Ryška se zasloužil také o zorganizování primicií kněze Václava Žákovského. Dobře 

si rozuměl s panem řídícím Karlem Stokláskem. Byl informovaným mužem, který se nebál poslouchat 

zahraniční rozhlas. Získal si věhlas jako odborník na zabíjačky, pro tuto činnost byl vyhledáván nejen 

lidmi v Jankovicích, ale také v Žopech, Třeběticích. Měl svoje receptury, jak co ochutit, a to mělo u zá-

kazníků velkou váhu.

Po válce, kdy zadul jiný vítr do vesnických poměrů, doprovodil ještě první poválečné jakovické 

občany k odvodu na zkrácenou vojenskou službu. Dosvědčuje to i fotografie z této události.

ŽILI MEZI NÁMI
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Po různých peripetiích s bydlením prožitých v podnájmech u Kučerů a Žákovských si za těžce vy-

dělané a ušetřené peníze za práci v řepařských kampaních v cukrovaru ve Všetulích, cihelně v Žopech, 

dřevařských závodech u Baziky v Bystřici pod Hostýnem manželé Ryškovi postavili v letech 1949 – 1950 

na parcele svých rodičů na Luhách dům. Těsně před odstěhováním do nového ale zásluhou jednoho 

jankovického udavače nyní již bývalý starosta prožil pár hodin nejistoty. Z potíží se sice dostal, zanechaly 

však v jeho duši trpkou vzpomínku. Ačkoliv Antonín Ryška věděl, kdo jej udal, nedal mu to znát.

Každý člověk má v duši svůj svět – Antonín Ryška měl koníčka v myslivosti, těšil se ze svých dětí An-

tonína a Milady, kteří se v životě neztratili. Nedělní odpoledne si vyhrazoval pro svoje taroky, které hrával 

v hospodě u Matějíčných s takřka sousedem Josefem Nedbalem, Josefem Fuksou, Janem Očadlíkem. 

Každý život má svůj začátek a konec. V případě bývalého starosty Antonína Ryšky to byl rok 1972, 

kdy v nedožitých 68 letech umírá. Ze středu Jankovjáků tak odešel na věčnost člověk, který v těžkých 

časech lidsky nezklamal, a proto si zaslouží tuto vzpomínku.

Jaroslav Pospíšil

Horní řada zleva: Jenda Jelínek, Antonín Očadlík, Pepin – sloužící u Ryšků, František Čermák, 

Alois Chytil, Antonín Kučera, František Darebník, Josef Daďa, Oldřich Daďa

prostřední řada zleva: Josef Navrátil, pan Ordáň, Jindřich Kolařík, starosta Antonín Ryška, 

Ladislav Michalík, František Pospíšil, Alois Fuksa

dolní řada zleva: Ladislav Navrátil, Jindřich Čermák, Oldřich Trochta
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti 2007

Leden: František Mlčák 81            

Únor: Františka Barotková 83

 Anna Crlíková 70

 František Holloši 60

 František Janál 55

 Libuše Janošová 50

 Antonín Kučera 87

 Marie Měcháčková 55

 Ladislav Ondruch 70

 Josefa Ryšková 65

 František Ševčík 65

Duben: Karel Adámek 89 nejstarší 

  občan obce

 Josef Gaja 50

 František Šišák 50

Květen: Otýlie Barotková 85

 Zdeněk Caletka 65

 Jarmila Koláčková 50

 Marie Kučerová 81

 Alena Reváková 60

 Miroslav Strecker 55

Červen: Vladimír Hlinský 75

 Jarmila Navrátilová 60

 Ludmila Pechová 65

 Dana Ryšková 55

Červenec: Anastázie Blablová 65

Srpen: Marie Borůfková 81

 Ladislav Koláček 55

Září: Jana  Hollošiová  60

 Jana  Stoklásková 65

Říjen:  Eva Ondruchová 65

 Jaroslav Pešek 84

Prosinec: Vlasta Krištůfková 65

 František Pokorný 86

Zemřelí 2006

 Emílie Symerská

 Anna Pešková

Narození 2006

 David Mrňka

 Michal Brázdil
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Slavnostní udělení čestného občanství Karlu Stokláskovi in memoriam

V minulém čísle našeho zpravodaje 

jsme Vás informovali o tom, že obecní za-

stupitelstvo schválilo na svém listopado-

vém zasedání udělení čestného občanství 

Karlu Stokláskovi. Na stejném místě byla 

pozvánka na kulturní program spojený se 

slavnostním předáním listiny jeho rodině.  

Tato událost se uskutečnila v den jeho 

100. výročí narození – 17. prosince 2006 

v našem OÚ. Průvodní slovo a celý životo-

pis připomněla paní Jaroslava Navrátilová, 

která zároveň připravila hudební program 

a doprovázela na el. piano. S přednesem 

vánočně laděných skladeb jí pomáhaly její 

kolegyně ze ZUŠ v Bystřice pod Hostýnem  

Mgr. Marcela Buchmannová - zpěv a Kris-

týna Vylíčilová – flétna. 

Se vzpomínkou na řidícího učitele Karla Stokláska vystoupil i Mgr. Milan Krejčí z Holešova. Přečetl 

také pozdrav od dlouholetého kolegy K. Stokláska,  holešovského učitele a bývalého ředitele 1. ZDŠ 

Jana Polácha, který se vzhledem k pokročilému věku nemohl osobně dostavit.

Na závěr slavnostního odpoledne byly oběma synům z rukou starostky obce M. Šišákové předány 

listy udělující čestné občanství obce Jankovice.

Miroslav Darebník

Patří jim poděkování
Každý dobrý skutek, který člověk udělá, je ceněn, zvláště 

když z něj mají radost především děti. Tak tomu bylo v případě 

zbudování zábavného koutku na kraji Hrabiny v průběhu roku 

2001. „Impuls k takovému počinu vyšel od dětí,“ říká s úsměvem 

paní Alena Reváková, jedna z těch, která toto zábavné a útulné 

místo pomáhala zbudovat. Byli to tenkrát ještě hodně malí Jirka 

Ponížilů, Monička Dvorníková, Ivetka a Lenička Komárkovi, kteří 

rádi své kouzelné království navštěvovali a tady si hráli. Odtud 

nebylo daleko k myšlence těch starších, manželů Pavla a Aleny 

Revákových, ale také Jany Dvorníkové a Jiřího Ponížila, kteří 

postupně po souhlasu starosty obce Chomýže pana Navrátila 

a s pochopením jankovského starosty Jaroslava Kučery na tom-

to místě zbudovali houpačky, domečky, upevnili šplhací lano, 

různé druhy prolézaček, položili na zem „kladinu“ a vytvořili oh-

niště s posezením, tři lanové houpačky… Při tom jim pomáhali 

i zmíněné děti Jirka Ponížil a Ivetka a Lenka Komárkovi. 

Ano, vzniklo zde krásné místo, kde se děti dosyta vyřádily 

a dospělí, kteří je doprovázeli, mohli na chvíli zapomenout na 

trampoty, které život přináší. „Toto místo odpočinku,“ říká paní Re-

váková, „bylo určeno všem, kdo se tady budou chovat slušně.“
Jedni z mnoha malých návštěvníků 

dětského koutku.
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Jak to však zpravidla bývá, najdou se i takoví, kteří zábavu vidí v ničení, a tito výtečníci celý areál 

postupně devastovali.  Lidé, kteří se o jeho zbudování přičinili, mnohokráte poničené opravovali. Díky 

bezohlednosti projíždějících cyklistů a různých partiček mladých navrch do té míry, že parčík po zvážení 

jeho zakladatelů zanikl. Nezaniknou však vzpomínky dětí a rodičů na příjemné chvíle zde prožité. Za 

všechno, čím jste přispěli ke krásnému dětství desítek dětí, Vám, paní Alenko Reváková, Pavle Reváku, 

Jano Dvorníková a Jirko Ponížile, srdečně děkujeme.

Jaroslav Pospíšil

Sběratelka pranostik
V dávnější minulosti se lidé hodně řídili různými lidovými poře-

kadly, průpovídkami, ale také pranostikami, obsahujícími předpovědi 

počasí nebo nějakou životní zkušenost. V Jankovicích se zabývala 

shromažďováním a sepisováním pranostik manželka ředitele jankovické 

jednotřídky Karla Stokláska, paní Marie Stoklásková, všestranně vzděla-

ná a kultivovaná žena. Tímto koníčkem se paní Stoklásková zabývala od 

svých mladých let. Z její vzorně vedené sbírky pranostik jsme vybrali:

Leden: Jaký je leden, takový není ani jeden.

 V lednu mráz – těší nás.

Únor:  Únor bílý – pole sílí.

 Na Hromnice o hodinu více.

Březen:  Na Svatého Josefa když je krásný čas, bude úrodný rok.  

 Prší-li nebo padá-li sníh,  bude mokro nebo neúroda.

Duben:  Prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen.

 Na zelený čtvrtek zasívej hrášek.

V následujícím vydání Naší dědiny vybereme z obsáhlé sbírky paní Marie Stokláskové další pra-

nostiky, které jsou studnicí moudrosti našich předků.

Jaroslav Pospíšil

Neradostné výročí
V červenci uplyne rovných 10 let od jed-

né z největších povodní v historii naší obce.

Členové místního sboru dobrovolných 

hasičů byli v pohotovosti a zasahovali nepřetr-

žitě od neděle 6. července 14. hodin až do úterý 

8. července 19. hodin. Nejvíce postiženy byly 

domy č. 42,56 a 63, kde v době největší vlny na-

tékala voda dovnitř okny. V několika okamžicích  

zasahovali na hranici rizika stržení do rozbouře-

ného koryta. Ještě dlouho po skončení povodní 

se opravovaly poničené domy a dvorky, dlouho 

také zůstaly postiženým šrámy na duši.

Marie Stoklásková

 Neděle 6. 7. 1997 16.00 hodin -  řeka Rusava začíná přeté-

kat přes koryto, nejhorší okamžiky však mají teprve přijít...
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Košt slivovice novou akcí i  lákadlem
Poslední březnový den připravili členové místního spolku SOS atraktivní soutěž o nejlepší a nej-

chutnější slivovici. Vzorky čirého moku od pěstitelů se sbíraly již několik dní dopředu, aby bylo v den 

konání vše do posledních detailů připraveno a klání nemohlo být nijak ovlivněno. Do hodnotící poroty 

zasedlo 22 znalců, kteří  absolvovali celkem 10 sezení vždy u dvou vzorků, ze kterých vybírali 1. a 2. 

pořadí. Nebylo vždy lehké vybrat dobrou či horší pálenku, protože v osudí se objevily různé příchutě. 

Nechyběla mirabelková, malinová, z jablek, ale nejvíce bylo trnkových. Ty také obsadily po sečtení 

bodů přední místa. Nejvíce bodů a vítězství získala láhev dodaná Pavlem Ryškou z Chomýže, který za 

1. místo získal mladý stromek – švestku. 

Po skončení soutěže pokračovala zábava ve velmi pěkně vyzdobeném sále OÚ s cimbálovkou z Rož-

nova pod Radhoštěm, která k nám zavítala opět po roce. Malým zklamáním pro pořadatele byla nízká 

účast zejména místních. Večer u cimbálu je spíše než zábavou sousedským posezením, a tak se ho mohou 

zúčastnit mladí i starší, neboť není v dnešní době mnoho příležitostí se společně v obci scházet.

Miroslav Darebník

Velikonoční besídka dětí z MŠ  Dobrotice
S několikadenním předstihem si děti z MŠ v Dobroticích, kam chodí i spousta školáčků z Jankovic, 

připomněly velikonoce. Místní obecní úřad pro ně připravil besídku v naší zasedací místnosti OÚ, kde 

Zábava v plném prouduSvoje muzikantské umění předvedly i děti
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všichni obdrželi také velikonoční dárky. K výborné zábavě přispěla kapela  hrající spoustu  dětem zná-

mých písniček. Hudba, která hrála ve složení L. Stoklásek, J. Tatýrek, A. Válek a Z. Křížek, sklidila u všech 

přítomných velký úspěch.

Děti a paní učitelky v zápalu dobré zábavy nestihly  plánovaný odjezd vlakem zpět do Dobrotic, 

a tak se vydaly do školky až krátce před obědem pěšky.

Za organizaci celé besídky je třeba poděkovat paní A. Nedbalové, Z. Mlčákové a manželům J. a L. 

Stokláskovým.

Miroslav Darebník

Úspěšná juniorská  reprezentantka ČR z Jankovic
Ve dnech 26. - 29. 3. 2007 se konalo 

mezinárodní mistrovství Alžíru juniorů ve 

stolním tenise za účasti českých reprezen-

tantů. Náš region tam zastupovala bývalá 

hráčka a stálá členka Klubu stolního tenisu 

v Holešově Hanka Matelová. Turnaj začínal 

nejprve soutěží dvoučlenných družstev, 

kde spolu se svou spoluhráčkou, Kristýnou 

Ondříškovou, vybojovaly skvělé 2. místo, 

když až ve finále podlehly týmu Francie 

3 : 0. V soutěži čtyřher vybojovaly naše hráč-

ky bronz a vyvrcholením celého MM byla 

soutěž jednotlivců. Zde si naše hráčky vedly 

více než skvěle, protože los k nim nebyl 

příliš milosrdný. Přesto se oběma podařilo 

postoupit až do finále, kde byla úspěšnější 

a titul mezinárodní mistryně Alžíru získala Hanka Matelová, která svou spoluhráčku porazila 4 : 0. 

Lze jen doufat, že tento velký mezinárodní úspěch nezůstane osamocen, zvýší Hance sebevědomí 

a motivaci do dalšího tréninku. 

Z pohledu  malého holešovského klubu hráčka ukázala, že i odtud při talentu a píli vede cesta i k úspě-

chům na mezinárodním poli. 

I my jí přejeme prostřednictvím našeho zpravodaje hodně štěstí v dalších bojích za zelenými stoly.

Miroslav Darebník

Neočekávaná změna ve vedení knihovny
Na konci roku 2006 došlo ke změně na postu vedoucí místní knihovny. Vzhledem k náhlému 

onemocnění musela  dlouholetá knihovnice paní Ludmila Talachová skončit práci pro obec.

O několik týdnů později  následkem těžké nemoci zemřela a my jí tak ani nestihli poděkovat za 

její mnohaletou obětavou a záslužnou činnost pro obecní úřad, udržování  tradic a péči o kulturní 

památky v Jankovicích.

Novou knihovnicí byla starostkou obce jmenována paní Zdeňka Mlčáková.

Knihovna na OÚ je pro vás otevřena i nadále každé pondělí v 17.00 – 18.00 hodin.

Internet  - pro veřejnost v pondělí a čtvrtek od 17.00 – 18.00 hodin na OÚ

na stránkách http://jankovice.hyperlinx.cz aktuální zprávy a fotografie ze života obce.
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OÚ – kulturní výbor pro vás připravuje:

27. května 2007  Z pohádky do pohádky – procházka lesem plným pohádkových bytostí. 

Začátek ve 14.30 hod. před OÚ 

30. června 2007 Pouť obce na sv. Hostýně – poutníky doprovodí dechová hudba Mo-

ravská Veselka

červenec - srpen Vzpomínky na historické události – večerní promítání dochovaných 

a možná už zapomenutých filmových záznamů ze života v naší obci. 

Místem promítání bude výletiště. Termíny budou včas upřesněny a zve-

řejněny.

 1. září 2007 Loučení s prázdninami – tradiční závody a soutěže pro děti na závěr    

prázdnin a večerní posezení u táboráku.

Westernový klub Jankovice pro vás připravuje:

11. srpna 2007  Western rodeo show – 13. ročník westernových závodů, soutěží pro diváky 

a tradiční country bál

Pozvánka na 21. ročník tenisového turnaje ve dvouhrách.

Tenisový klub ATPS Jankovice Vás zve na tradiční turnaj ve dvouhrách O pohár starostky obce, 

který se uskuteční od 4. 7. do 8. 7. 2007 na místním tenisovém kurtu.

Maškarní ples >

< Dětský karneval
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Na fotografii je  .......................................................................................................................................... 

Tajenka křížovek  ......................................................................................................................................

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

Poznejte domek na fotografii

Vyplněné kupony vystřihněte a vhoďte do připravené schránky v místní prodejně potravin  nej-

později do 30. června 2007.

Ze správných odpovědí vylosujeme  na nejbližším veřejném zasedání OZ v červenci tři výherce, 

z nichž jeden získá hlavní finanční výhru v hodnotě 300,- Kč a další dva věcné ceny.

Správné odpovědi z minulého vydání 2/2006:  

Tajenka křížovek: Skýba, Kolečko

Na fotografii:  dům č. 64  naposled zde bydlela paní Josefa Kocfeldová

Výherci: Vzhledem k tomu, že nikdo z čtenářů neodevzdal do připravené schránky lístek s odpovědí, 

nebyly rozdány avizované výhry.
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SOUTĚŽ O CENY S KŘÍŽOVKOU

vodorovně:        

A: titul muže; římská pětka; poslání       

B: tenisový úder; omotat        

C: chem. značka jodu; mořský ráček       

D: přemoci; osobní zájmeno        

E: nástroj horolezce; souhlas        

F: mladé obilí; strana účtu        

G: předložka; psací potřeby; 

 den v týdnu (zkr.)      

H: mužské jméno; biografy; 

 značka pro poloměr        

  

         

svisle:          

1. dom. přátelé člověka (mn.); naše univerzita (lat.); značka barvy na vejce   

2. automotoklub (zkr.); číslovka       

3. římský vládce; domácky Josef       

4. Tajenka         

5. býv. SPZ Mostu; větřík; obyvatelé ostrovního státu (slovensky)    

6. ženské jméno; stupeň v judu       

7. řešeto; norská hora        

8. alkohol; olymp. rekord (zkr.)       

   

Pomůcka: nasa         

1. část obilí         

2. pukavý plod         

3. lesní zvíře         

4. obrněné vozidlo         

5. popravčí (množ.) tajenka

6. cizí mužské jméno (Nicolas)        

7. silnější tyče         

 

          

          

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

G

D

tajenka
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Vodění medvěda

Lidové zvyky se v Jankovicích stále dodržují

Hrkači

 Tato  prvomájová tradice se však v průběhu let ubírá jiných směrem, než pro který byla kdysi dávno 

zavedena. Chodníčky se malovaly ve většině svobodným děvčatům a chlapcům ve smyslu žertovných 

nápisů. Letos však před domy, kde mladí a svobodní bydlí, zůstala cesta čistá….

Naopak se ale různé nápisy objevily u obydlí starších občanů, většinou již v důchodovém věku. 

Obsah a smysl  některých  textů se však dotýká samotné cti a důstojnosti dotčených lidí a autoři, aniž 

si to možná uvědomují, se tímto dostávají na velmi tenký led v krajním případě i možné žaloby ze 

strany poškozených.

Věříme, že se v dalších letech tato tradice vrátí do původní podoby, pro kterou před lety vznikla.

Miloslava Šišáková, starostka obce

Miroslav Darebník, místostarosta

Chodníčky
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 Jarní úklid – hasiči sbírali železný šrot (16. března 2007)

 Jízda řidičů v naší obci již poněkolikáté skončila nárazem do sloupu veřejného osvětlení. 

Nekritičtějším místem v obci je však okolí domu č. 13, kde došlo v minulých letech k nemalým škodám

na soukromém majetku majitele.


