
1

Zpravodaj

Naše dědina
Číslo 1/2012 • Vydává OÚ Jankovice • Cena 5 Kč 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

horké letní dny jsou už definitivně minulostí a nastává doba dlouhých večerů a sychravých dnů, u kte-
rých si jistě rádi otevřete a přečtete toto nové číslo našeho obecního zpravodaje.

Právě v tomto roce uplynulo již deset let od vydání prvního čísla, a tak je na místě i krátké zhodno-
cení toho, jak se zpravodaj postupně vyvíjel až do dnešní podoby. Nás všech se také dotýká probíhající 
uzavírka silnice do Holešova, o které taktéž přinášíme důležité informace. Nahlédneme i k hasičům 
a zhodnotíme uplynulé období v oblasti sportu.
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Na veřejných zasedáních ZO Jankovice byly v letošním roce schváleny:
•	 rozpočet	na	rok	2012																																																																																																																											
•	 zpráva	o	provedení	inventury	obecního	majetku	ke	dni	31.	12.	2011																																													
•	 zpráva	o	hospodaření	obce	za	r.	2011																																																																																							
•	 poplatek	za	stočné	na	rok	2012	ve	výši	80,-	Kč/osoba																																																																	
•	 příspěvky	na	činnost		r.	2012	pro	myslivecké	sdružení	Hrabina	–	5	000,-	Kč
•	 Český	svaz	včelařů	–	5	000,-	Kč
•	 Sdružení	zdravotně	postižených	v	Holešově	–	500,-	Kč,
•	 Svaz	chovatelů	–	5	000,-	Kč
•	 Podhostýnský	mikroregion	–	28	000,-	Kč
•	 Svaz	chovatelů	drobného	zvířectva	–	500,-	Kč
•	 Charita	Holešov	–	4	500,-	Kč																																																																																																			
•	 pokračování	ve	zpracování	nového	územního	plánu	obce																																																										
•	 doplnění		vybavení	dětského	hřiště	u	Hájíčku																																																																												
•	 projekt	Bezpečnou	cestou	k	domovu	-	oprava	dvou	částí	místní	komunikace	a	výměna	doprav-
ního	značení	v	obci																																																																																																											

•	 vypracování	projektu	na	inženýrské	sítě	na	výstavbu	za	Hájíčkem																																																		
•	 oprava	místních	komunikací																																																																																																															
•	 obložení	sloupů	v	sále	OÚ																																																																																																																			
•	 závěrečný	účet	za	r.	2011																																																																																																																						
•	 příspěvek	na	pečovatelské	služby	pro	Charitu	Holešov	ve	výši	4	500,-	Kč																																	
•	 údržba	veřejných	prostranství																																																																																																				
•	 přerušení	zpracování	územního	plánu	obce	a	pokračování	až	v	roce	2013	a	s	tím	související	•	
dodatek	ke	smlouvě	o	dílo	ze	dne	13.	2.	2012																																																																													

•	 snížení	nájmu	p.	Zavadilovi	v	místním	obchodě	na	částku	3	000,-	Kč	za	rok
U	některých	z	uvedených	akcí	bylo	požádáno	o	dotaci.	Pro	místní	Sbor	dobrovolných	hasičů	

byla	podána	žádost	o	dotaci	u	Zlínského	kraje	na	zakoupení	hasičské	stříkačky	PS-12	za	cenu	
120	000,-	Kč.	Dotace	byla	přidělena	ve	výši	77	000,-	Kč.	Stříkačka	byla	zakoupena,	21.	července	
2012	při	hasičských	slavnostech	posvěcena	a	nyní	už	slouží	místnímu	sboru.	

Zlínský	kraj	jsme	požádali	také	o	dotaci	z	Programu	rozvoje	venkova	na	zpracování	nového	
územního	plánu	obce.	Tato	žádost	o	dotaci	byla	z	důvodu	velkého	počtu	žádostí	na	začátku	roku	
zamítnuta.	Zpracování	územního	plánu	bylo	přerušeno,	ale	v	září	byly	ZL	krajem	uvolněny	dodatečné	
finan.	prostředky	a	přidělena	obci	na	zpracování	územního	plánu	dotace	132	000,-	Kč	z	celkové	výše	
nákladu	264	000,-	Kč.	ZO	na	zasedání	1.	10.	2012	tak	v	usnesení	rozhodlo	o	pokračování	projektu.

Na	Ministerstvo	pro	místní	rozvoj	jsme	podali	žádost	o	finanční	příspěvek	na	doplnění	vybave-
ní	dětského	hřiště	u	Hájíčku	v	hodnotě	99	000,-	Kč.	K	žádosti	jsme	připojili	výkresy	dětí	z	mateřské	
školy	v	Dobroticích	a	zase	jsme	byli	úspěšní.	Po	realizaci	této	akce,	která	byla	provedena	v	první	
polovině	měsíce	září,	dostaneme	69	300,-	Kč.		

Třetí	žádost	o	dotaci	se	týkala	projektu	Bezpečnou	cestou	k	domovu,	do	kterého	jsme	zařadili	
opravu	místní	komunikace	k	bytové	zástavbě	Na	Vinici,	opravu	břehu	a	komunikace	na	Skýbě	
a	výměnu	dopravního	značení	v	celé	obci	za	celkovou	částku	895	379	Kč.	Žádost	o	dotaci	byla	
tentokrát	podána	na	SZIF	v	Olomouci.	Vzhledem	k	velkému	počtu	žádostí	nám	z	požadovaných	

Informace z OÚ
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596		919,-		Kč	bylo	přiděleno	pouze	305	000,-		Kč.	I	tento	projekt	bude	celý	realizován	ještě	v	le-
tošním	roce,	nejpozději	do	konce	měsíce	listopadu.

Na	začátku	letošního	roku	byl	ve	sportovním	areálu	na	kurtech	panem	Karlem	Navrátilem	
vybudován	přístřešek	na	uschování	mantinelů	za	částku	57	850,-		Kč.	V	celé	obci	provedla	firma	
NVB	LINE	Otrokovice	vysprávku	místních	komunikací	za	32	640,-		Kč.	V	sále	obecního	úřadu	provedl	
pan	Petr	Sedlařík	obložení	sloupů	mezi	sálem	a	přísálím	za	14	400,-		Kč.

Lesy	pod	Hostýnem,	které	hospodaří	v	našich	obecních	 lesích,	podle	nových	 lesnických	
osnov	provedly	v	letošním	roce	první	těžbu.	Z	vytěženého	dřeva	má	obec	za	první	pololetí	zisk	
125	000,-	Kč.	A	když	ještě	v	letošním	roce	vysadíme	stromky	nové,	uvedený	zisk	se	ještě	zvýší.

Během	celého	roku	pořádáme	kulturní	a	sportovní	akce	pro	děti	i	dospělé.	O	jednotlivých	
akcích	 informujeme	občany	na	našich	 internetových	stránkách	a	v	obecním	zpravodaji	Naše	
dědina.	

Miloslava Šišáková

Déle než rok přes objízdné trasy
V	úterý	4.	září	začala	dlouhodobá	úplná	uzavírka	silnice	II/438	v	úseku	cca	1km	mezi	Ho-

lešovem	a	Dobroticemi.	Důvodem	je	výstavba	jihovýchodního	obchvatu	Holešova	a	napojení	
na	stávající	silnici.	

Tato	uzavírka	se	velmi	výrazně	dotýká	také	
obyvatel	naší	obce	jak	v	rámci	automobilové,	
tak	i	hromadné	dopravy.	Oficiální	objízdná	trasa	
pro	vozidla	do	7,5	t	je	vedena	přes	Hlinsko	p.	H.,	
Prusinovice	a	Tučapy,	ostatní	tranzitní	doprava	
přes	Bystřici	p.	H.,	Hranice	a	Přerov.

Vzhledem	k	úseku,	 ve	 kterém	 je	nutno	
změnit	polohu	a	výšku	silnice,	nenašel	investor	
žádnou	možnost	provizorní	 objízdné	 cesty,	
a	tak	po	dohodě	s	majitelem	pozemku	kolem	
bývalého	 statku	v	Dobroticích	 Liborem	Do-
leželem	připravilo	město	Holešov	neoficiální	
objízdnou	trasu	alespoň	pro	občany	Dobrotic,	
Jankovic	a	Žop.

Neuplynulo	však	ani	10	dnů	a	po	tomto	úseku	si	začali	projíždět	řidiči	jedoucí	od	Bystřice,	
Rusavy	a	jiných	obcí	a	situace	se	zde	stala	neúnosnou.	Docházelo	k	nerespektování	povolené	
rychlosti,	pravidel	vyhýbání	a	dokonce	zde	řidiči	předjížděli,	a	to	v	nejnebezpečnějším	úseku	kolem	
koňských	stájí	a	ohrad,	kde	se	v	tu	dobu	pohybovaly	osoby.	Proto	bylo	svoláno	14.		9.		do	Holešova	
jednání	k	návrhu	L.	Doležela	o	nainstalování	závor	v	obou	směrech	za	účelem	snížení	provozu	
a	také	rychlosti	motorových	vozidel	v	úseku	po	jeho	pozemku.

Pravidla pro poskytnutí čipové karty k průjezdu motorovým vozidlem přes soukromý 
pozemek pro občany z Jankovic a Žop u Holešova

Občan	předloží	doklad	o	trvalém	pobytu	v	Jankovicích	nebo	Žopích	a	malý	technický	průkaz	
od	vozidla	do	3,5	tuny,	na	které	bude	čipová	karta	vystavena	za	cenu	500,-	Kč	na	dobu	uzavírky	
silnice	Dobrotice	-	Holešov.



4

Odjezdy z Jankovic do Holešova:            Odjezdy z Holešova (nádraží) do Jankovic:
			 4.56	(X)																																																									 	 	 5.29	(X)					
			 6.15	(X,	nejede	25.	a	26.	10.)																						 	 	 6.25	(X,	nejede	25.	a	26.	10.)
			 6.55	(X,	nejede	25.	a	26.	10.)																						 	 	 7.00	(X)
			 7.28	(X)																																																									 	 	 9.15
			 8.28	(X)																																																							 	 	 11.55	(X)
	 11.27	(X)																																																							 	 	 13.13	(X)
	 11.30	(jede	v	So	a	Ne)																																 	 	 14.25	(X)																
	 13.12	(jede	v	Ne)																																								 	 	 15.10	(X)
	 13.27	(X)																																																							 	 	 15.56	(X)
	 14.52	(X)																																																							 	 	 16.42	(X)
	 15.36	(jede	v	So	a	Ne)
	 16.01	(X)
	 17.12	(je	v	So,	nejede	17.	11.)
	 17.46	(X)
Odjezdy z Jankovic do Bystřice p.H.:        Odjezdy z Bystřice p.H. do Jankovic:
	 5.51	(X)																																																								 	 	 6.55	(X)
			 7.23	(X)																																																								 	 	 8.00	(X)
			 9.38																																																												 	 	 11.10	(X)
	 12.17	(X)																																																						 	 	 11.15	(jede	v	So	a	Ne)
	 13.36	(X)																																																						 	 	 13.10	(X)
	 14.47	(X)																																																						 	 	 14.25	(X)
	 17.04	(X)																																																						 	 	 15.45	(X)
																																																																						 	 	 	 17.30	(X)
Vysvětlivky:		X	=	jede	v	pracovních	dnech
Pozn.	Přímé	linky	do	Zlína,	Brna	a	zpět	do	Jankovic	zajíždět	nebudou.

Objížď kový jízdní řád - Platí od 4. 9. 2012 do 8. 12. 2012

Při	průjezdu	komunikace	Dobrotice	-	Žopy	je	držitel	čipové	karty	povinen	dbát	maximální	
ohleduplnosti	a	podřídit	se	režimu	areálu,	tedy	přednost	má	vždy	pěší,	zvíře	nebo	jezdec	na	zvířeti.	
Povolená	maximální	rychlost	vozidla	je	20	km/h	a	to	v	celém	úseku	komunikace	mezi	místními	
částmi	Dobrotice	-	Žopy.

Držitel	karty	se	zavazuje,	že	bude	pro	průjezd	užívat	pouze	k	 tomu	určenou	komunikaci	
a	potkávat	se	s	protijedoucími	vozidly	pouze	na	výhybnách	k	tomu	určených.	Je	zakázáno	vjíždět	
na	přilehlé	nezpevněné	plochy	a	pozemky.

Občan	dostane	čipovou	kartu	na	jedno	vozidlo	do	3,5	tuny,	které	bude	používat	k	jízdě	přes	
soukromý	pozemek.

Zaměstnanci	pracující	ve	firmách	nebo	organizacích,	které	mají	sídlo	podnikání	nebo	pobočku	
v	Dobroticích	-	v	Jankovicích	dostanou	čipovou	kartu	po	předložení	dokladu	o	pracovně	právním	
vztahu	s	touto	firmou	a	malým	technickým	průkazem	od	vozidla	do	3,5	tuny,	na	které	bude	čipová	
karta	vystavena	za	cenu	500,-	Kč	na	dobu	uzavírky	silnice	Dobrotice	-	Holešov.

Předkládání	dokumentů	a	vydávání	čipových	karet	bude	probíhat	v	prodejně	AGROMAR-
KETU	v	její	provozní	době.	Při	ztrátě	čipové	karty	nemá	firma	ani	občan	-	vlastník	čipové	karty	
nárok	na	vydání	kopie,	ale	pouze	za	cenu	500,-	Kč	na	dobu	uzavírky	silnice	Dobrotice	Holešov	
dostane	jinou	čipovou	kartu.

POZOR: prostor	závor	bude	nepřetržitě	monitorován	kamerou	městské	policie	Holešov.
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Ve	stejný	den,	kdy	začala	dlouhodobá	uzavírka,	došlo	i	k	výraznému	omezení	autobusové	
dopravy	v	naší	obci.	Do	Jankovic	a	Dobrotic	zajíždějí	pouze	vybrané	spoje.	Cenu	jízdného	však	
autobusový	dopravce	Krodos	Bus	nezměnil.	Jednáme	ještě	o	dodatečném	zařazení	zajíždění	spoje	
v	pracovních	dnech	po	22	hodině	ze	směru	Kroměříž	a	Holešov.

Vlakové	spoje	zůstávají	do	změny	jízdních	řádů	(9.	12.	2012)	beze	změn.	Od	nového	jízdního	
řádu	budou	všechny	spoje	mimo	tří	spěšných	vlaků	zastavovat	také	v	zastávkách	Dobrotice	a	Jan-
kovice.	Vrátí	se	tak	spoj	do	Holešova	ve	12:03	hod.	a	dva	podvečerní	spoje	ve	stejném	směru.

V	nejbližší	době	výluka	na	trati	proběhne		již	pouze		o	jednom	víkendu	ve	dnech	27.	a	28.	
října	2012.

Místní komunikace k novostavbám dokončena

Pokládka živičné směsi dokončena Montáž značek proběhla 17. 9. 2012

Posledních	60	metrů	místní	komunikace	před	novostavbami	v	ulici	Na	Vinici	bylo	dokončeno	
letos	v	září	a	komunikace	tak	dostala	finální	podobu	v	celé	délce.	

V	rámci	projektu	Bezpečnou	cestou	k	domovu	proběhla	ve	stejnou	dobu	také	modernizace	
dopravního	značení	v	celé	obci.	 	Do	projektu	byla	zahrnuta	 i	oprava	příjezdové	komunikace	
k	domům	č.	56,	57	u	hlavní	silnice.	

Celková	cena	za	provedené	práce	dosáhla	895	379,-	Kč	a	část	nákladů	pokryla	dotace	z	pro-
gramu	SZIF	ve	výši	305	000,-	Kč.	Dodavatelem	prací	na	výstavbě	komunikace	byla	společnost	
Zemstav	Morava,	s.r.o.	Kroměříž	a	nové	značení	dodala	firma	NVB	Line	s.	r.	o.	Otrokovice.	

Na začátku	září	 se	v	prostoru	dětského	hřiště	objevily	čtyři	nové	prvky	doplněné	novou	
lavičkou	a	odpadkovým	košem.	Jedná	se	o	tzv.	Smart	sestavu,	která	je	finančně	dostupnější	i	vzhle-
dem	k	tomu,	že	se	zde	nemusí	budovat	dopadové	plochy	a	je	možno	ji	osadit	přímo	do	trávníku.	 
Sestavy Smart	neslouží	jen	k	zábavě.	Mnoho	z	nich	u	dětí	rozvíjejí	motoriku,	tříbí	smysly	a	pro-
cvičuje	celé	tělo.

Dětské hřiště u Hájíčku má nové vybavení
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Naše	 sestava	 obsahuje	 skluzavku	 s	 le-
zeckou	stěnou,	opičí	dráhu	–	zavěšený	most,	
vahadlovou	houpačku	a	koníka	na	pružině.

Celkové	náklady	činily	99	000,-	Kč	a	 ten-
to	projekt	 je	 částečně	 financovaný	 z	dotace	
v	 rámci	 titulu	Máme	 si	 kde	hrát	poskytnuté	
Ministerstvem	pro	místní	rozvoj	ve	výši	69	300,-	
Kč	z	celkových	nákladů.

Dodavatelem	prvků	 byla	 firma	 KARIM	
Europe	s.r.o.	Hulín.

OkéNkO k HaSIčůM

Spolupráci	pěti	sborů	z	okolních	obcí,	
která	 trvá	 již	 celých	25	 let,	 si	připomněli	
v	 sobotu	 21.	 července	 2012	dobrovolní	
hasiči	 v	 Jankovicích.	 Úvod	 oslav	 patřil	
vzpomínce	na	 zemřelé	hasiče	okrsku	při	
mši	svaté,	při	které	byla	na	závěr	posvěcena	
nová	motorová	stříkačka	domácího	sboru	
a	dřevěná	soška	svatého	Floriánka	patřícího	
SDH	Slavkov	pod	Hostýnem.

Hasiči z okrsku se sešli v Jankovicích
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V	další	části	programu	předvedly	jednotlivé	sbory	techniku,	kterou	jsou	nebo	byly	vybaveny	
v	dřívějších	dobách.	Poprvé	v	akci	ukázali	divákům	novou	stříkačku	hasiči	z	Jankovic,	následoval	
nejstarší	klenot,	stříkačka	z	konce	19.	století	tažená	koňmi,	patřící	SDH	v	Chomýži.	Ukázku	zdolávání	
požárů	před	zhruba	50	lety	předvedli	také	členové	sboru	z	Brusného.	I	stroj	PS-8	ze	soukromé	
sbírky	Josefa	Kučery	již	znají	pouze	pamětníci.		Vyvrcholením	přehlídky	hasičské	techniky	bylo	
stříkání	pěny	prostřednictvím	Tatry	tzv.	CASky	slavkovského	sboru.	V	pěně	poté	dováděly	děti,	
kterým	ještě	zanedlouho	letadlo	pilotované	L.	Vašíkem	z	Chomýže	shodilo	na	travnatou	plochu	
hřiště	 spoustu	sladkostí.	Po	celého	odpoledne	měly	děti	 také	možnost	navštívit	 skákací	hrad	
a	povozit	se	v	bryčce	tažené	koňmi.	Dospělým	pak	patřila	večerní	taneční	zábava	se	skupinou	
Bene	z	Prostějova.

Miroslav Darebník

Nová hasičská motorová stříkačka
V	tomto	roce	dostala	místní	jednotka	Sboru	dobrovolných	hasičů	novou	motorovou	stříkač-

ku	PS-12	s	obsahem	1500cm3.	Na	zakoupení	stroje	získala	Obec	Jankovice	dotaci	z	prostředků	
Zlínského	kraje	ve	výši	77	000,-	Kč.	

Celková	cena	stříkačky	činila	120	000,-	Kč.	PS-12	TAZ	1,5	sport-zásah	dodala	 firma	Radek	
Vincker	–	Servis	požární	techniky	z	Hranic	na	Moravě.	
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Podpora hasičů firmou BM plus
Jankovické	hasiče	již	několik	let	finančně	podporuje	firma	BM	plus	z	Holešova.	
Na	konci	roku	2011	věnovala	tato	společnost	finanční	prostředky	na	pořízení	techniky	potřeb-

né	při	živelných	pohromách,	které	již	nejednou	postihly	i	naši	obec.	Stávající	výbava	se	tak	rozšířila	
o	elektrocentrálu	Heron EGM 30AVR 2800W,6,5HP a plovoucí čerpadlo Honda GSV 190 PH800.

Z	peněžního	daru	byly	pořízeny	také	trička	s	krátkým	rukávem,	logem	a	nápisem	SDH	Jan-
kovice	pro	většinu	členů	sboru.

Za	trvalou	podporu	firmě	BM	plus	děkují	místní	hasiči	i	obec.

Spolupráce s holešovskou farností
V	červnu	 jsme	byli	opět	požádáni	o	požární	dozor	při	 celorepublikové	akci	Noc	kostelů,	

která	proběhla	ve	večerních	a	nočních	hodinách	1.	června	2012.		Program	probíhal	v	obou	ho-
lešovských	kostelech	-	kostele	Nanebevzetí	Panny	Marie	i	v	kostele	Sv.	Anny.	Dozor	provádělo	
13	členů	ve	dvouhodinových	službách	a	měli	také	možnost	podívat	se	v	rámci	hlídek	do	prostor,	
které	nejsou	obvykle	přístupné	veřejnosti.	Tato	spolupráce	se	již	stala	tradicí	a	pro	náš	sbor	je	ctí	
reprezentovat	obec	při	této	hojně	navštěvované	akci.

Okénko k hasičům zpracoval Miroslav Darebník

Naše dědina slaví kulatiny
				V	tomto	roce	je	tomu	již	10	let,	co	spatřilo	světlo	světa	první	číslo	našeho	obecního	zpra-

vodaje.	Stalo	se	tak	na	jaře	roku	2002	a	vyšlo	pod	označením	1/2002.	Úvodní	článek	zde	připravil	
tehdejší	starosta	obce	pan	Jaroslav	Kučera	a	představil	v	něm	vizi	a	důvody,	které	vedly	zastupi-
telstvo	ke	vzniku	zpravodaje.	

Již	v	tomto	čísle	se	objevily	články	z	historie	i	popis	aktuálního	dění	v	obci.	První	tři	vydání	
vyšly	ve	formátu	A4	s	barevnou	obálkou	a	svou	současnou	podobu	získal	od	čísla	2/2003.
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Přestože	téměř	vše	kolem	nás	za	těch	deset	 let	zdražilo	 i	o	několik	desítek	procent,	cena	
našeho	zpravodaje	klesla	z	původních	15	Kč	na	5	Kč.	Měnily	se	také	tiskárny	zejména	kvůli	do-
stupnosti	nebo	kvalitě	zpracování.	1/2002	vzniklo	v	tiskárně	Š-press	v	Kroměříži,	2/2002	a	1/2003	
v	reklamním	studiu	v	Bystřici	pod	Hostýnem	a	od	čísla	2/2003	tisknou	jednotlivá	vydání	v		Typo-
servisu	v	Holešově.	

Žádné	noviny	nemohou	fungovat	také	bez	externích	spolupracovníků	a	přispívatelů.	V	úvodu	
připravovala	články	o	zdejší	škole	například	paní	Hana	Stehlíková	a	od	roku	2004	se	výrazně	změ-
nila	podoba	zpravodaje	i	zásluhou	JUDr.	Jaroslava	Pospíšila,	který	zpracovává	témata	z	různých	
oblastí	minulosti	naší	obce.

Na	vzniku	se	podílí	také	několik	fotografů:	Petr	Navrátil,	Radomír	Mlčák,	Oldřich	Mrázek,	Jiří	
Bureš,	čerpáme	také	z	bohatých	archivů	občanů	i	obecních	kronik.	

Pokud	budeme	chtít,	aby	tradice	zpravodaje	pokračovala	i	nadále,	bude	třeba,	aby	se	zapojilo	
ještě	více	občanů	se	svými	podněty	či	přímo	texty.	První	vlaštovkou	je	Marika	Hendrychová,	která	
má	svůj	článek	s	tématem	o	sportovní	akci	z	konce	prázdnin	již	v	tomto	čísle.

Miroslav Darebník

Tak vypadala první strana zpravodaje 1/2002

Rekordní série Michala Daňka skončila
Největší	sportovní	událostí	v	obci	se	znovu	stal	červnový	tenisový	turnaj	neregistrovaných	

hráčů.	Ve	sportovním	areálu	jsme	tenisové	nadšence	přivítali	již	pošestadvacáté	v	rámci	dvouher	
a	ve	čtyřhrách	se	hrál	patnáctý	ročník.	

Od	pátku	8.	června	byly	nejprve	rozehrány	základní	skupiny	dvouher	mužů	a	ostatní	kategorie	
byly	průběžně	také	řazeny	do	nabitého	programu	zápasů.

Kategorie	nejmladších	se	tentokrát	sloučily	v	jednu	skupinu	do	15	let.	Kategorii	dětí	čítající	
6	účastníků	vyhrála	Štěpánka	Mlčáková	před	Kateřinou	Kubovou	a	dalším	domácím	hráčem	
Zbyňkem	Pospíšilem.
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Dvouhru	žen	ovládla	Pavla	Krištůfková	a	vítězství	ve	čtyřhře	obhájily	 Jana	Hendrychová	
s	Hanou	Šťastovou,	na	druhém	místě	skončily	Adriana	a	Marika	Hendrychovy	a	bronzový	pohár	
si	odnesly	Pavla	Krištůfková	s	Evou	Páníkovou.

Nejvíce	obsazeny	byly	znovu	dvouhry	a	čtyřhry	mužů.		Mužskou	čtyřhru	po	dramatickém	
finále	proti	páru	R.	Kusák,	Š.	Marko	ovládla	dvojice	J.	Zavadil	a	F.	Rolinc	z	Bystřice	p.	H.	

	Ve	dvouhře	skončila	pouť	vítěze	z	předchozích	čtyř	let	M.	Daňka	už	v	semifinále,	a	tak	si	
brousil	zuby	na	vítězství	Karel	Posolda,	který	se	ve	finále	utkal	s	Radkem	Kusákem.	Finálové	utkání	
přineslo	velmi	vyrovnaný	boj,	ve	kterém	nakonec	triumfoval	R.	Kusák	s	výsledkem	6:7,	6:3,	6:1	
a	odnesl	si	tak	poprvé	pohár	za	vítězství	na	místním	turnaji.	Po	celou	dobu	se	tenisový	turnaj	těšil	
velkému	zájmu	diváků	z	Jankovic	i	okolí,	kteří	si	našli	cestu	do	příjemného	prostředí	sportovního	
areálu,	kde	pro	ně	mimo	pohledného	tenisu	čekalo	také	bohaté	občerstvení.

Podrobnosti	o	turnaji,	historii	tenisového	klubu	a	bohatou	fotogalerii	najdete	na	stránkách	
www://atps.converter.cz.

Miroslav Darebník

Vítěz turnaje dvouher Radek Kusák Diváci sledují jedno ze závěrečných utkání

Z činnosti Spolku pro zachování tradic  
 V	předvánočním	čase	loňského	roku	jsme	si	připravili	pro	děti	od	tří	do	deseti	let	a	jejich	rodiče	

adventní	odpoledne	pod	názvem	„Vánoční	svátky	o	století	zpátky“.	Sešli	 jsme	se	první	adventní	
neděli,	a	to	27.	listopadu	od	16	hod.	v	„muzeu“.	Teplo	bylo	od	kamen,	voněl	šípkový	čaj,	vánočka.	
Pro	děti	byly	napečeny	perníčky	v	podobě	Mikuláše	a	čerta,	sušené	ovoce	i	oříšky.	K	ochutnání	byla	
také	pohanková	kaše	na	sladko	a	pro	rodiče	medovina.	Začínal	právě	advent,	tak	jsme	se	nejdříve	
seznámili	s	jeho	symboly	a	poté	jsme	přešli	ke	svátkům,	které	v	této	době	dodržujeme.	Mluvili	jsme	
také	o	pověrách	a	pranostikách,	které	jsou	s	těmito	dny	spojeny.	Hlavně	ale	došlo	na	slibované	čtení	
pohádek	a	nejznámější	štědrovečerní	zvyky.	Tentokrát	to	bylo	rozkrajování	jablíček	a	pouštění	lo-
diček	z	ořechových	skořápek.	Druhé	adventní	odpoledne	bylo	v	neděli	18.	prosince.	Blížil	se	Štědrý	
den	a	tomu	jsme	všechno	přizpůsobili.	Před	„muzeem“	byl	v	kádi	s	vodou	k	nahlédnutí	i	pohlazení	
krásný	kapr.	Ve	světnici	pak	vánoční	stromek	s	jesličkami,	vanilkové	rohlíčky,	linecké,	domácí	chleba,	
vánočka.	K	ochutnání	byly	také	zemákové	placky,	dělané	na	plotně.	Mluvili	jsme	o	tom,	jak	Štědrý	den	
prožívali	naši	předkové.	Četli	jsme	pohádky,	lilo	se	olovo.	Za	doprovodu	violy	a	flétničky	jsme	zpívali	
vánoční	koledy.	Rozešli	jsme	se	s	přáním	šťastných	a	veselých	svátků.	V	letošním	roce	jsme	se	v	muzeu	
opět	setkali	při	vítání	jara.	Kvůli	chladnému	počasí	jsme	se	rozhodli	pro	datum	22.	dubna,	takže	až	
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po	velikonočních	svátcích.	Myslím	si,	že	i	tak	to	mělo	svoje	kouzlo.	Ve	světnici	se	topilo	v	kamnech,	
u	kterých	byly	v	košíku	malá	koťátka,	voněl	domácí	chleba	a	koláče,	v	oknech	byly	krásně	rozkvetlé	
muškáty.	Na	zahradě	se	pásly	ovce	s	beranem	a	jehňátky	a	kluci	z	kopečka	„váleli	sudy“.																																														

18. 12. 2011 - Adventní neděle v muzeu 22. 4. 2012 - Jaro v muzeu

16. 6. 2012 - Táborák v teplácích 18. 8. 2012 - O jankovského sekáče

	Také	letos	byla	ukázka	pletení	košů	a	košíků	z	proutí,	oplétání	lahví,	tácků	z	pediku,	výroba	
březových	metel,	píšťalek.	Zdobit	perníčky	zkoušeli	malí	i	velcí.	Hrály	se	kuličky.	Vystaveny	byly	
formy	na	pečení,	stará	rádia,	hračky.	Na	plotě	byly	pověšeny	vyšívané	kuchařky,	pletené	záclony	
a	háčkované	dečky.	Na	vratech	pak	byly	fotografie	z	výletu	na	pionýrech	na	Balaton.	Připravili	
jsme	také	k	nahlédnutí	fotoalba.	Dva	se	svatebními	fotkami	a	jeden	s	fotkami	z	různých	činností	
v	obci.		Další	akcí	spíše	sousedskou	než	veřejnou	byl	16.	června	táborák	v	teplákách.	Fotografie	
hovoří	za	vše.	Tak	jsme	se	dostali	až	k	akci,	kterou	je	stejně	jako	loni	soutěž	v	sečení	trávy	kosou,	
kosákem,	„O	 jankovského	sekáče	2012“.	Ta	proběhla	tentokrát	na	hřišti	v	sobotu	18.	srpna	od	 
15	hod.	Pro	všechny	byly	napečeny	koláče	a	nejen	pro	sekáče,	také	melta	na	zapití	(mimo	jiné).	
Sekáčem	roku	2012	se	stal	pan	Antonín	Ryška.	Sečení	trávy	kosákem	vyhrála	paní	Pavla	Navrátilová.	
Vyhodnocení,	soutěže	pro	děti	i	dospělé,	občerstvení	a	další	zábava	pak	pokračovaly	v	Hájíčku.	
Příjemným	zpestřením	letošního	„sekáče“	byla	jistě	soutěž	chytání	kapra	v	bazénu.	Fotografie	ze	
všech	akcí	našeho	spolku	si	můžete	prohlédnout	na	webových	stránkách	naší	obce.																																																																																																																										

Tímto	bych	chtěla	všem	našim	příznivcům	poděkovat	a	těším	se	na	další	setkání	s	Vámi.		
Jana Kučerová
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Jankovické loučení s prázdninami
Když	se	léto	a	s	ním	i	prázdniny	schylovaly	ke	konci,	jankovičtí	hasiči	nezaháleli	a	uspořá-

dali	v	Hájíčku	v	sobotu	25.	srpna	Loučení	s	prázdninami.																																																									
Odpoledne	plné	zábavy,	běhu	a	zápasení	mezi	sebou	zahájily	dívky	ve	věku	6-9	let.	Musely	

zvládnout	uběhnout	trasu	vedoucí	lesem	a	splnit	úkoly,	které	je	čekaly	na	stanovištích	(střelba,	
hod	granátem,	hod	tenisákem).	V	této	kategorii	nejlépe	zabodovala	Petra	Kalabusová,	druhá	byla	
Lenka	Navrátilová	a	třetí	Veronika	Vlasáková.	Stejně	náročná	trasa	čekala	i	na	kluky	od	6	do	9	let.	
Jako	první	se	umístil	Aleš	Stoklásek	a	druhý	byl	Lumír	Hendrych.	

Poté	si	na	startu	promazávali	lýtka	starší	soutěžící,	aby	zvládli	náročnější	trasu.	Mezi	dívkami	
ve	věku	10	až	14	let	zvítězila	Adriana	Hendrychová,	jako	druhá	skončila	Radka	Zapletalová	a	třetí	
byla	Anna	Kalabusová.	V	nejpočetnější	kategorii,	kluci	od	10	do	14	let,	zlato	vybojoval	Michal	
Ponížil,	stříbro	si	odnesl	Erik	Kyselka	a	bronz	čekal	na	Jakuba	Ryšku.

Sportovní	den	zakončili	malí	závodníci	do	5	let.	Snaživé	děti	plné	energie	převedly	své	síly	
v	disciplínách	na	blízkém	hřišti.	Jejich	maminkám	to	nedalo	a	trasu	si	vyzkoušely	s	nimi.

Všichni	vypadali	díky	běhu	zničeni	a	zároveň	spokojeni	sami	se	sebou.	Zasloužili	si	tak	diplom	
a	drobné	ceny.	Počasí	bylo	ideální	a	každý	účastník	s	kabanosem	v	ruce	si	vychutnával	ukončení	
dvouměsíčního	volna.	

Ve	večerních	hodinách	vystřídala	děti	v	Hájíčku	mládež	a	dospělí.	Hudební	skupiny	Crash	
Rock	a	Miss	God	hrály	skvěle!	Hasiči	si	mohli	k	ránu	oddechnout,	protože	počasí	bylo	jako	na	ob-
jednávku	a	každý	se	bavil	podle	svého	gusta.

Marika Hendrychová

Ještě ke Svaté anně 
Při	shromažďování	dokumentů	k	Dějinám	obce	Jankovice	jsem	narazil	také	na	knihu	spiso-

vatelky	Boženy	Neumannové	(1882	–	1967)	s	názvem	Jantarová	stezka.	V	publikaci	se	autorka	
také	zmiňuje	o	poutích	ubírajících	se	přes	Jankovice	na	Svatý	Hostýn	na	rozhraní	19.	a	20.	století.	
O	jednom	takovém	procesí,	které	se	z	moravského	Slovácka	vydalo	pěšky	na	svatou	horu,	a	jeho	
zastavení	v	Hrabyni	u	sochy	Svaté	Anny,	se	v	knize	píše:	„Mezi	obcemi	Jankovice	a	Chomýž	v	ma-
lém	lesíčku	zvaném	Hrabina	se	nachází	socha	Svaté	Anny.	Zde	museli	prvňáci	–	jak	se	zdálo,	ti	
museli	všechno	odnést	–	třikrát	na	kolenou	sochu	oblézt	a	přitom	se	pomodlit	pět	Otčenášů.	Také	
se	stalo,	že	některému	takové	počínání	se	zazdálo	směšným	a	on	se	také	opravdu	tomu	zasmál,	
ale	běda	takovému	smělci.	Vůdce	zaháněl	bezbožníka	domů,	a	teprve	až	Pannu	odprosil,	byl	mu	
udělen	pardon.“	Tolik	spisovatelka	Neumannová,	která	děj	svého	románu	z	roku	1947,	v	němž	se	
na	více	místech	zmiňuje	o	Jankovicích,	zasadila	do	podhostýnského	kraje.

Jaroslav Pospíšil

Mlácení obilí 
Dnes	kombajny	a	jiná	technika,	dříve	mlátičky	sehrávaly	při	sklizni	obilovin	rozhodující	úlo-

hu.	V	dávnější	minulosti,	což	ještě	někteří	starší	občané	Jankovic	pamatují,	se	úroda	obilí	mlátila	
dnes	už	zapomenutými	cepy.	Ve	dnech	a	 týdnech	po	odvezení	obilí	 z	polí	ozýval	 se	od	 rána	

Z HIStORIe OBce
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do	večera	ze	stodol,	stodůlek,	mlatývek	
i	z	mlatů	udusaných	na	dvorcích	rytmický	
klopot	 ručního	mlácení.	To	se	na	mlatu	
rozprostřelo	 vždy	 pár	 snopů,	 s	 klasy	
otočenými	pěkně	do	středu	kruhu.	Ten	
potom	obstoupili	mlatci	 –	muži,	 ženy,	
dospělí	 i	dospívající,	nebo	výpomocná	
síla,	prostě	každý	v	domácnosti,	kdo	už	
stačil	vládnout	cepem.	Umění	mlátit	zrno,	
větší	než	pouze	zvedat	a	nechat	dopadat	
cep	na	klasy,	spočívalo	v	tom,	opakovat	to	
jeden	po	druhém	v	přesně	dodržovaném	
pořadí	tak,	aby	na	mlat	v	určitém	okamži-
ku	dopadl	vždy	jen	jeden	cep,	který	byl	
na	řadě,	jinak	by	se	potloukly	navzájem.	

Cepy	tudíž	dopadaly	v	typických	rytmech	podle	počtu	mlatců.	Někdy	ve	větších	jankovických	
stodolách	stálo	v	kruhu	kolem	mlatu	i	šest	lidí.	Když	měl	mlatec	strávit	při	své	práci	několik	hodin,	
dostalo	pořádně	zabrat	nejen	celé	tělo,	ale	také	domácnost,	která	musela	pamatovat	na	žaludky	
všech	zúčastněných,	které	prahly	po	nějaké	té	svačině	a	občerstvení.	

Zemědělci v roce 1944 v čísle 33

kuriozity 
V	září	loňského	roku	jsem	navštívil	rodinu	Hrubých	v	Polešovicích.	Ladislav	Hrubý	pochází	

z	Jankovic	a	v	Polešovicích	byl	dlouholetým	starostou.	K	rodné	obci	má	velmi	hezký	vztah	a	rád	
se	do	ní	vrací.	Jak	jsem	zjistil,	ctí	nejen	domov	svých	předků,	ale	i	věci,	které	jim	sloužily.	

Při	našem	setkání	 jsem	si	povšiml	 tří	historických	předmětů,	které	mají	vztah	k	naší	obci	
a	které	pan	Hrubý	doma	opatruje.	Tak	především	na	zdi	v	průjezdu	do	domu	mu	visí	cep,	který	si	
jistě	starší	Jankovjané	pamatují,	jak	se	s	ním	jejich	rodiče	oháněli	v	mlatývce.	Skládá	se	z	násady	
a	tzv.	bijáku,	volně	připevněné	součásti,	kterou	se	mlátilo	do	obilních	zrnek,	aby	se	z	nich	uvolnila	
semena.	Tento	dnes	už	muzejní	exponát	pochází	z	Jankovic	stejně	jako	váha,	která	se	používala	
v	jankovickém	mlýně	a	na	které	ještě	dnes	Hrubí	váží	úrodu	brambor	a	zeleniny.	Za	zmínku	stojí	
také	tzv.	zátka	k	25litrovému	sudu	z	holešovského	pivovaru	z	roku	1946.	

Jaroslav Pospíšil
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JuBIlaNtI 2012

leDeN	 Věra	Matelová	 50

ÚNOR 	 František	Ševčík		 70
																											Libuše	Janošová	 		55
	 Anna	Crlíková	 75
																											František	Janál	 60
																											Ladislav	Ondruch	 75
	 Antonín	Kučera	 92

BŘeZeN	 Alena	Kučerová	 50			

DuBeN	 Josef	Gaja																													 55
	 Karel	Adámek																						 94
	 František	Šišák																					 55
																											Libor	Dudík																									 50
                           
kVĚteN	 Jarmila	Koláčková															 55
																											Alena	Reváková																			 65
																											Miroslav	Strecker																 60
																										 Zdeněk	Caletka																				 70
																										 Otýlie	Barotková	 90
 
čeRVeN 									Dana	Ryšková																						 60
																										 Jarmila	Navrátilová	 65
																										 Ludmila	Pechová																	 70

čeRVeNec			 Petr	Procházka	 50
																										 Jana	Kučerová																					 50
SRPeN												 Ladislav	Koláček																		 60

ZÁŘÍ															 Jana	Stoklásková																		 70
																									 ing.	Zdeněk	Hanulík												 50
																									 Jana	Hollošiová																			 65
																								 ing.	Stanislav	Cholasta								 55		

ŘÍJeN	 Eva	Ondruchová	 70
																							 ing.	Vítězslav	Daďa															 50		

PROSINec				 Vlasta	Krištůfková																 70
																								 František	Pokorný																 91
                      

NaROZeNÍ 2012

	 Lukáš	Brázdil
	 Jaroslav	Zimčík

ZeMŘelÍ  2012

	 Anastázie	Blablová
	 Františka	Barotková
	 Pavel	Sedlařík
	 Květoslava	Pokorná

SPOlečeNSkÁ kRONIka

Vzhledem	k	 tomu,	že	zpravodaj	od	 loňského	 roku	vychází	pouze	1x	v	 roce	přinášíme	 již	
v	předstihu	i	přehled	občanů,	kteří	budou	slavit	významná	jubilea	v	roce	2013.	Srovnáme	se	tak	
v	čase,	abychom	nepublikovali	společenskou	kroniku	až	téměř	na	konci	příslušného	roku.

leDeN 											 Ludmila	Hlinská																	 75
																									 Oldřich	Mrázek																			 60

ÚNOR  											 Yveta	Hradilová																			 50
																								 Antonín	Kučera																					 93

BŘeZeN 							 Stanislav	Kučera																				 55
																								 Luděk	Stoklásek																				 75

DuBeN 										 Karel	Adámek																							 95
																									 Karel	Stoklásek																				 70
																								 Libor	Pokorný																							 50

SPOlečeNSkÁ  kRONIka 2013
JuBIlaNtI  2013
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kVĚteN	 Libuše	Křížková																				 70
	 Stanislav	Kolařík																			 	65
	 Justina	Bobáková																				 60
	 Alena	Kratochvílová															 55
	 Karel	Barotek																										 65
	 Otýlie	Barotková																					 91

čeRVeN	 Marie	Cholastová																				 55
                     
čeRVeNec	 Jaroslava	Kolaříková															 65

ZÁŘÍ	 Mgr.	Barbora	Vánská														 50
	 Zdeňka	Ponížilová																		 70
	 Jarmila	Sedlaříková																	 65
	 Leo	Skalina																													 80

ŘÍJeN	 Alois	Hanulík																										 80
                               
lIStOPaD	 Vladimíra	Žatecká																			 65
	 Marie	Hrudíková																					 80

PROSINec	 František	Pokorný																			 92

Stolní tenisté se sešli na konci loňského roku
Poslední	sportovní	akcí	roku	bývá	již	několik	let	vánoční	turnaj	ve	stolním	tenise.	Účast	v	roce	

2011	byla	rekordní,	neboť	se	sešlo	28	hráčů	a	hráček.	Za	zelenými	stoly	se	odehrávaly	dramatické	
boje,	ze	kterých	nakonec	vyšli	jako	vítězi	Jaroslav	Pospíšil	se	synem	Jaroslavem,	druhé	místo	ob-
sadili	Radek	Ševčík	a	Petr	Nedbal	a	třetí	skončili	Aleš	Ryška	a	Miroslav	Zicháček.	V	kategorii	žen,	
které	bojovaly	ve	dvouhře,	zvítězila	Věra	Krausová	před	Martou	Kubovou	a	Evou	Páníkovou.

Změna ve vedení knihovny
 V	době	letních	prázdnin	došlo	ke	změně	ve	vedení	obecní	knihovny,	kdy	požádala	o	uvolnění	

paní	Zdeňka	Mlčáková,	která	vykonávala	tuto	funkci	od	konce	roku	2006.	Jménem	obce	jí	touto	
cestou	děkujeme	za	její	mnohaletou	obětavou	a	záslužnou	činnost	pro	obec,	udržování	tradic	
a	spolupráci	na	akcích	pořádaných	pro	děti.

Novou	knihovnicí	byla	od	1.	9.	2012	starostkou	obce	jmenována	paní	Jana	Kučerová.

Obecní knihovna je pro vás otevřena i nadále každé pondělí v 17.00 – 18.00 hodin.
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Obec pro vás připravuje
• 5. prosince 2012		- MIkulÁšSkÁ NaDÍlka 
 - za	dětmi	domů	přijde	Mikuláš	s	čerty	a	andělem,	začátek	po	16.	hodině.		

•  9. prosince 2012		-	VÁNOčNÍ kONceRt 
	 -	vánoční	atmosféru	ve	formě	písní	a	koled	přinese	dechová	hudba	Moravská	Veselka,	začátek	
v	15.00	hod.	v	sále	OÚ.

•  2. února 2013	-	MaškaRNÍ PleS 
	 -	účastníci	v	maskách	mají	50%	slevu	na	vstupném.	K	poslechu	i	tanci	hraje	hudba	Galaxy,	bohatá	
tombola	i	občerstvení.

•  3. února 2013	-	DĚtSký kaRNeVal 
	 -	tradiční	rej	masek	v	sále	OÚ.	Pro	děti	bude	připravena	tombola,	hry	a	soutěže,	
	 začátek	v	14.30	hod.	

Sbor dobrovolných hasičů pro vás připravuje:

•  24. listopadu 2012 - taNečNÍ ZÁBaVa PReSS ROck 
 - začátek	ve	20.00	hodin	v	sále	OÚ.

•  10. února 2013 - VODĚNÍ MeDVĚDa 
 - průvod	masek	v	čele	s	medvědem	obcí,	začátek	v	8.30	hodin.

Myslivecké sdružení Hrabina pro vás připravuje:

• 12. ledna 2013 - MySlIVecký PleS 
 - hudba	Orion,	zvěřinové	speciality	a	bohatá	tombola.

Program	všech	akcí	bude	dále	upřesňován,	sledujte	proto	hlášení	místního	rozhlasu	a	stránky	
http://www.jankovice.net,	kde	najdete	aktuální	zprávy	a	fotografie	ze	života	obce.
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FOtOGaleRIe
Veselá nálada na maškarním plese 
28. ledna 2012

Na dětském karnevalu 29. ledna 2012 se 
znovu sešlo mnoho dětí v přestrojení za růz-
né pohádkové postavy

Z pohádky do pohádky putujeme s dětmi už druhou desítku let

tradice mají v životě obce své místo i v dnešní době

Hrkači 5. dubna 2011 Hasiči stále udržují masopustní zvyky - 18. 2. 2012
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SOutĚŽ O ceNy S kŘÍŽOVkOu

FOtka Z aRcHIVu

taJeNka

taJeNka

fosfor

vrh

polibek	(slovensky)

MPZ	Rumunska

vedro

povel

samohláska

samec	kočky	domácí

slitiny	železa
část	jícnu

mez.	kód	norimberského	letiště

anglicky	nebo

Ranní směna přijíždí z práce - 4. ledna 1985, čas: 15.25 hodin

Pomůcka:	nue
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Na	fotografii	je		.......................................................................................................................................... 

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

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

Poznejte domek na fotografii

Vyplněné	kupony	vystřihněte	a	vhoďte	do	připravené	schránky	v	místní	prodejně	potravin	
nejpozději	do	30.	listopadu	2012.

Ze	správných	odpovědí	vylosujeme		na	prosincovém	zasedání	OZ	tři	výherce,	kteří	získají	
poukázky	na	nákup	v	supermarketech	Albert	v	hodnotě	100,-	Kč.

Správné odpovědi z minulého vydání 1/2011: 
tajenka křížovky:	Svatá	Alžběta	se	sněhem	přilétá
Na fotografii: dům	č.	83	rodiny	p.	Zdeňka	Křížka

Z odevzdaných odpovědí, kterých bylo celkem 14, byli vylosování tito výherci: 
Josef	Kučera	ml.,	David	Barotek,	Jana	Stoklásková.
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V letech 1982 a 1983 změnila řeka Rusava u hlavní silnice své koryto. 
Řečiště bylo narovnáno a u vjezdu do obce vyrostl nový most.

V roce 2012…


