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Zpravodaj

Naše dědina
Číslo 1/2009 • Vydává OÚ Jankovice • Cena 5 Kč 

Vážení občané, milí čtenáři,

ačkoliv ve všech novinách je v těchto týdnech  nejpoužívanějším slovem „krize“, v našem zpra-
vodaji toto slovo nenajdete. Přinášíme Vám pravidelné vzpomínání na minulost obce, společenskou 
kroniku a také mnoho fotografií z historie i současnosti. Obsahem je i jedna výzva adresovaná Vám 
všem k blížícímu se výročí.  Přejeme Vám příjemnou četbu. 
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Pohledy do historie

Události před 80 lety…
(doslovný přepis záznamů z obecní kroniky)

rok 1932
Volby do Národního shromáždění

Krátký termín k volbám nutil jednotlivé strany k úpornějšímu boji nežli v jiných obdobích. Zájem 
o volby jevili všichni voličové, i ti, kteří byli jiná léta liknaví. Návštěva schůzí všech stran byla velmi 
početná. Schůze pořádaly tyto strany: 
22. září: Sdružení kat. rolníků a domkářů (ref. Cyril Antoš, rolník z Mistřína a bratři Bachanovi z Hluku).
15. října: Republikánská strana (ref. Stratil: Hospodářská situace).
18. října: Národní socialisté (ref. redaktor Hajna, Stoklásek).
24. října: Soc. demokracie (Volby a hospodářská situace V. Skopal, žel. zř.).
25. října: Lidová strana (ref. Smýkal).
25. října: Lidová strana (pro ženy u pí. Ryškové, ref. Macečková).
Volby konány byly dne 27. října v místnosti hostince Vil. Koláčka. V obvodní volební komisi pro volbu 
do poslanecké sněmovny byli:
Lipner Julius, jako předseda za stranu čs. lidovou
Křížek Metoděj, místopředseda za stranu soc. demokr.
Očadlík Jan, člen za stranu živnostenskou
Měrka Metoděj, člen za stranu nár. demokrat.
Školotík Antonín, člen za stranu nár. sociál.
Zástupcem dohléd. úřadu byl jmenován Hostaša Ladislav, správce školy.
Obvodní volební komisi pro volbu do senátu tvořili:
Chytil Josef, jako předseda za stranu čs. lidovou
Daďa Jindřich, za stranu republikánskou
Koláček Vilém, za stranu živnostenskou
Navrátil František jako důvěrník.
Volby měly hladký průběh. Skončeny byly o 11 hod 10 min dopol..

Kulturní činnost
Tato jest stěžována nedostatkem vhodné místnosti, ježto hostince po této nevyhovují. Přes to jeví 

se činnost dosti značná a jest  u jednotlivých korporací:

1. Místní osvětová komise: 10. list. Přednáška se svět. obrazy: Japonsko a Čína (říd. uč. Koplík), 9. pros. 
Přednáška se svět. obrazy: Z ital. bojiště. Přír. síly (odb. uč. Zapletal).

2. Školy: 12. května: Besídka s přednáškou: Buď vděčným k své matce (L. Hostaša), 26. října Přednáška: 
Boj za naši samostatnost (L. Hostaša), 24. listop. Besídka s rodiči: Péče o dítě v rodině (L. Hostaša), 
26. prosin. Vánoce chudým (nadílka a besídka pro mládež).

3.  Čtenář. spolku „Komenský“: 2. června: Zahradní výlet, 21. července: Zahradní výlet.
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4.  Jednoty čsl. orla: 2. února: Divad. představení: Vesnická královna Helenka z Pazderny ( Loucen-
ský), 10. února: Taneční zábava, 23. a 24. března: Div. představení: Pomněnky, 16. června: Zahradní 
výlet, 18. srpna: Zahradní výlet, 1. prosince: Div. představení: Pýcha předchází pád, 8. prosince: 
Mikulášský večírek.

5. Jiných:1. dubna: Taneční zábava odvedenců, 24. června: Loutkové divadlo: Kašpárek (kočující 
společnost).  

 
Knih bylo půjčeno z obecní knihovny 561 a to 40 osobám. Z Čtenářského spolku Komenský 527 knih 
37 osobám. Celkem se tedy přečetlo v tomto roce 1088 knih.

různosti
stavba mostu

Jelikož most přes Dědinku byl již schátralý, usneslo se obec. zastupitelstvo pro stavbu nového 
železobetonového mostu. Stavba byla zadána stav. Tvarůžkovi z Dřevohostic. Komise na stavbu byla 
dne 14. dubna. Bylo rozhodnuto postaviti jej vedle starého, ale výše. Se stavbou se počalo dne 29. 
července. Celkový náklad činil Kč 11.500,-.

Nakažlivá nemoc
Letos přinešena byla zde spála. Onemocněly na ni 3 dítky a 1 dospělá osoba. (Šmatláková). Byli 

všichni dáni do nemocnice do Kroměříže a uzdravili se.

dražba mlýna
Dne 28. června konala se soudní dražba na zdejší mlýn. Byl prodán za Kč 225.000,-. Koupil jej 

Fuksa z Pravčic.

sýpka
Dne 14. listopadu byla sýpka v hostinci na Valše.

stavební ruch
V tomto roce byly postaveny za Souhradami na zakoupených obecních pozemcích 3 domky 

a náležely: Hlinské Antonii, Josefu Kučerovi, a Františku Mlčákovi. Počet domovních čísel činí v letoš-
ním roce 77. Úplnou přestavbu domu učinila Grygerová Helena, která si zařídila obchod (čtvrtý ve vsi) 
a prodej piva a sodovek.

Výroba cementových rour
Dílnu na výrobu cementových tašek zakoupil od Kopřivy Gába František, obchodník z Holešova, 

který ještě zavedl výrobu betonových rour malých i studničních.
Z kroniky obce vybral Miroslav Darebník

tříkrálová sbírka
Při letošní tříkrálové sbírce, která proběhla 10. ledna 2009, bylo v naší obci vybráno  
od občanů celkem 10.350 Kč. děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou.
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ohlédnutí za rokem 2008
Pro rok 2008 byly naplánovány a schváleny 
na veřejném zasedání ZO následující akce:

1. Vybudování inženýrských sítí k bytové 
zástavbě Na Vinici
2. Pozemková úprava - dokončení
3. Údržba dětských hřišť a tenisového kurtu
4. Údržba veřejných prostranství

Tyto akce byly v průběhu roku postupně 
plněny.

Během celého roku 2008 probíhaly práce 
na Komplexní pozemkové úpravě, která byla 
v závěru roku ukončena. Dne 21. května se 
uskutečnila závěrečná valná hromada, po ní bylo vydáno I. a II. rozhodnutí o ukončení pozemkové 
úpravy. Byly vytyčeny některé polní cesty.

II. rozhodnutí o ukončení Komplexní pozemkové úpravy nabylo právní moci 5.12.2008. Komplexní 
pozemková úprava byla prováděna Pozemkovým úřadem Kroměříž ve spolupráci s firmou Geocentrum 
Olomouc.    

Hlavní akcí pro rok 2008 bylo vybudování inženýrských sítí k bytové zástavbě v ulici Na Vinici. 
Byl  prodloužen rozvod el. energie, plynu, vodovodu a kanalizace v celkových nákladech 621.000,-Kč.  
Na vybudování vodovodu a kanalizace jsme požádali o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj a získali 
částku 250.000,- Kč. Všechny tyto sítě se podařilo do konce roku i zkolaudovat.

Na veřejném zasedání 8.září 2008 bylo odsouhlaseno vypracování projektu na rozšíření budovy 
OÚ - sálu a podání žádosti na dotaci z EU - 90%. Bohužel tato dotace nám přidělena nebyla a rozšíření 
budovy OÚ se zatím realizovat nebude.

Kromě uvedených akcí byla prováděna pravidelná úprava a údržba veřejného  prostranství 
a dětských hřišť. K hlavní silnici jsme pořídili a instalovali v prostoru u autobusové zastávky dvě nové 
dopravní značky – „Pozor! přechod pro chodce“. 

     Obec rovněž organizovala některé kulturní a sportovní akce - Maškarní ples pro děti a dospělé, 
poprvé byl pro děti uspořádán Slet čarodějnic, lampionový průvod na památku osvobození naší obce, 
pro nejmenší děti procházku malým pohádkovým lesem, pouť na sv.Hostýn s dechovou hudbou Morav-
ská Veselka, tradiční tenisový turnaj O pohár starostky obce, sportovní odpoledne pro děti na ukončení 
prázdnin, pro pamětníky večery promítání starých filmů, Mikulášskou nadílku a na závěr roku Vánoční 
koncert opět s hudbou Moravská Veselka. 

Dvakrát do roka vydává obec zpravodaj Naše dědina, ve kterém jsou informace jak z historie tak 
i ze současnosti naší obce. 

Veškeré dění a události v naší obci zaznamenává do obecní kroniky naše kronikářka, paní Jarmila 
Sedlaříková. 

Nemalou pozornost si zaslouží naše místní knihovna, o kterou se stará paní Zdeňka Mlčáková. 
Ve spolupráci s místní knihovnou uspořádal OÚ velikonoční a vánoční besídku s dětmi z mateřské školy 
z Dobrotic a v rámci týdne knihy, což je první týden v říjnu, proběhlo soutěžní dopoledne s dětmi z téže 
mateřské školy. Pozornost si zaslouží i červnové pasování nových malých čtenářů.  

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

Miloslava Šišáková

Budování sítí k novým stavebním parcelám
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Žili MeZi NÁMi

Za Vladimírem Ševelou
Občané Jankovic a mnoho dalších oby-

vatel podhostýnského kraje se v pondělí 29. 
prosince 2008 v odpoledních hodinách rozlou-
čili v holešovském chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie se zemřelým jankovjákem Vladimírem 
Ševelou, rodákem z Dobrotic. Na věčnost se 
pan Ševela odebral takřka před branami své 
osmdesátky, kterou by oslavil 2. února 2009. 

Říká se, že člověk umírá v životě dvakrát 
– jednou za žalu nejbližších a známých, podru-
hé, když se na něj zapomíná. Na pana Ševelu, 
který se svým životem a angažovaností dobře 
zapsal do podvědomí obyvatel obce, se jen 
tak nezapomene. 

Jeho rodiče byli pracovití, společenští a zbožní lidé, kteří k tomu vedli také svoje děti Jirku, Josefa, 
Anežku a Vladimíra. Ten po vyučení obchodním příručím začal pracovat v holešovském velkoobchodě 
Šidla, kde prohloubil svou šikovnost v jednání s lidmi. V té době byl členem Sokola v Dobroticích, kde 
sportovního ducha pěstoval a upevňoval na bradlech, žíněnce či při nácviku na Sokolský slet v roce 1948 
v Praze, kterého se také zúčastnil. S lehkostí se pohyboval i na „prknech, které znamenají svět“ místních 

ochotníků. K jeho velkým koníčkům patřila hra na har-
moniku, která jej pak doprovázela při nejrůznějších 
životních příležitostech od mládí do stáří. 

Léto roku 1948 pro něj bylo obzvláště význam-
né – na zábavě v dobrotické hospodě U Šidlů se 
seznámil s pohledným osmnáctiletým jankovickým 
děvčetem, Fanynkou Darebníkovou ze Souhrad. Pak 
se přihlásila vojna, která prověří mnohé náklonnosti. 
Naštěstí jejich vztah posilovaný návštěvami Fanynky 
v Mikulově, kde Vladimír sloužil, nejen přetrval, ale 
se i upevnil. 

Jedni do manželství pospíchají, druzí si říkají, 
že jim nic neuteče a je lépe se na něj raději dobře 
připravit. Tak uvažovali oba mladí lidé, kteří si chtěli 
nejdříve něco našetřit, více se poznat a užít si výletů 
a tanečních zábav, které jako výborní tanečníci rádi 
navštěvovali a při tanci na ně byla radost pohledět. 
Po pěti letech známosti přichází sobota 25. dubna 
1953 a s ní jejich svatební den, na který se pak při 
různých příležitostech vzpomíná celý život. Další 
radostí bylo narození dětí. Z pohledné Mirky (1954) 
se stala vyhlášená kadeřnice a z Vladimíra (1955) 
chemik čistíren.

manželé Ševelovi

V. Ševela stál za pultem místního pohostinství 
téměř 17 let



6

Vedle starostí o rodinu a Fanynčiny rodiče našli oba manželé souzvuk také v pořádání nejrůznějších 
kulturních akcí, od 50. do 70. let iniciovaných v podstatné míře manžely Ševelovými, Luďkem Stokláskem, 
Jaroslavem Křížkem, Zdeňkem Křížkem a dalšími. Bylo toho opravdu hodně, na co by se dalo vzpomínat. 
Vedle divadelních her a scének předváděných v hostinci u Matějíčných zaznívaly v místním rozhlase, ale 
i na pódiích nejedné hospody v okolí nejrůznější humorné i satirické skeče. Dnes se dá stěží spočítat, 
kolik scénářů k takovým vystoupením pan Ševela napsal. Stejně tak se podílel na přípravě a nastudování 
divadelních her jankovických ochotníků. Dobře se uvedl také v hudební skupině Broučci, kde vedle 
něj vyhrávali místní Zdeněk Křížek, Luděk Stoklásek, ale také přespolní pánové Lahola, Židlík, Pospíšil 
a další. Nechyběl ani při organizaci jiných akcí v obci, ať se jednalo o oslavy 600 let trvání Jankovic 
v roce 1960, každoroční vodění medvěda, poutě na Svatý Hostýn, zatahování svateb, hanácké právo... 

Vladimír Ševela po dlouhá léta organizoval 
také zájezdy jankovjáků do olomouckého 
divadla a srazy harmonikářů, kde kromě 
něj vystupovali pánové Hradil, Janiš, Burša 
a jiní. V tom všem jej podporovala a pomá-
hala mu jeho obětavá žena Františka.

Počátkem 70. let minulého století na-
stupuje pan Vladimír Ševela dlouholetou 
tajemnickou práci na Místním národním 
výboru Jankovice, kde byl pravou rukou 
tehdejšího předsedy MNV Jaroslava Kuče-
ry. V této pro obec hektické době bohaté 
na nejrůznější stavební a jiné úpravy, jako 
byla výstavba vodovodu, kanalizace, škol-
ky a obecního úřadu, nechyběl pan Ševela 
ani při administrativních a správních říze-
ních. Ke cti mu sloužilo také to, že se při 

pohřbech dovedl důstojným způsobem rozloučit se zesnulými jankovickými občany. Na začátku 70. let 
stanul na rok v čele zdejších hasičů. Je třeba vyzvednout, že všechny tyto činnosti vykonával pan Ševela 
povětšinou až po návratu ze zaměstnání v TOSu Hulín, jehož byl dlouholetým pracovníkem.

 Nezapomenutelné bylo i jeho vzorné vedení místního pohostinství u dráhy, které spolu s další-
mi občany obce pomáhal zbudovat v rámci „akce Z“. Jeho dlouholeté působení v pohostinství končí 
v roce 1991.

 Ani ve chvílích, kdy se přihlásilo stáří se svými neduhy, Vladimír Ševela nerezignoval a snažil se být 
užitečný. Pomáhá hlídat vnoučata, stará se o dům, zastane některé domácí práce, ve volných chvílích 
si pro potěšení zahraje na harmoniku, účastní se kulturních akcí v obci...

Po životě naplněném prací, povinnostmi, láskou, starostí o rodinu, ale také kulturním vzepětím 
odešel z našeho středu člověk, který měl vždy na paměti, že jen odžít život nestačí, chtěl od něj víc: 
naplnit jej plnohodnotnými skutky. Ohlédneme-li se za životní poutí Vladimíra Ševely, můžeme říci, 
že se mu to podařilo.

JUDr. Jaroslav Pospíšil

S oblíbenou harmonikou
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jméno Č. 
vzorku druh lokalita body Fin.

1 Hnipírdo   Boleslav 11 švestka Jankovice  33

2 Janál   František 18 švestka Jankovice 22

3 Barotek  David 15 švestka Jankovice 35

4 Ryška Ivan 14 švestka Rusava 56 260

5 Kamenec  Jiří 27 švestka Chomýž 46 211

6 Rudolf  Jelínek a.s. 7 švestka Vizovice 38

7 Kučera Josef  mladší 9 jablko Jankovice 27

8 Neradil Petr 30 mirabelka Mexiko 37

9 Pumprla Radek  1 23 Prusinovice 36 202

10 Doležel Josef 4 hruška Chomýž 40

11 Hanulík Zdenek 21 švestka Jankovice-Skyba 49

12 Nedbal Jan  starší 28 švestka Jankovice 41 204

13 Vaclach Pavel 43 švestka Brusné 37

14 Janečka Stanislav 44 švestka Brusné 36

15 Holloši Branislav 10 směs Chomýž 34

16 Dryák Vladimír 20 jablko Chomýž 26

17 Dryák Vladimír 3 švestka Chomýž 40 220

Rozhodování porotců nebylo vůbec lehké… Ivan Ryška s cenou pro vítěze

Jak se vedlo pěstitelům ovoce 
na letošním koštu?

V sobotu 7. března se již potřetí sešli pěstitelé ovoce 
a odborníci na pálenky na koštu slivovice, který pořádá 
Klub přátel dobré slivovice. V letošním klání s přehledem 
zvítězil vzorek Ivana Ryšky z Rusavy.
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18 Petráš Jiří 12 švestka Jankovice 42 233

19 Petráš Libor 48 švestka Kelč 31

20 Mik Pavel 51 kalvados Brno 25

21 Dočkal Luboš 41 švestka Jankovice-Skyba 39 222

22 Petratur René 36 jablko 28

23 Sedlaříková Jarmila 42 švestka Jankovice 41 234

24 Kubová Marta 13 jablko Bílavsko 23

25 Kuba Dalibor 19 švestka Brusné 34

26 Kutra Tomáš 17 jablko Brusné 37

27 Kocfeldová Jana 22 jablko Brusný 22

28 Navrátilová Pavla 33 švestka Chomýž 32

29 Navrátil Petr 26 Doransia Jankovice-Hrby 37 210

30 Hlavinka František 29 jablko Žopy 8

31 Doležel Josef 8 švestka Chomýž 30

32 Sedlařík Josef    starší 34 švestka Jankovice 37

33 Sedláček Petr 47 švestka Količín 28

34 Křížek Jaroslav 1 Jablko Poličná 17

35 Gaja Josef 16 švestka Jankovice 40 173

36 Kučera Jaroslav 32 švestka Jankovice 58 215

37 Daďa Vítězslav 38 švestka Jankovice
-Juchaně 44 218

38 Ryšková Libuše 35 švestka Chomýž 23

39 Rožňák Jiří 25 švestka Tvrdkov 27

40 Ryška Pavel 2 švestka Chomýž 23

41 Dvorník Petr 6 švestka Chomýž 46 208

42 Klanica Libor 40 švestka Brantice 50 183

43 Vaculík Jaroslav 5 švestka Chomýž 37

44 Kalabus Petr 37 švestka Korytná 44 218

45 Nedbal Radek 46 švestka Jankovice 45 221

46 Kopčil Jarek 45 švestka Chomýž 33

47 Holloši Tomáš 31 švestka Opatovice 39 221

48 Pumprla Radek    2 24 Prusinovice 42
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Místní pracoviště Czech PoiNt
V letošním roce bude bude zřízeno i v naší obci kontaktní místo veřejné zprávy – místní pracoviště 

k Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - Na úřad přes internet).
Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná 

správa. Jedná se o asistované místo výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny in-
formace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech, a kde bude moci také učinit jakékoliv 
podání ke státu. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského 
a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů nebo výpis z bodového hodnocení 
řidiče. Czech POINT  by vám  měl ušetřit čas, nervy i peníze.

K vybudování přístupového místa v naší obci je třeba pořídit technické a technologické vybavení. 
Do výběrového řízení byly zařazeny 3 firmy. Na toto vybavení, které zahrnuje nové PC, monitor, tiskárnu 
a další doplňkové komponenty, požádala obec o dotaci, která může dosáhnout až 85 % celkových ná-
kladů na vybudování přístupového místa. Uvedená dotace byla schválena a činí 79.837,- Kč. Zbývající 
15% nákladů hradí obec z vlastního rozpočtu.

Miroslav Darebník

sPoleČeNsKÁ KroNiKa

JUBilaNti 2009
ledeN Karel Navrátil  65
 Miluše Horáková 55
 František Mlčák 83

ÚNor Ladislav Křížek 70
 Milan Barotek 55
 Antonín Hrudík 50
 Františka Barotková 85
 Antonín Kučera 89
 Jaroslav Kučera 75

BŘeZeN  Jiří Křížek 70
 Josef Ševčík 70
 Jana Strnková 60
 Karel Měcháček 55
 Jarmila Vrančíková 50

dUBeN Karel Adámek 91

KVĚteN Miluše Crlíková 50
 Anna Barotková 55
 Alena Janálová 55
 Miroslava Darebníková 55
 Otýlie Barotková 87
 Marie Kučerová 83

ČerVeN Věra Petrášová 50
 Jarmila Sklenářová 81

ČerVeNeC Anna Tatýrková 70
 Libor Crlík 50
 Lenka Šeligová  55

srPeN Ludmila Tkadlečková 50
 Jiřina Stoklásková   65
 Marie Borůfková     83

ZÁŘÍ Irena Křížková  65
 Marie Caletková  60
 Václav Blabla  70

ŘÍJeN Ludmila Kratochvílová   55
 Josef Dvorník 55
 Radomír Janoš 55
 Vlasta Hrachovcová 75
 Zdeněk Křížek 65
 Milan Pecho 70

listoPad Karel Stibora 65
 Josef Fuksa 65

ProsiNeC Marie Hudcová 75
 František Pokorný 88
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NaroZeNÍ  2008
Radim Ponížil
Adéla Sedlaříková
Šimon Ambros

ZeMŘelÍ 2008
Miluše Ševčíková
Marie Pavelková
František Daďa
Vladimír Ševela

Jankovští holubáři
V jedné lidové písni se zpívá: „Sivá holubičko, kdes byla, kdes ty svoje popelavé peří ztratila...“. Tuto 

překrásnou tklivou píseň nepochybně znali a znají všichni ti jankovjáci, kteří ať již pro okrasu, či pro 
závodění holuby chovali. A jak jsem se dozvěděl od znalce a chovatele pana Antonína Ryšky, bylo a je 
chovatelů holubů v obci opravdu hodně.

Okrasnému holubaření v Jankovicích se podle něj mnozí místní 
věnovali a dosud věnují s velkou láskou. Na různých výstavách se s ple-
menem moravských pštrosů úspěšně předvedli Vladimír Zapletal, Josef 
Zapletal a Stanislav Křížek. Okrasné moravské pštrosy měli ve svých 
holubnících také Antonín Ševčík, Ladislav Michalík, Ladislav Lipner, Josef 
Barotek a František Darebník.

K vyhlášeným okrasným holubářům patřil v minulosti Vladislav 
Grygera, který se na výstavách prezentoval povětšinou s plemenem 
moravských bělohlávků. Pan Grygera se za svůj život zúčastnil velkého 
množství výstav a přehlídek, z nichž si odvezl spoustu ocenění. Na stejné 
plemeno si potrpěli i Alois Křížek a Antonín Šmatlák.

Dalším jankovjákem, který od roku 1955 sklízel hodně čestných 
cen a diplomů, je pan Antonín Ryška, který preferoval plemeno české-
ho staváka. Stejné plemeno s úspěchem chovali Karel Navrátil a Josef 
Koláček. 

Dalším holubím plemenem chovaným v Jankovicích byli tzv. skřivani. Pyšnili se jimi Alois Hanulík, 
Vlastimil Borůvka, Karel Masný, Jindřich Kolařík, Ladislav Ctiborek a Alois Kopečný. Chovatele Karla Sto-
kláska mladšího zdobili zase rejdiči, Vladimíra Rábka polské rysy a Františka Ševčíka texany. Jan Pospíšil 
ze Souhrad se zhlédl v pštrosech. 
Manželé Vrančíkovi se věnují pro 
změnu masným plemenům.

Místní chovatelé vystavovali 
a vystavují okrasné holuby vět-
šinou v Holešově, Bystřici pod 
Hostýnem, Dobroticích, Prusino-
vicích, Rymicích, ale i jinde. Při 
závěrečném hodnocení nikdy 
nevyšli na prázdno.

Také poštovní holubaření 
mělo a má v obci svoji tradici. Při-
činili se o ni vyhlášení chovatelé, 
kteří se zúčastnili spousty závodů, 
na nichž významně uspěli. Patří 
k nim Vladimír Hlinský, Josef Kryš-

Vladislav Grygera

Pamětní list – Antonín Ryška
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tof, Stanislav Kelnar a Pavel Sedlařík. Sluší se osvětlit, jak takové závody poštovních holubů probíhají. 
Každému ptáku je před zahájením závodu připevněna na nohu plechová plomba, holubi jsou pak 
hromadně odvezeni na určené místo a odtud vypuštěni. V té chvíli se začne měřit doba jejich letu. 
Po návratu ptáků domů jim je plomba sundána a je na ní v hodinách vyznačen čas příletu. Podle délky 
letu se pak stanoví pořadí holubů. 

Holubi mají svůj „domov“ buď v samostatných, nebo společných komorových holubnících a sem 
se vracejí odkudkoliv. Z dětství si pamatuji na pana Ladislava Hlinského, jak před stavením netrpělivě 
vyhlížel ty svoje „závodníky“, kteří mu většinou dobrým umístěním přinášeli radost.

Co říci závěrem? Každá chovatelská činnost vnáší do všednoty lidského žití radost i starost, přede-
vším však činí život smysluplnějším a bohatším na nevšední zážitky. Mnohý chovatel se také péčí o své 
holubí „ratolesti“ zbavil stresů a získal životní klid a pohodu, prožil mnohá přátelská setkání a poznal 
dobré kamarády. Pro to vše stojí za to se chovatelství věnovat.

JUDr. Jaroslav Pospíšil

Včelaři v Jankovicích
Mít jako koníčka včelaření znamená bezprostřed-

ně se dotýkat přírody. Včelařit znamená milovat
přírodu a vše, co je s ní spojeno. Tak to patrně 

vnímají všichni, kteří se této ušlechtilé a užitečné zálibě 
věnují, a jejich obdivovatelé. 

V Jankovicích včelaření mělo a má svoji tradici. 
V dávnější minulosti se mu na Pohoršově věnovali pá-
nové Antonín Ševčík, Ladislav Michalík a Alois Kopečný. 
Včelíny měli posazené spíše ve spodní části svahovitých 
zahrad a včelstev nemívali hodně. Co do počtu včelstev 
na tom byl lépe pan Bohumil Kelnar z Lipin, který podle 
informací jeho dcery měl až 25 včelstev. Samotná polo-
ha zdejšího dvora k tomu doslova vybízela.

Pan řídící učitel Karel Stoklásek choval včely jak 
na zahradě školy, ve které s rodinou bydlel, tak poz-
ději na zahradě souhradského domu. K uznávaným 
včelařkám v obci a okolí patřila paní Anežka Křížková, 
držitelka mnoha ocenění. Ta podle sdělení paní Zde-
ny Ponížilové měla kolem 25 včelstev. Po ní „štafetu“ 
převzal Stanislav Křížek, který se tomuto koníčku 
věnoval 14 let. 

K významným představitelům včelaření patřila i Alžběta (Betina) Zapletalová ze Souhrad. Ze starší 
generace včely chovali také Alois Chytil a Jan Žákovský. V současné době má včely také Ladislav Kočí 
z Pohoršova, který však trvale v obci nebydlí. Krátce se včelaření věnovali Víťa Podsedníček, Stanislav 
Talach, Ladislav Ondruch a Jiří Neradil.

K současným včelařským stálicím v Jankovicích patří Alois Hanulík a Josef Ševčík ze Souhrad. Za svoji 
činnost, stejně jako Anežka Křížková, byli oceněni. Je zbytečné si klást otázku, kdo z nich má med lepší. 
Oba předkládají odběratelům produkt vysoké kvality a oproti jiným za příjemnou cenu. Vezmeme-li 
v úvahu, že oba včelaři mají včelíny ve zdravém prostředí, není třeba se obávat o vynikající vlastnosti 
jejich medu. To je důvod, proč právě od nich je nejlépe med kupovat.

Anežka Křížková
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Staré čínské přísloví říká: Med sta nemocí léčí a tisíce nemocem předchází. Med má skutečně 
široké pole působnosti. Lze ho s úspěchem použít k léčení ran, při onemocnění kůže, dýchacích cest, 
úporného kašle, k posílení srdce, při žaludečních a střevních potížích, nemocích jater, žlučových cest, 
onemocnění ledvin apod. Posiluje také imunitu. Každé ráno by proto neměl nikdo vynechat užití lžičky 
dobrého medu.

JUDr. Jaroslav Pospíšil

Zelená je tráva, fotbal, to je hra...
I když naše obec nikdy neměla pořádné fotbalové hřiště, přesto zde vyrostli vynikající fotbalisté 

jak na okresní, tak na ligové úrovni. Dokladem toho jsou ligoví hráči Josef Dvorník a Aleš Ryška.
Dvorník si své fotbalové začátky odbyl v Holešově, Hlinsku pod Hostýnem a Baníku Ostrava, s nímž 

získal v ligovém ročníku 2003 – 2004 titul přeborníka České republiky.  Pak Josefovy kroky směřovaly 
na Slovensko, kde hrál za Ružomberok, se kterým v sezóně 2005 – 2006 získal titul mistra Slovenské 
republiky. Krátce pak působil také v Turecku, pak se vrátil opět na Moravu, kde v současné době hraje 
za 1. FC Brno.

Aleš Ryška začínal s fotba-
lem v Tatranu Holešov. Pak jeho 
fotbalová pouť vedla napříč 
Moravou – hrál za Hulín, diváci 
mu tleskali také v Kvasicích, 
Uherském Brodě, Mysločovi-
cích, první ligu hrával za Sigmu 
Olomouc, ve druhé lize kopal 
za Jihlavu. V době působení 
ve Slavii Kroměříž byl vyhlášen 
nejlepším fotbalistou okresu. 
Fotbalovými talenty byli také 
jeho bratři Ivan Ryška, vynika-
jící stoper, a Pavel Ryška, hrající 
dobře jako záložník, kteří kopali 
za Holešov, Hlinsko pod Hostý-
nem a Rusavu. 

Fotbalový um předváděl 
v prostějovské Dukle a pak 
dlouhodobě v Hlinsku pod 

Hostýnem všestranný jankovský sportovec, fotbalista a hokejista Alois Darebník. Podle vzpomínek 
Josefa Dvorníka staršího nastřílel za „hlinšťáky“ do sítě soupeřů nespočetné množství branek. Pokud 
by Alois Darebník měl více fotbalového štěstí, mohl hrát i ve vyšších soutěžích. Bezesporu to byl jeden 
z největších talentů jankovského fotbalu.

Za mužstvo Hlinska pod Hostýnem, kde byl fotbalový klub založen v roce 1964, výborně hrál 
v počátcích organizované kopané Bohuš – Bob Janál na místě stopera. V soubojích byl patřičně tvrdý, 
a i když měl menší postavu, ve výskoku byl vynikající. Spolu s ním vyztužoval obranu tohoto klubu 
první „cizinec“ František Ševčík z Jankovic, neúprosný bojovník, přes kterého bylo v obraně těžko 
přejít. Ze starší generace se v brance „hlinšťáků“ dobře uvedl Luděk Stoklásek, v záloze si excelentně 
vedli Josef Fuksa a František Holloši. V době největší slávy Hlinska pod Hostýnem patřili jmenovaní 
k pilířům mužstva.

Sezóna 1966-1967 - začíná se formovat kvalitní mužstvo pod vedením 
F. Škařupy (horní řada první zleva) Z Jankovic v té době již  v Hlinsku hráli: 

horní řada druhý zleva B. Janál, předposlední zleva J. Fuksa, dolní řada 
první zprava F. Ševčík
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Rodem z Hlinska, nyní však 
pravověrný jankovják Josef 
Dvorník starší si svoje odehrál 
na všech postech v kádru Hlin-
ska pod Hostýnem a dlouhá 
léta se věnoval také trenérské 
práci. Za stejný klub hrávali 
také další jankovjáci – záložník 
Tonda Hrudík působil i v Ho-
lešově, Víťa Daďa a Vladimír 
Ševela si své odkopali v obraně, 
stejně jako Karel Masný v útoku. 
Po skončení hráčské kariéry 
v Hlinsku pod Hostýnem pe-
čoval Josef Fuksa o dorost, se 
kterým měl výborné výsledky. 
Zvláště dobře se uvedli a fotba-
loví fandové dodnes vzpomínají 
na Fuksovy odchovance Jirku 
Ševčíka, který se  uplatňoval 

v záloze, byl rychlý a na hřišti hodně pracovitý. Za Hlinsko hrál také Radek Ševčík, který se povětšinou 
pohyboval v obraně a bylo těžké přes něj přejít.

I ti jankovjáci, kteří se na fotbalových hřištích podhostýnského kraje jen „mihli“, zanechali dobrý 
dojem. Šlo o Radima Křížka, Braňu Hollošiho, Jendu Janála, Dalibora Kubu, ale také Libora Stokláska, 
dále Lukáše Dudíka, Jirku Tkadlečka a také Petra Navrátila a Romana Šimčíka.

Fotbal už není však jen 
výsadou mužů. V posledních 
letech si tuto hru oblíbily i ženy 
a také v Jankovicích máme vel-
mi nadanou hráčku, Marušku 
Dvorníkovou, která v současné 
době  hraje v týmu FK Holešov-
ské Holky druhou ligu ČR. Stejně 
jako její bratr Josef už na jednu 
sezónu „nahlédla“ i do nejvyšší 
soutěže v republice.  

Tolik o jankovjácích, kteří 
na fotbalových hřištích obo-
hacovali a obohacují náš život 
o chvíle napětí, radosti z ví-
tězství, smutek z porážek. Tím 
alespoň na chvíli dávají zapo-
menout na všechny starosti, 
které život přináší.

JUDr. Jaroslav Pospíšil

 Družstvo Jankovic na turnaji v Hlinsku složené z hráčů, z nichž většina 
hrála aktivně fotbal v sedmdesátých a osmdesátých letech za různé 
okolní mančafty:  horní řada: R. Janoš, K. Masný, V. Ševela, F. Holloši, 

A. Darebník, O. Fuksa, R. Hošťálek, F. Ševčík, dolní řada: K. Barotek, 
M. Rábek, A. Čepica, J. Dvorník, O. Mrázek, A. Hrudík, M. Šenkyřík 

Sedmdesátá léta: F. Holloši (horní řada druhý zleva),A. Darebník (horní 
řada třetí zleva J. Dvorník (horní řada pátý zleva), P. Darebník 

(dolní řada šestý zleva)
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FotoalBUM

Maškarní ples 14. února 2009

dětský karneval 15. února 2009

Pyžamová párty 12. března 2009
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Povrch na tenisovém kurtě se letos dočká obnovy
Jednou z hlavních investičních akcí pro rok 2009 je rekonstrukce povrchu, tedy antuky, na teniso-

vém kurtě. Antuka i veškeré podkladní vrstvy jsou již ve velmi špatném technickém stavu a dočkají se 
poprvé od otevření areálu v roce 1985 obměny. 

Na tento projekt obec požádala  Zlínský kraj v únoru o dotaci z Podprogramu na podporu obnovy 
venkova PF02-09 ve výši 44 % celkových způsobilých nákladů. Rekonstrukce zahrnuje řešení odvod-
nění povrchu, doplnění základní konstrukce pro vybavení hřiště, dodávku nového povrchu  a pořízení 
mantinelového systému pro zimní provoz (ledovou plochu).Celkové předpokládané výdaje na projekt 
jsou 1.136.481,- Kč. 

Poskytovatel podpory – Zlínský kraj na konci března 2009 rozhodl o přidělení dotace na tento 
projekt obce částkou 500.000,-Kč. Realizace rekonstrukce proběhne v srpnu a září a celou ji provede 
jedna z oslovených firem ve výběrovém řízení.

Z toho důvodu bude letos tenisová sezóna podstatně kratší než v předešlých letech, a proto využijte 
možnost zahrát si tenis nebo nohejbal včas.

Miroslav Darebník
 

hasiči převzali nové vybavení
I když obec věnuje část svých prostředků na vybavení zásahové místní jednotky, nestačí to zdaleka 

pokrýt nároky na současnou bezpečnost jejich členů. Také u nás jsme přivítali krok Ministerstva vnitra 
ČR, které prostřednictvím Generálního ředitelství HZS uvolnilo velkou sumu na pořízení základního 
výstrojního vybavení jednotek JPO 5. 

Vybavení zásahového družstva dobrovolných hasičů tvoří pět souprav speciální hasičské obuvi 
a pracovního oblečení každé jednotce. Boty z nehořlavých materiálů mají dvojitý plášť, jsou šněro-
vací a sahají do půli lýtek. Chrání hasiče před sálavým teplem, mají zpevněnou podrážku a chrání 
i před padajícím materiálem. Jsou odolné proti vodě. Oblek tvoří blůza a kalhoty, také z nehořlavých 
a  nepromokavých materiálů chránící i krk hasiče. Reflexní pásy na nich zvyšují podstatně bezpečnost 
zasahujících hasičů zejména v noci.

Cena jedné soupravy činí zhruba 7.000,- Kč a jedná se tak o významnou pomoc státu na úseku 
požární ochrany.

Miroslav Darebník

slet čarodějnic 30. dubna 2009
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Knihovna na OÚ je pro vás otevřena každé pondělí v 17.00 – 18.00 hodin.
Internet zdarma - pro veřejnost v pondělí a čtvrtek od 17.00 – 18.00 hodin na OÚ
na stránkách http://www.jankovice.net aktuální zprávy a fotografie ze života obce.

oÚ – kulturní výbor pro vás připravuje:
4. července 2009  Pouť obce na sv. hostýně – poutníky doprovodí dechová hudba Moravská Veselka. Sraz 
poutníků v 9.00 hodin u zvonice.
Westernový klub Jankovice pro vás připravuje:
8. srpna 2009  Western rodeo show – 16. ročník westernových závodů, soutěží pro diváky a tradiční 
country bál

hodnocení  hokejové sezóny
I když se uplynulá zima dlouho nechtěla vzdát své vlády, příznivcům bruslení dopřála pouze třítýdenní  

radovánky na místním kluzišti. Bruslit se začalo ve druhé polovině vánočních prázdnin a led se udržel do  
18. ledna. Přesto stihli hokejisté odehrát několik utkání, hlavně pak 2 zápasy odvěkých rivalů mezi svobodný-
mi a ženatými, které se těšily velkému zájmu diváků. Na domácí led také dvakrát zavítal tým ze sousedních 
Dobrotic a jednou hokejisté hostili mužstvo z Přílep. Na závěr sezóny ještě přišla porážka od HC Režný Holešov 
v utkání, které bylo odehráno na zimním stadionu v Přerově.

Výsledky zápasů sezóny 2008/2009:

2. 1. 2009 Ženatí - Svobodní 9:8
9. 1. 2009 Ženatí - Svobodní 12:10
10. 1. 2009 Jankovice - Dobrotice 6:11

15. 1. 2009 Jankovice - Dobrotice 12:9
17. 1. 2009 Jankovice - Přílepy 13:5
21. 3. 2009 Jankovice - HC Režný 5:10

Novinkou letošní zimy byly nové hokejové branky, do kterých byly zhotoveny na zakázku i sítě. Tyto 
branky již splňují veškerá bezpečnostní kriteria, tzn, že nejsou na konstrukci žádné ostré hrany, které by 
mohly způsobit vážné zranění.

Pro příští sezónu se mohou všichni příznivci těšit na další zkvalitnění bezpečnosti okolo ledové plochy. 
V rámci rekonstrukce povrchu tenisového kurtu bude pořízen demontovatelný mantinelový systém odpo-
vídající parametrům hokejového hřiště. Více o projektu a jeho financování na jiném místě zpravodaje.

Miroslav Darebník

sportovci nezaháleli ani o vánocích
 Příjemně si zpestřili svátek svatého Štěpána příznivci stolního tenisu. V hojném počtu zamířili na sklon-

ku loňského roku do velkého sálu místního OÚ, kde se uskutečnil turnaj ve čtyřhrách. Sešlo se zde 11 párů 
a vzhledem ke zvolenému systému turnaje se zahráli všichni více než dost. Nejlepší dvojicí se stali D. Kuba 
a P. Nedbal, kteří prohráli jen jeden zápas, druhé místo osadili P. Jurenka s M. Olšákem a pomyslné bronzové 
medaile získali P. Kratochvíla a Z. Čuba. Po vyhlášení výsledků pak všichni hráči i diváci setrvali do pozdních 
hodin u dobrého občerstvení.

Miroslav Darebník

ČteNÁŘůM
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Významné výročí obce se blíží
Mnoho starších občanů má jistě v živé paměti nezapomenutelné oslavy 600 let trvání obce, kterými ožily celé 

Jankovice v roce 1960. Nyní se píše rok 2009 a následující letopočet napovídá, že příští rok oslavíme 650 let. 
Obecní zastupitelstvo již předběžně projednávalo jak oslavy a v jakém rozsahu zorganizovat.
Obracíme se proto i na Vás (protože jde o slavnost všech občanů), abyste nám svými nápady pomohli 

zpestřit program nebo se zapojili do organizační skupiny celých oslav, a tím se podíleli  snad na  neméně 
zdařilé akci, stejně jako před padesáti lety.

Zároveň uvítáme příspěvky např. ve formě historických fotografií, listin, pohlednic obce a jiných doku-
mentů. Tyto budou případně použity i do připravované knihy o historii Jankovic, jejíž vydání je plánováno 
na konci roku 2010.

historie domků v naší obci
Číslo 5
R. 1775 Jiří Křížek, půlláník, dcera Polexína Křížková, provdaná za Jos. Kolaříka, podsedníka č. 3, oddáni  
16. 2. 1819.
Z tohoto rodu povstal rod „Křížků“, usazený v obci z nichž bylo 5 bratrů usazených na č. 5-8, 22,33,48. Tento 
rod dle podání, měl se kdysi přistěhovati ze Žákovic u Bystřice, písemný doklad u Jiřího Křížka z r. 1775, je 
uveden láník z Jankovic.
R. 1831 Křížek Johan, sedlák z Jankovic, jeho žena Mariána Navrátilová z Jankovic, II. žena Bílková rozená.
Křížek Fr., nar. 1829, jako dělostřelec bojoval na italské frontě r. 1848 u Lombardie a r. 1849 proti vzpouře 
Košutové v Budapešti.
Za mé paměti žili: Augustin, jako nejstarší zdědil usedlost po rodičích, jeho žena Anna, roz. Matelová č. 29.
Anna, provdaná za Jana Daďu č. 9, zemř. 1913.
František, nejmladší, nar. 25. 12. 1861, zemřel 27. 9. 1939, bydlel v č. 17, lidé jej nazývali „Křížek“ filiánský.

Augustin, tomu říkali lidé „Křížek, co má Aničku“, tato byla velmi pověrčivá, ráda nechala si hádat od ci-
gánek z ruky, byla menší postavy a vždy čistě ustrojená. Dětí neměli. Augustin přestavěl celou usedlost, jež 
má nynější podobu. Na dvoře stával velký chlév, ve kterém bývali ustájené 4 páry koní, v nynější době z toho 
chléva stojí pouze kus zdi – kotovice, jež nahrazuje část plotu sousedící u č. 6.

V době světové války r. 1917 měli uschovány v tajné skrýši potraviny, vyzradil to čeledín sloužící u nich 
Josef Němčík. Na místo dostavila se rekvisiční komise a nalezené potraviny zabavila.

Po smrti Augustina, vdova Anička potřebovala pomoci, proto se jí ujala Anna Havílková, výměnkářka 
v č. 10, jež poskytla výpomoc a ošetření Aničky až do její smrti. Havílková usedlost odkoupila, prý značně pod 
cenou a Anička během roku zemřela. Pozdější dobou Havílková odkázala celou usedlost své neteři Hedvice 
Koláčkové č. 10, která se provdala r. 1917 za tehdy vojína Václava Kučeru, rodem z Horního Lapače, tento pak 
zběhl z válečné fronty a ukrýval se, snad měl v kuchyni pod podlahou vykopanou jámu, ve které se ukrýval. 
Jako desertér byl četníky pronásledován, ale nebyl nikdy dopaden, tak setrval až do konce války.

R. 1925 celé hospodářství odkoupil (již od Kučery) soused Alois Barotek č. 6 pro svou dceru Anežku, 
jež se provdala za Met. Daďu č. 28. Tito manželé zřídili obchod se smíšeným zbožím a  vedli jej až do roku 
1949. Po zrušení obchodu zavedena kancelář – okrsek veřejné bezpečnosti. Po odprodeji Kučera Václav 
odstěhoval se do Kroměříže. Anežka Daďová zemřela 31. 5. 1948,nar. 18. 7. 1894.

Číslo 5 zdědil Josef Daďa, nar. 11. 7. 1923, synovec Met. Dadě, oženil se s Anežkou Hradilovou z Cho-
mýže, s níž se později rozvedl.

Dům č. 5 prodal Josefu Vrančíkovi, nar. 2. 10. 1955 Přílepy, manželka Jarmila Vrančíková, nar. 15. 3. 1959, 
roz. Foukalová, rodem Přílepy.

Děti: Andrea, nar. 18. 9. 1979 Přílepy
Tomáš, nar. 14. 5. 1981
V současné době dům stále obývají manželé Vrančíkovi.

(vybráno z knihy Domovní čísla obce Jankovice autora F. Kolaříka)
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soUtĚŽ o CeNy s KŘÍŽoVKoU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Pomůcka: Sting, slim        
  
leGeNda:         
Vodorovně:        
a - plátěné obydlí, uklouznutí, dětský pozdrav 
B - osobní zájmeno, opak starý, hlavní město Jižní Koreje
C - vozkův povel, taJeNKa
d - smělost, ukazovací zájmeno
e - jméno zahraničního zpěváka, háj
F - jehličnan, číslovka, přípravek na nakládání zeleniny
G - kolem, uhelný parch, římská číslice
h - horská bouda, dovednost, MPZ Ukrajiny
i - kozácký náčelník, číslovka

svisle:
1 - část Londýna, kanál
2 - televizní noviny (zkr.), předložka, zvuk hodin
3 - gen, tělocvičná poloha, dívčí jméno
4 - uhlovodík, anglicky „tenký“
5 - stráň, Grand Turismo Car (zkr.), ten i onen
6 - americký medvídek, hájová bylina
7 - výtažek z bylin, mužské jméno (dom.)
8 - antická památka Říma, samohláska
9 - dravec, slovan
10 - spojka, okout
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Na fotografii je  .......................................................................................................................................... 

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

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

Poznejte domek na fotografii

Vyplněné kupony vystřihněte a vhoďte do připravené schránky v místní prodejně potravin  nej-
později do 30. června 2009.

Ze správných odpovědí vylosujeme  na nejbližším veřejném zasedání OZ  tři výherce, kteří získají 
věcné ceny.

správné odpovědi z minulého vydání 2/2008:  
(celkem  bylo odevzdáno 10 správných odpovědí)
tajenka křížovky: Ladislav Hostaša
Na fotografii:  jedná se o dům č. 5, v současné době v něm bydlí rodina Vrančíkova.  Více o historii 
domu na jiném místě.

Výherci: Lukáš Barotek, Věra Ševčíková, Jana Stoklásková
Výherci obdrží věcné ceny jako náhradu za původně prezentované vstupenky na ples. Tyto nemohly 
být rozdány vzhledem k opožděnému vyhodnocení a slosování, za což se omlouváme.
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Starý most v roce 1980
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