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Meze a remízky se vrátí do krajiny

Děti se přišly rozloučit s prázdninami. Byly šikovné a za splněné úkoly dostaly 
odměny včetně diplomu. Více na str. 8.

SLOVO STAROSTY

V  minulosti bylo mezi lány, které 
obhospodařovali zemědělci mnoho 
mezí, remízků a  stromořadí. Jak se 
postupem let rozvíjelo zemědělské 
obhospodařování polí, meze a  re-
mízky se rozoraly a  vznikly nekoneč-
né lány. Nyní s velkými výkyvy počasí 
přicházejí problémy v podobě splave-
ných polí, zvěř a  ostatní živočichové 
se nemají kde schovat a absence ze-
leně neprospívá ekologické stabilitě 
krajiny. Proto se v  posledních letech 
přistupuje k  tomu, že se meze, re-
mízky, průlehy, mokřady, stromořadí 
a větrolamy „vracejí“ zpět do krajiny.

„Už několik let máme dokončené 
a  schválené pozemkové úpravy, díky 
kterým přešly některé pozemky po-
dél polních cest do majetku obce. Ty 
jsou v  územním plánu vytyčeny jako 
plochy veřejné zeleně a  biokoridory,“ 
uvedl starosta Miroslav Darebník.

Na pozemcích mají v  budoucnu 
vzniknout meze a  remízky, které po-
skytnou živočichům útočiště tak, jako 
v  minulosti. Zároveň budou slou-

žit jako větrolamy, které sníží půdní 
a vodní erozi.

V  současné době už má obec do-
končený první z projektů pro biokori-
dory, ke kterému se začaly vyjadřovat 
dotčené orgány.

„Obdrželi jsme od brněnské firmy 
Typha atelier druhou část projektu, 
ve které jsou zaznačena stromořadí 
okolo polních cest v  částech obce 
Díly a Žleby. V projektu se počítá s vy-
sázením více než 100 stromů různých 
druhů, včetně ovocných a  také keřů. 
Návrh je připraven, aby jej schválilo 
zastupitelstvo,“ sdělil starosta.

Pokud se během zimních měsíců 
podaří obci získat příslušná povole-
ní, s  první částí výsadby se může za-
čít už příští rok. V  dalších etapách se 
počítá i s vybudováním tůní a mokřa-
dů v  různých částech katastru obce. 
Všechny záměry budou realizovány 
jen v případě získání dotace ze Státní-
ho fondu životního prostředí, o kterou 
má již obec zažádáno. Výše dotací se 
pohybuje od 80 do 100%.

Milí spoluobčané,

rok 2019 utekl jako voda a za pár dní 
nám začíná advent, závěrečná a  pro 
mnoho lidí nejhezčí část roku. Advent 
znamená „příchod“ a  v  křesťanských 
zemích začíná příprava na Vánoce. 
O  první adventní neděli se připomíná 
druhý příchod Krista, druhá neděle je 
vyzývá k pokání, třetí vyjadřuje radost 
z blížící se oslavy narození Páně a čtvr-
tá (zlatá) je již ve znamení příprav na 
slavnost Narození Páně.

K adventu a Vánocům se pojí spous-
ta krásných tradic a zvyků, které v naší 
zemi přetrvaly po staletí. Mají mimo 
jiné i  za poselství upevňovat rodinné 
zázemí a  mezilidské vztahy. Je hezké, 
když se babička, její dcera a  vnučka 
společně sejdou, aby upekly vánoční 
cukroví, tatínek se synem jdou zase vy-
bírat kapra a celá rodina jde společně 
na jarmark, kde se potkají se známými, 
na které by si jinak čas neudělali. Sice 
se na nás už ze všech stran valí rekla-
my, za jaké vánoční dárky máme utratit 
peníze, kde si máme nakoupit cukro-
ví, kam máme jet na dovolenou mezi 
svátky, a  že tradiční české Vánoce už 
nejsou tak moderní na rozdíl od seze-
ní na Štědrý den pod palmou na plá-
ži. Nenechme se strhnout zbytečným 
šílenstvím či pocitem méněcennosti, 
když Vánoce strávíme „jenom“ doma, 
pod vánočním stromečkem, s  našimi 
nejbližšími u  pohádek a  napečeným 
cukrovím. O tom přeci Vánoce jsou. Tě-
ším se na setkání s Vámi při rozsvěco-
vání vánočního stromečku, vánočním 
koncertu nebo zpívání koled.

S úctou,
Miroslav Darebník

www.jankovice.net
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Probíhá stavba ochranné hráze a čištění potoka

Přípravy na čističku mohou pokračovat v případě, že budou 
spolupracovat všechny obce

Postavil se nový přístřešek pro obecní techniku

Připravuje se novela vodního zákona, 
podle které se už nebudou moci odpadní 
vody vypouštět do potoků a polí, ale pou-
ze do čističek odpadních vod. A  protože 
spousta obcí čističku dosud nemá, budou ji 
muset nechat vystavět. Jedná se však o ně-
kolikamilionovou záležitost, a proto se i Jan-
kovice spolu s  okolními vesnicemi budou 
snažit dosáhnout na dotaci. Tím, že nyní 
mají Jankovice, Chomýž, Brusné a  Slavkov 
pod Hostýnem společný projekt, musejí sta-
rostové všech vesnic postupovat shodně, 
jinak se nepodaří získat potřebné povolení.

„Už máme vyjádření dotčených orgánů 
ke zpracované studii. Nyní probíhá příprava 

ke změně Plánu rozvoje vodovodů a kanali-
zací Zlínského kraje (PRVAK ZLK). Abychom 
mohli podat žádost o změnu a mohli ji ná-
sledně zapracovat do územního plánu, mu-
síme počkat na přípravy záměrů okolních 
obcí, které jsou taktéž součástí stávající kon-
cepce odkanalizování v  rámci PRVAK ZLK. 
Dokud nepředloží svá řešení, kterým pak 
může definitivně zaniknout stávající společ-
ná koncepce odkanalizování obcí na čistič-
ku odpadních vod do Holešova, neschválí 
krajský úřad naši žádost,“ vysvětlil závislost 
na třech okolních obcích starosta Miroslav 
Darebník. Na jednání starostů všech čtyř 
obcí, které proběhlo 7.  října, starosta na-

vrhoval společné podání žádosti i  pomoc 
odborného zástupce. Nesetkal se však se 
souhlasem všech obcí, které tak budou žá-
dat o změnu PRVAK každá samostatně, což 
může dále prodlužovat schválení žádosti 
pro obec.

V  první polovině listopadu se v  Jankovi-
cích uskutečnilo jednání zástupců Minister-
stva zemědělství, starostů všech čtyř obcí, 
vedoucích pracovníků Oddělení životního 
prostředí Krajského úřadu Zlín, společnosti 
VaK Kroměříž a zaměstnanců ORP Holešova 
a Bystřice pod Hostýnem. Vzhledem k uzá-
věrce vydání zpravodaje neznáme výsledek 
jednání.

Obec vlastní techniku, kterou používá nejen při práci v obecním 
lese, ale i při odhrnování sněhu v zimním období, úklidu místních ko-
munikací a při péči o obecní majetek. Jelikož techniky přibývá a starý 
přístřešek už neposkytoval dostatečné zázemí, rozhodla se jej obec 
zbourat a postavit nový.

„Nebylo místo pro parkování traktoru zejména v zimním období 
a také pro další techniku, kterou jsme v nedávné době pořídili. Pů-
vodní přístřešek jsme zbourali, odbagrovali podloží a postavili novou 
konstrukci ze dřeva z obecního lesa,“ vyjmenoval práce starosta Mi-
roslav Darebník.

Stavbu konstrukce provedl na začátku července místní tesař Karel 
Navrátil spolu s obecními zaměstnanci. V současné době se ještě do-
končuje box na uskladnění drti pro zimní posyp.

Čištění potoků od náletových dřevin a nánosů má nejen este-
tický, ale hlavně bezpečnostní efekt. Pokud je vodní tok zanesený 
a  přijdou přívalové deště, není koryto naráz schopno pojmout 
velké množství vody a  je tak mnohem vyšší riziko, že se vylije 
a způsobí škody na obecním i soukromém majetku. Proto státní 
podnik Lesy ČR, který je správcem obou toků, v polovině října za-

hájil v katastru Jankovic vyčištění částí obou potoků.
Došlo na vykácení náletových dřevin a  odtěžení nánosů vět-

ví, bahna, listí a dalších předmětů z koryt potoka, opravu břehů 
a poškozeného splavu a také ke stavbě ochranné hráze.

Val má v budoucnu zabránit rozlití potoku Rusava k rodinným 
domům a do přilehlého parku. Ochranné hrázky budou mít cel-
kovou délku 130 metrů, z toho 30 metrů na pravém břehu Zhrty 
od soutoku s Rusavou a 100 metrů na levém břehu Rusavy před 
soutokem se Zhrtou.

Hráz bude ze zeminy a má lichoběžníkový průřez, šířka v horní 
koruně bude 3 metry.

Stavbu provádí společnost Vraní stavby, s. r. o., investorem akce 
je státní podnik Lesy ČR – správa toků Vsetín. Předpokládané do-
končení akce je 30.  listopadu, ale vše bude záležet na klimatic-
kých podmínkách v nejbližších týdnech.

Nejpozději na jaře příštího roku budou v těchto místech vysá-
zeny nové listnaté stromy – polokmeny a celý park bude upraven 
na příjemné odpočinkové místo.
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Zvelebování sousoší svaté Anny není v moci obce

V sále jsou zrenovované parkety

Sousoší svaté Anny je sakrální památka, 
která leží na rozhraní dvou katastrů, a  to 
Jankovic a  Chomýže. Sousoší není jen 
pietním místem, ale jako svoji zastávku 
jej využívají cyklisté, pěší turisté i  místní 
lidé, kteří jdou třeba s vnoučaty či psem 
na procházku. Zajímavostí je, že hranice 
katastrů obou obcí protíná sousoší přesně 
v polovině.

„Protože se jedná o navštěvované mís-
to, měli jsme i nachystaný záměr, který by 
jej upravil. Chtěli jsme, aby u  sochy byly 
nové lavičky, informační tabule a stojany 
na kola, což by poskytovalo návštěvníkům 
určité pohodlí a  zároveň bychom zajistili 
důstojné místo,“ vysvětlil starosta Miroslav 
Darebník.

Aby obec mohla plány realizovat, muse-
la by se dohodnout s obcí Chomýž, tedy 
vlastníkem přední části prostoru před 
sochou a také se soukromým vlastníkem 
pozemku, ležícím na katastru Jankovic 
tak, aby alespoň polovina sochy byla ma-
jetkem naší obce, což je nezbytné pro 
uskutečnění jakýchkoliv stavebních a  re-
staurátorských zásahů i  získání případné 
finanční podpory.

„Soukromému vlastníkovi jsme nabí-
zeli odkup části jeho pozemku či směnu 
za jiný ve stejné hodnotě, ale v jiné části 
obce. Na těchto variantách jsme se ne-
dohodli, a  proto jsme oslovili majitele 
sousedního pozemku státní podnik Lesy 
ČR, aby nám odprodal svůj pozemek 
a my mohli vyměnit jeho menší část se 
soukromým vlastníkem podle jeho přání, 
zachovat si stejnou výměru,“ popsal situ-
aci starosta.

„V průběhu tohoto jednání však došlo 

k  neočekávanému kroku vlastníka po-
zemku, na kterém leží socha v našem ka-
tastru, kdy část okolo sv. Anny bezúplat-
ně daroval obci Chomýž.“ konstatoval 
starosta.

Tím pádem Jankovice ztrácí jakoukoliv 
možnost realizovat svůj záměr nechat so-
chu opravit, instalovat v jejím okolí mobi-
liář a prostředí zútulnit.

Veškerá zodpovědnost za hodnotnou 
památku výše uvedenou změnou vlast-
nictví přešla plně na obec Chomýž.

V sále obecního úřadu probíhá spousta 
akcí. Od dětského karnevalu, setkání se 
seniory, až po plesy. Sál je jediným pro-
storem v obci, kam se vejde větší množ-
ství lidí a  je tak často využívaný. Je také 
několikrát v týdnu místem pro sportovní 
vyžití. A protože parkety už byly za hranicí 
životnosti, zastupitelé se rozhodli je ne-
chat zrenovovat.

„Renovace proběhla během letních 
prázdnin. Rozhodli jsme se pro výraznější 
obměnu, protože už byly značně opotře-
bené. Možnost renovace je jedna z hlav-
ních výhod dřevěných podlah, kterou 
ostatní druhy podlahovin nedisponují. 
A i když se v průběhu let nechávala plo-
cha v sále pravidelně přebrušovat, reno-
vace takového rozsahu byla uskutečněna 
pravděpodobně poprvé. Přestože byly 
parkety položeny v  polovině sedmdesá-
tých let minulého století v rámci akcí „Z“, 
zhotovitel velmi ocenil tehdejší kvalitu 
pokládky,“ řekl starosta Miroslav Darebník.

Obec jako zhotovitele vybrala parketá-
ře Michala Žílu z Kroměříže. Ten parkety 
nejprve hrubě přebrousil, dokud neod-
stranil původní nátěr, nečistoty a  škrá-
bance, dále je lokálně podlepil, jemně 
zbrousil a následně tmelil spáry, ve kte-
rých se usadil i  jemný dřevěný prach 

z  předchozího broušení. Po vybroušení 
přebytečného tmelu a leštění namaloval 
čáry pro badmintonové hřiště a na závěr 
aplikoval finální nátěr celé plochy.

Celé dílo vyšlo obecní rozpočet na 
71 000 korun.
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Zastupitelstvo má necelý rok
po volbách nového člena

Na červnovém zasedání zastupitel-
stva složil slib a stal se tak členem zastu-
pitelstva pan Josef Sedlařík. Jako první 
v pořadí ze stejné volební strany nahra-
dil pana Lubomíra Dočkala.

Do územního plánu se připravuje zapracovat změna číslo 1
Připravuje se pořízení změny číslo 1 

územního plánu Obce Jankovice, která vy-
plynula z  projednané a  schválené Zprávy 
o  uplatňování v  uplynulém období 2014 
- 2018. Územní plán je důležitý dokument, 
kterým se řídí současný i  budoucí rozvoj 
v každé obci, tu naši nevyjímaje.

Cílem územního plánu je vytvářet před-
poklady pro výstavbu a pro udržitelný roz-
voj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a  pro soudržnost 
společenství obyvatel území, a který uspo-
kojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací bu-
doucích. Územní plánování ve veřejném 
zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a ci-
vilizační hodnoty území, včetně urbanistic-
kého a architektonického.

Mezi hlavní úkoly Územního plánování 
patří zjišťování a posuzování stavu území, 
stanovování koncepce rozvoje území, pro-
věřování a posuzování potřeb změn v úze-
mí a stanovování podmínek pro provedení 
těchto změn v území.

Současně platný územní plán Janko-

vice byl zastupitelstvem schválen a  vy-
dán 8.  12.  2014 a  nabyl účinnost dne 
29.  12.  2014. V  územním plánu jsou vy-
mezeny jednotlivé plochy s  rozdílným 
funkčním využitím, které nemusí z pravidla 
korespondovat s průběhem hranic parcel, 
evidovaných v katastru nemovitostí.

Přesto platí, že každá plocha má svůj vý-
znam, své regulativy a co je přípustné pro 
jednu plochu, nemusí být přípustné pro 
druhou. Proto jsou v  územním plánu vy-
mezovány plochy v  různých barvách, na-
příklad pro bydlení, pro výrobu, pro sport 
a  rekreaci, pro veřejné prostranství nebo 
pro dopravu.

Pokud je tedy např. daná lokalita vyme-
zena jako plocha veřejného prostranství, 
nesmí se využít ke stavbě rodinných domů 
a nelze jí například ani oplotit.

Plán odráží i  směr rozvoje, kterým se 
chce obec ubírat v horizontu několika příš-
tích let, a to vše v souladu se zájmy ochrany 
veřejného zájmu.

Ze stavebního zákona vyplývá povinnost 
1 krát za 4 roky zpracovat Zprávu o uplat-
ňování za uplynulé období. Jednotlivé její 

kapitoly se zabývají zjišťováním stavu úze-
mí, vyhodnocují využití jednotlivých funkč-
ních ploch a  posuzují potřebu realizace 
dalších změn v území, zejména ve vztahu 
k celkové koncepci rozvoje území obce. Ve 
Zprávě se rovněž vyhodnocuje % zastavě-
nosti, které vychází z  poměrně složitého 
propočtu a bilance stavebních ploch.

Součásti již zmiňované a  v  červnu na 
řádném zasedání zastupitelstva schválené 
Zprávy o  uplatňování je i  Zadání Změny 
číslo 1 územního plánu Obce Jankovice, ve 
které jsou zapracovány požadavky na plo-
chy pro sběrný dvůr a čističku odpadních 
vod, plochy pro občanské vybavení a  za-
pracování vyhlášeného záplavového úze-
mí podle dokumentace Zlínského kraje.

text: Miroslav Darebník

17. srpna byl představen nový dopravní automobil pro jednotku hasičů
Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

pomáhá například odklízet následky ži-
velných pohrom či zasahuje při požárech. 
K tomu, aby se mohla podílet na ochraně 
majetku obce i  obyvatel, potřebuje ade-
kvátní vybavení. Proto obec podala žádost 
o  dotaci na nový dopravní automobil, 
kterou se jí podařilo získat. Následně vy-
psala výběrové řízení na dodavatele vozu 
a 17.  srpna při příležitosti oslav 75  let od 
založení Sboru dobrovolných hasičů Jan-
kovice požehnal autu holešovský děkan 
Jerzy Walczak a  lidé si jej mohli poprvé 
prohlédnout.

Obec Jankovice získala dotaci od Zlín-
ského kraje ve výši 300 000 Kč na realiza-
ci projektu Jankovice  – Dopravní auto-
mobil. Hlavní finanční podporu ve výši 
450 000 Kč na automobil však obdržela 
obec od Ministerstva vnitra – Generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru 
ČR v rámci programu 014D24 Dotace pro 
jednotky SDH obcí. Celkové náklady činily 
1 049 892 Kč.

Jedná se o Ford Transit L2 350 Trend 2,0 
Eco Blue 125 kW, který dodala na základě 
výběrového řízení společnost Autospol 
Uherské Hradiště. Vůz splňuje veškeré ak-
tuální předepsané technické požadavky 
požární techniky v této kategorii.
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Uplynulo 15 let od slavnostního otevření vlakové zastávky
Poslední říjnový den uplynulo přes-
ně 15  let od slavnostního okamžiku, 
který si v  té době nenechala ujít celá 
vesnice. Po 117 letech se obecnímu 
zastupitelstvu podařilo v  Jankovicích 
zřídit vlakovou zastávku. Pro obyva-
tele to znamenalo, že se mohli poho-
dlně dostat do zaměstnání či do školy 
do Holešova či Bystřice pod Hostýnem 
a dalších míst.

31. října 2004 se v 11 hodin sešli lidé na 
návsi, aby viděli první vlak, který zastaví 
v Jankovicích. Pro tehdejší zastupitele to byl 
velmi významný krok, který přispěl k  lep-
ší dopravní obslužnosti, zviditelnění obce 
a nabídl lidem další možnost cestování.

117 let vlaky obcí jen projížděly
Vlaky Jankovicemi projížděly od roku 

1887. Jejich obyvatelé se jím však nikdy 
nemohli svézt, protože tady nezastavoval. 
Zastupitelé se tak snažili naplnit to, po čem 
lidé už dlouho volali. Chtěli, aby zde vlak 
také stavěl.

„98,5 procent obyvatel se tehdy v anketě 
vyjádřilo, že chtějí v  obci zastávku. Násle-
dovala dlouhá jednání, kdy se podařilo to, 
co předkové nedokázali prosadit,“ vysvětlil 
starosta Miroslav Darebník.

Zastupitelé se již v roce 1993 snažili, aby 
v Jankovicích byla zastávka. Dokonce bylo 
vše vyřízeno a obec měla na investici vy-
členěné peníze v rozpočtu. Nejvyšší před-
stavitelé na základě starých, do té doby 
platných zákonů však žádost zamítli. Ten-
krát zástupci obce jako reakci na rozhod-
nutí napsali: „V roce 1880 nebyla zastávka 
zřízena pro hloupost občanů, dnes pro 
hloupost úřadů!“

Dalším impulsem pro zřízení zastávky 
bylo jednání o rekonstrukci silnice Janko-
vice – Hlinsko pod Hostýnem. Hledali se 
možnosti jak záměr uskutečnit, byla vede-
na řada jednání s nadřízenými orgány, až 
vše nakonec dospělo k vytouženému cíli.

„Nestává se tak často, spíše jde o výjim-
ku a také pro naši obec trochu štěstí, že do 
tak malé vesnice byly vloženy nemalé fi-
nanční prostředky, a to více než 3 miliony 
korun. To nás, občany obce, nepřímo vy-
zývá, abychom si tuto skutečnost uvědo-
mili a udělali vše proto, abychom potvrdili 
to, že peníze byly poskytnuty účelně pro 
dobrou věc,“ řekl tehdy ve slavnostním 
projevu starosta Jaroslav Kučera.

Slavnostního dne se v roce 2004 zúčast-
nila řada politických osobností. Kromě 
tehdejšího starosty Jaroslava Kučery do 

Jankovic přijel i  hejtman Zlínského kraje 
František Slavík s náměstky Liborem Luká-
šem a Jaroslavem Drozdem a také Ludví-
kem Hovorkou, poslancem parlamentu.

Z historie železniční trati
Stavba dráhy v  trati Kojetín  – Český 

Těšín – Bělsko byla zahájena v roce 1880 
a  dokončena 1.  6.  1888. Trať měla být 
v Jankovicích vedena pod bývalou školou 
a v  trati Meziříka měla být zřízena vlako-
vá zastávka. Obec však měla řadu výhrad: 
vystavění mostu přes Rusavu či překrytí 
střech nehořlavým materiálem. Zřízením 
zastávky by sedláci pozbyli formanky  – 
odvážení dříví a v případě války by obec 
byla povinna vydržovat vojsko a  řadu ji-
ných pro nás dnes nepochopitelných po-
žadavků. Proto obci vyhověno nebylo.

První vlak přijel do Dobrotic 7. 6. 1887. 
Někdo z  čekajících zvědavců prohodil: 
„Tak už ten čert jede.“ Nebyl to čert ani oh-
nivý ďábel, ale malá mašinka s  vysokým 
komínem a  jeden železniční vůz zelené 
barvy. Tolik historie.

Tak se stalo, že od roku 1887, kdy byla 
dráha zbudována, vlaky středem obce jen 
projížděly.

Zdroj: projev Jaroslava Kučery z roku 2004
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Svatováclavská vyjížď ka

Lampionový průvod je tradice, která se 
dodržuje už mnoho let. A  nejinak tomu 
bylo letos, kdy průvod v  čele s  hasiči 
v uniformách a s prapory uctil u pomníku 
památku padlých.

V 17 hodin se u budovy bývalé školy se-
šli nejen hasiči, ale všichni obyvatelé, kteří 
šli k pomníku padlým, kde zazněla i česká 
státní hymna a  minutou ticha se uctily 
všechny oběti 1. světové války.

„Průvod se konal nejen jako připomínka 
101 let výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska, ale také 15  let od slavnost-
ního otevření železniční zastávky v obci,“ 
zmínil starosta Miroslav Darebník.

Od pomníku se tak průvod přesunul 
na obecní úřad, kde proběhlo promítání 
filmového záznamu ze stavby zastávky 
a jejího slavnostního otevření. Pak se pro-
mítal ještě záznam z  Pohádkového lesa 

z  roku 2001. Děti si po skončení progra-
mu u  pomníku opékaly špekáčky vedle 
obecního úřadu.

„Je vidět, že se přesunutí lampionové-
ho průvodu z  květnových pozdních ho-
din na svátek 28. října od 17 hodin osvěd-
čilo, byla hojná účast dětí s  lampiony. 
Květnová připomínka osvobození obce 
však také proběhne a  o  jejím programu 
budeme včas informovat,“ dodal starosta.

Spolek pro zachování tradic uspořádal 28. září Svatováclavskou vyjížďku na starých kolech.

Lampionovým průvodem jsme uctili památku padlých
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Spousta lidí, kteří vlastní pole či větší 
zahradu, mají doma nějakou zahradní 
techniku. A  šikovní kutilové, kteří mají 
malotraktor vlastní výroby, se jím mohli 
pochlubit na 4. ročníku Jankovské trakto-
riády a zasoutěžit si hned ve třech disci-
plínách.

Místní hasiči ve spolupráci s  kolegy 
z Traplic a Jankovic u Uherského Hradiště 
uspořádali 7. září oblíbenou soutěž. I když 
od rána pršelo, závodníky a  návštěvníky 
to neodradilo. Závodníků se sešlo devět, 
z  toho tři byli v  kategorii benzínových 
motorů a  dalších šest v  kategorii diesel. 
Kvůli dešti byl terén značně rozbahněný 
na rozdíl od minulých ročníků, kdy na-
opak bylo vlivem velkého sucha hodně 
prašno.

Soutěžilo se v  disciplínách slalom, ta-
hání břemene a jízda na okruhu. Vítězem 
v kategorii benzín se stal domácí jezdec 
Stanislav Kolařík, vítěz v kategorii diesel je 
Rostislav Svačina z  Podivína. I  když hod-
ně pršelo, přišlo závodníky podpořit 200 
diváků a celým dnem se nesla pohodová 
a přátelská atmosféra.

Ve sportovním areálu v Jankovicích pro-
běhl 33. ročník tenisového turnaje nere-
gistrovaných hráčů O pohár starosty obce. 
Hrálo se v době od 7. června až po finále 
dvouhry mužů, které se konalo v  neděli 
30. června. Celkem šlo o 91 zápasů.

Nejvíce obsazeny byly tradičně dvouhry 
a čtyřhry mužů. Hlavní kategorii dvouhry 
mužů obsadilo 19 hráčů, z nichž z pěti sku-
pin postoupilo nejlepších 10 do vyřazova-
cích bojů. Až do finále se probojovali ho-

lešovští hráči Pavel Nedvídek a Jiří Daněk, 
který po vyrovnaném boji zvítězil 6:3, 7:5 
a vyhrál tak místní turnaj podruhé.

Ve čtyřhře mužů zvítězila mezi rekord-
ními 20 páry dvojice Michal Daněk a Petr 
Hasala. Ti v dramatickém finále porazili pár 
Zdeněk Matela a Milan Rolinc 6:3, 4:6, 7:5.

Kategorii nejmladších do 16 let v konku-
renci 6 účastníků vyhrál Jan Bečica, před 
domácími Danielem Minksem a Lumírem 
Hendrychem. Dvouhru žen ovládla potře-

tí v řadě bez ztráty setu Dagmar Hudcová 
a na druhém a třetím místě skončily Mari-
ka Hendrychová a Marta Rascher.

Oddělenou kategorii čtyřhry mužů vy-
hráli domácí hráči Rostislav Kraus a  Petr 
Vlasák.

Po celé tři týdny se turnaj těšil velkému 
zájmu diváků z Jankovic i okolí, kteří si na-
šli cestu do místního sportovního areálu 
a  podporovali svou účastí a  potleskem 
všechny hráče.

Na deštivou traktoriádu přišlo 200 diváků

Svůj druhý titul v tenisové dvouhře získal Jiří Daněk
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Les plný pohádkových postaviček a spou- 
sta dětí, kterým nadšeně svítily oči. Tak 
vypadala květnová akce Z  pohádky do 
pohádky pro místní i přespolní děti. Do je-
jich příprav se zapojila snad celá vesnice, 
maminky, babičky, obecní úřad i hasiči.

Příprava nebyla vůbec jednoduchá. Bylo 
potřeba zajistit doprovodný program, se-
hnat další nové kostýmy, vymyslet úkoly, vy-
brat stanoviště, dovyrobit rekvizity, nachys-
tat odměny i občerstvení a doufat, že bude 
krásné počasí. Vše se podařilo na jedničku 
a odpoledne se to v lese hemžilo postavič-

kami. Kostýmy včelky Máji, králíků z klobou-
ku, Makové panenky a  motýla Emanuela, 
vodníka, princezen, Rumcajse, Krakonoše, 
loupežníků a dalších pohádkových bytostí 
byly tak dokonalé, že v nich děti často ne-
poznaly ani své blízké. Při zastaveních v lese 
děti plnily drobné úkoly, které pro ně měly 
postavičky přichystané.

Poté se další program přesunul do Hájíč-
ku, kde na děti čekal skákací hrad, kouzelník 
všechny ohromil svými triky a nechyběl ani 
oblíbený vláček Pacifik. Největší odměnou 
byl pro všechny spokojený dětský úsměv.

Také si pamatujete, jak jste se jako malé děti těšily na letní prázd-
niny? Až budete celé dny běhat s kamarády venku, půjdete se kou-
pat k rybníku, pojedete s babičkou a dědečkem na výlet a nebudete 
muset psát žádné úkoly? I dnešní děti jsou rády, když si odpočinou 
od povinností a z blížícího se září nemá radost žádné z nich. Pro-
to, aby si na prázdniny odnesly co nejhezčí vzpomínky a na chvíli 
zapomněly na sešity a učebnice, připravili pro ně hasiči ve spolu-
práci s obecním úřadem Loučení s prázdninami. Poslední srpnový 
den se rodiče, děti i prarodiče sešli v Hájíčku a s napětím očekávali, 
jaký program se pro ně chystá. Letos se jednalo o běžecké závody. 
Děti vybily přebytečnou energii, užily si zdravé soutěživosti a hezké 
odpoledne s kamarády. Za splněné úkoly dostaly sladké odměny 
i ceny, které jistě využijí ve škole. Nechyběl ani tolik oblíbený skákací 
hrad, a co by to bylo za akci bez táboráku a opékání špekáčků.

Šlo se z pohádky do pohádky

Děti se loučily s prázdninami
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I  když většina kulturních akcí probíhá 
o víkendech, Šmoulí dopoledne je výjim-
kou. Pořádá jej knihovna spolu s obecním 
úřadem pro děti z Mateřské školy Dobro-
tice, kam chodí většina jankovických dětí. 
Do přípravy zábavného dne se zapojí 
i  maminky s  menšími dětmi a  i  obyva-
telé důchodového věku. V  jeden den se 
tak sejdou tři generace, aby si spolu uži-
ly hezké dopoledne. V podstatě se jedná 

o „malý“ pohádkový les, který navazuje na 
„velký“ květnový.

12.  června se tak konal další ročník 
s pohádkovými postavičkami a letos paní 
knihovnice vymyslela téma „Šmoulové.“ 
I  když jsou dnes pro děti moderní jiné 
pohádky, Šmouly zná naprosto každý, 
i dnešní děti.

V areálu Hájíčku se tak hemžila spousta 
dětí v modrém tričku a s bílou čepičkou.

Všichni už se nemohli dočkat úvodní-
ho vystoupení Šmoulů, po kterém děti 
obcházely stanoviště a  plnily spolu se 
Šmouly úkoly.

Nechybělo sladké občerstvení, koláče, 
limonáda a pro dospělé káva. Všichni po-
třebovali na příjemný den spoustu ener-
gie, někteří dospělí si kvůli tomu, aby se 
všechno stihlo nachystat a mohli potěšit 
děti, vzali v zaměstnání dovolenou.

Třídit odpad, zabránit zbytečnému plýt-
vání potravin, nenakupovat oblečení, kte-
ré stejně nenosíme, opětovně využívat 
nádoby, kupovat bezobalové potraviny či 
uklízet s prostředky, které jsou šetrné k ži-
votnímu prostředí. O tom všem byl první 
Jankovický EKOFEST pořádaný spolkem 
Slovana, který se vzhledem k  deštivému 
počasí konal v sále obecního úřadu. Každý, 
komu není lhostejné životní prostředí, se 
tady mohl poučit, jak produkovat co nej-
méně odpadu, kterou kosmetiku či čisticí 
prostředky používat, v čem skladovat po-
traviny. Návštěvníci se trousili okolo stoleč-

ků a na každém stanovišti si mohli nechat 
poradit. Byly přichystány i různé worksho-
py a lidé si mohli vyrobit například látkové 
pytlíky na potraviny, čisticí prostředky z pár 
surovin, které běžně koupíte v  obchodě 
a nechat se inspirovat, jak si vyrobit deko-
race do bytu z toho, co nabízí příroda.

Velmi zajímavá také byla směnárna pře-
bytků ze zahrad i  provizorně vytvořená 
stromolezecká trať a další. A jelikož se celá 
akce nesla v  duchu nevytváření zbyteč-
ného odpadu, návštěvníci si přinesli svůj 
hrneček na kávu, sklenici na domácí limo-
nádu nebo na pivo.

V roce 2020 se bohoslužby
za občany Jankovic uskuteční

ve farním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Holešově 

v následujících termínech:

neděle 3. 5. 2020 v 8 hodin -
mše za děti, mládež, živé a zemřelé 

občany z Jankovic

neděle 25. 10. 2020 v 8 hodin -
mše za živé a zemřelé občany 

z Jankovic

Šmoulí dopoledne bylo pro děti z mateřské školy

Při EKOFESTU se lidé naučili jak neplýtvat BOHOSLUŽBY
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Dodala UNRRA
V Jankovicích dnes žije již jen málo pa-

mětníků, kteří zažili pomoc, kterou po 2. 
světové válce bezplatně poskytla také 
našim obyvatelům organizace UNRRA  – 
Správa Spojených národů pro pomoc 
a obnovu sídlící v New Yorku. Ta měla za 
úkol pomáhat lidem postiženým válkou 
a  její chod nejvíce financovaly USA (ze 
73 %), Velká Británie (17 %) a Kanada (4 %).

Šest let války a  nacistické okupace 
zanechalo v  tehdejším Československu 
hluboké stopy na fyzické kondici a zdra-
votním stavu obyvatelstva. Nechyběly 
jen potraviny, ale také ošacení a  obuv. 
UNRRA dovezla do naší republiky v prů-
běhu let 1945–1947 zboží a  potraviny 
za 270 milionů dolarů. Největší polož-
ky představovalo obilí a  mouka, dále 
maso, masové a  rybí konzervy, solené 
ryby, káva, kakao a  mýdlo. Na jídelní 
stoly našich domácností se dostaly také 
neobvyklé druhy potravin, za války zce-
la nedostupné, jako byla rýže, buráková 
pomazánka, špagety, polévkové konzer-
vy, různé druhy čajů. Lahůdkou byly sar-
dinky a všechny druhy ryb.

Zvláště děti strádaly poválečným nedo-
statkem. Pro ně bylo určeno ovocné želé, 
ovocné a  zeleninové konzervy, ovocné 
šťávy, jablkový protlak a  džemy. Sušené 
plnotučné mléko se vydávalo pouze na 
lékařský předpis. Nedocenitelný význam 
pro dětské zdraví měly ovocné šťávy, 
které nahrazovaly citróny a  pomeranče. 
Zvláště dětem bylo určeno kvalitní mlé-
ko, rybí tuk a čokoláda.

Jankovický pamětník Jaroslav Křížek, 
který žije ve Valašském Meziříčí, k  tomu 
vypráví: „Pamatuji se, že u  nás doma 
jsme od UNRRY dostali pomerančovou 
a citrónovou šťávu, dvě krabice keksů, 
bonbóny a žvýkačku.“ Také dnes již ze-
mřelý Ing. Josef Křížek, CSc., si vzpomněl, 
že od UNRRY dostal dvě krabičky sardi-
nek a rybí olej. Paní Marie Koláčková zase 
vzpomínala, že po válce na měšťanské 
škole v  Holešově měla z  přídělů UNR-
RY denně na svačinu kakao, dva rohlíky 
a rybí tuk na lžičku. Děti to tehdy považo-
valy za velkou vzácnost a velmi si těchto 
laskomin vážily.

Do jankovické kroniky zapsal pan řídící 
Karel Stoklásek o „Akci UNRRA“ následují-

cí text: „Po dobu války trpěla i naše obec 
nedostatkem textilu a obuvi. Nebylo ni-
čeho k dostání, buď jen za vysoké ceny, 
nebo výměnou. Drobní lidé si koupi 
nemohli dovolit. Po válce přišla vhod 
akce z UNRRA, která dovezla obnošené 
šatstvo z  Ameriky, jež bylo žadatelům 
rozdáno za úhradu režie. Bylo rozdá-
no celkem: 15 kalhot, 20 vest, 10 [krát] 
prádlo, muž. kabáty 15, žen. kabáty 8, 
sukně 10, šaty 23, halenky 11, svetry 8, 
škola obdržela pro děvčata 30 šaty.“

Závěrem je třeba dodat, že pomoc or-
ganizace UNRRA se neomezovala jen na 
potraviny a  spotřební zboží. Až téměř 
do konce roku 1947 dodávala UNRRA 
také zdravotní potřeby, zejména u  nás 
jinak nedostupný penicilin, suroviny, 
stroje a  dopravní prostředky. Pomohla 
tak nejen výživě strádajících obětí války, 
ale podpořila obnovu průmyslu a země-
dělství. Nezanedbatelným vkladem bylo 
také to, že pomoc potřebným jim dodá-
vala naději a víru v lepší budoucnost.

Jankovjáci také osidlovali pohraničí
Po 2. světové válce se i  několik rodin 

z Jankovic rozhodlo využít možnosti pře-
stěhovat se do pohraničí, odkud bylo 

předtím vysídleno do Německa původní 
německé obyvatelstvo. Dělo se tak na zá-
kladě dekretů prezidenta Edvarda Bene-
še a na ně navazujících právních norem. 
Cílem této akce bylo znovu zalidnit po-
hraniční oblasti a  vytvořit zde prosperu-
jící území se vzkvétajícím zemědělstvím 
a průmyslem. Nakolik se právě jankovič-
tí přistěhovalci do této opuštěné země 
přičinili, aby zdejší půda zase plodila 
a továrny opět vyráběly jako v minulosti, 
jsem nezkoumal. Nahradit původní oby-
vatelstvo novým se sice na první pohled 
zdařilo, ale přisídlenci si už nikdy nevytvo-
řili k těmto místům tak pevný vztah, jaký 
měli jejich němečtí předchůdci žijící zde 
po staletí.

Z  obce se v  různém časovém období 
let 1945–1953 rozhodlo odejít do nabíze-
ných lokalit více občanů. Některé rodiny 
se z různých důvodů za několik málo let 
přestěhovaly zpět do Jankovic (Ponížilovi, 
Crlíkovi), jiné v Sudetech zapustily kořeny. 
Jaké okolnosti přiměly navrátilce k  od-
jezdu z nového domova, nevíme, jisté je, 
že pokus o  trvalejší osídlení opuštěných 
míst v Sudetech byl pro ně cennou zku-
šeností.

texty: Jaroslav Pospíšil

Pohledy do minulosti

Z naší obce podle zápisu v obecní kronice přesídlili do pohraničí:

Jméno Přesídlil do
Osídlil

Jiné Poznámka
hospodářství živnost

Crlík Alois Březí usedlost

Mlčák Jan Úvalno usedlost

Kolářík Viktor Úvalno usedlost

Trochta Leopold Úvalno usedlost

Očadlík Stanislav Úvalno kovářství

Buriánek Karel Úvalno továrna na varhany

Kučera Jindřich Úvalno učeň v holičství

Žákovský Josef Kylešovice úředník v cukrovaru

Stružka Jaroslav Smilov usedlost

Ponížil Emil Staré Město na Mor. usedlost

Dvorník Eduard Uničov strojník v cukrovaru

Čermák František Horní Březí - Znojmo usedlost krejčovství

Koláček Vilém Albertice usedlost vrátil se
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Dožínky mikroregionu Holešovsko jsou vždy velkou akcí, kte-
rou se oslavuje úroda. Účastní se jich všechny obce mikroregio-
nu, spolky si nachystají vystoupení, pro návštěvníky je v zámec-
kém parku připravený zajímavý program, nechybí atrakce pro 
děti i  stánky. Ale hezky po pořádku. Dožínky byly slavnostně 
zahájeny průvodem, v  jehož čele jdou s  dožínkovým věncem 
starostové v  krojích. Šlo se od zámku ke kostelu Nanebevzetí 
Panny Marie na náměstí. Tady se konala mše svatá a  poté se 
průvod opět odebral k zámecké zahradě. Celé odpoledne byl 
v  parku nachystaný zajímavý program pro všechny generace. 
Zazněla například cimbálová muzika Včelaran i  dechová hud-

ba Moravská Veselka s Jiřím Helánem. Nejmenší se mohli svézt 
vláčkem Pacifik, na pouťových atrakcích, prohlédnout si domá-
cí zvířata, zemědělskou techniku, či si zadovádět ve skákacím 
hradu. Nejen pro dospělé bylo přichystáno občerstvení, jízda ve 
voze taženém koňmi a kulturní program. Téměř každá vesnice 
mikroregionu se chtěla pochlubit šikovnými spolky. Nechyběl 
ani Spolek pro zachování tradic, v průvodu s obecním praporem 
zastupovali obec i jankovičtí hasiči.

Program probíhal i  v  kovárně, kde byly přichystané ukázky 
lidových řemesel. Na závěr dne byla losována tombola o  zají-
mavé ceny.

V čele dožínkového průvodu šli starostové

Soutěžní kupon:
Fotografie: ______________________________________________________________

Tajenka z křížovky na str. 12: ________________________________________________

Jméno: _______________________________________________________________

Milí čtenáři,
opět Vám přinášíme oblíbenou soutěž.
Tentokrát na fotografii z roku 1978 poznejte dům a v křížovce
je tajenka spojená s obcí.

Vyplněné kupony vystřihněte a vložte do připravené schránky 
v prodejně potravin v budově bývalé školy.

Výherci z květnového čísla:
Do uzávěrky nového čísla zpravodaje nebyl odevzdán žádný ústřižek 
s odpověďmi a nejsou tedy žádní výherci poukázek.

Správné odpovědi z květnového čísla:
Poznejte dům na fotografii z roku 1978:
Dům číslo 47, nyní částečně slouží jako Penzionek,
část obývá paní Kratochvílová.

Poznejte místo, kde byla pořízena fotografie v roce 1983:
Dvůr obecního úřadu u čísla 18.
Snímek je z brigády na výstavbě kanalizace.

 
Aktuální soutěžní otázka:
Poznejte dům na fotografii pořízené v roce 1978.
Vyplněné kupony vystřihněte a vložte do připravené schránky v prodejně 
potravin v budově bývalé školy nejpozději do 31. 12. 2019.

Ze správných odpovědí vylosujeme 4 výherce, z nichž tři obdrží poukázky na nákup v místním obchodě
a v některém z blízkých supermarketů a jeden výherce obdrží věcnou cenu.

Poznejte fotografii, vyluštěte křížovku a vyhrajte poukázku na nákup
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Leden
Pavel Revák 75
Únor
Marie Dohnálková 89
Milada Ševčíková 75
Jaroslav Kučera 86
Březen
Jozefa Šimčíková 70
Blažena Kolaříková 70
Červen
Pavel Zapletal 70
Červenec
Karla Stehlíková 80
Srpen
Milada Hanulíková 80

Září
Antonín Ryška 80
Říjen
Vlasta Hrachovcová 86
Listopad
Marie Kučerová 90
Marie Hrudíková 87
Narození
Vilém Tkadleček
Adam Stoklásek
Úmrtí
Lubomír Dočkal
Vladimíra Žatecká
Františka Ševelová
Anna Křížková

12

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Z kuchařky naší babičky
Na Vaše přání Vám přinášíme recepty našich babiček. Přejeme dobrou chuť.

Babiččino staročeské linecké
Ingredience:
250 g hladké mouky
120 g moučkového cukru
130 g másla
1 vejce
kůru z půlky citronu
1 sáček vanilkového cukru
višňová marmeláda

Postup:
Z těchto surovin na babiččino staročeské linecké vypracujte těsto (kromě 
marmelády), vyválejte a vykrajujte v něm různé tvary lineckého. Pamatujte 
na to, že jedna vykrajovaná půlka bude mít plný tvar, do druhé vykrojíme 
ještě malé kolečko uprostřed. Pečte čtvrt hodiny na 180 °C a po vychladnutí 
spojte marmeládou.

Babiččiny medové tyčinky
Ingredience:
550 g hladké mouky
40 g másla
100 g moučkového cukru
100 g medu
2 vaječné žloutky
1 polévková lžíce rumu
citronová kůra
mletá vanilka
2 polévkové lžíce sody
čokoládová poleva

Postup:
Nejprve utřete máslo, cukr, med a vaječné žloutky se dvěma lžícemi vody 
a rumem. Přidejte citronovou kůru, vanilku, sodu a mouku. Z vypracovaného 
a vyváleného těsta nakrájejte tyčinky a v předehřáté troubě na 180 °C
je pečte 10 minut. Jakmile vychladnou, půlku každé medové tyčinky
namáčejte v čokoládové polevě.

ČESKÝ LOUTKOHEREC S

OTISK NOHY S

SIBIŘSKÁ LASICOVITÁ ŠELMA S

ZÁPALKA S

SPORY S

ČESKÁ LOTERIE S

DRAVÝ PTÁK S

ROZKOŠ S

Obyvatelé oslaví významná životní jubilea

PLÁN AKCÍ
MĚSÍC TERMÍN ZAČÁTEK NÁZEV AKCE POŘADATEL

listopad 28. listopadu 16.00
Adventní odpoledne 
a rozsvícení vánoční 

stromu
obec, knihovna

prosinec

5. prosince 16.00 Mikulášská nadílka 
v knihovně obec, knihovna

8. prosince 15.00 Vánoční koncert - 
Moravská Veselka obec

10. prosince 8.30
Vánoční besídka 
Mateřské školy 

Dobrotice
obec

11. prosince 18.00 Česko zpívá koledy obec, knihovna

26. prosince Vánoční turnaj -
stolní tenis sportovci

2020

leden
11. ledna Tříkrálová sbírka obec, Charita

11. ledna 20.00 Myslivecký ples myslivci

únor

8. února 20.00 Maškarní ples -
hudba Kiks Brass obec

9. února 14.30 Dětský karneval 
s Hugem a Matyldou obec

22. února 8.30 Vodění medvěda hasiči

březen
6. března 16.00 Beseda se seniory obec

26. března Vynášení morany spolek Slovana
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V  katastrálním území Jankovic se na-
chází spousta pozemků, které mají 
různou charakteristiku a členění. Část 
z nich je určená k výkonu práva mysli-
vosti a jsou takzvaně honební. To zna-
mená, že se jedná o všechny pozemky, 
které mají charakter pole, zemědělské 
půdy, lesa, louky, meze či vodní plo-
chy. Honebním pozemkem například 
není hřbitov, hřiště, plochy pro indivi-
duální bydlení, oplocené zahrádky či 
silnice a  chodníky. Na těchto místech 
se zvěř lovit nesmí.

Honební společenstvo tvoří vlast-
níci všech honebních pozemků v  ka-
tastru obce, byť by jejich podíl činil 
„metr krát metr“. Společenství se 
může rozhodnout, komu udělí výkon 
práva myslivosti, tedy právo starat se 
o  zvěř a  honitbu a  lovit podle plánu 
lovu. V minulosti měl práva Myslivec-
ký spolek Jankovice, který si honitbu 
od společenství vlastníků pronajímal. 
V  současné době členové honebního 
společenstva zajišťují výkon práva 
myslivosti sami, to znamená, že ho-
nitbu už spolku nepronajímají. Ho-
nební společenstvo zaštiťuje honební 
výbor, který zastupuje zájmy všech 
vlastníků. Veškerá práva a povinnosti 
spojená s ochranou zvěře, přikrmová-
ním a  zachování normovaných stavů 
tak přechází na honební společenstvo, 
na vlastníky. Honební společenstvo si 
stanovilo provozní řád a  jmenovalo 
starostu honebního společenstva Ji-
řího Petráše, aby na jeho dodržování 
dohlížel.

Být myslivcem znamená především 
pečovat o zvěř a honitbu

Starat se o  honitbu a  o  zvěř znamená 
především spoustu práce a lov je až na po-
sledním místě. Aby totiž myslivci mohli zvěř 
ulovit, musí o  ni nejprve dobře pečovat, 
přikrmovat, starat se o slaniska, krmelce, zá-
sobníky, zvěř pozorovat kudy chodí, hlídat 
jestli má v horkých letních měsících dosta-
tečný přístup k vodě, podávat ji přípravky 
proti parazitům a  při lovu samotném se 
myslivci musí držet takzvaným plánem. Být 
myslivcem znamená především pečovat 
o les, přírodu a zvěř. Samozřejmě, že existují 
i tací, kteří berou lov jako čistě komerční zá-
ležitost a jsou i místa, kde si mohou zaplatit 

odlov trofejového jelena, například v obo-
rách. Ale většina myslivců má péči o  zvěř 
stále na prvním místě.

Všechno v přírodě má svůj přesný čas
Myslivecký rok začíná 1.  dubna. Mysliv-

ci sledují zdravotní stav zvěře a kontrolují, 
v jakém stavu jsou po zimě krmelce, napa-
jedla, posedy, žebře a kazatelny. Také v ho-
nitbě zajistí dostatek soli, protože zvěř při 
přechodu ze zimní stravy na jarní potřebuje 
dostatek minerálů. Čistí přikrmovací za-
řízení od parazitů a  jejich okolí je potřeba 
vyhrabat, uklidit, vyčistit a vypálit vápnem. 
Následuje kontrola plodin v  honitbě, jest-
li jejich složení nabízí zvěři pestrou stravu. 
Také se sleduje, kolik je na polích řepky, ku-
kuřice, trávy i obilí. Například vysoké kuku-
řičné lány poskytují zvěři dostatečný úkryt, 
když se nemůže zdržovat v lese. Jakmile je 
v  lese hodně turistů, cyklistů či houbařů, 
černá zvěř hledá klid právě v lánech kuku-
řice a vysoká zvěř je zalezlá v huštinách. Na 
konci dubna se blíží období kladení srnčat 
a myslivci musejí zvěř vyhnat před senose-
či a připravují se na lov srnců, který začíná 
16.  května. Současně probíhá intenzivní 
lov predátorů a  zvěře černé (divočáků). Ti 
se loví, aby nedošlo k  jejich přemnožení, 
lovem se i zabraňuje šíření afrického moru 
prasat a jde i o ochranu čerstvě narozených 
srnčat. Divočák, pokud narazí na malá srn-
čátka, tak je sežere.

Koloběh přikrmování a péče o zvěř 
probíhá celý rok

Pokud je v  honitbě myslivecké políčko, 
probíhá intenzivní péče o políčko, případ-
ně obilí, které zajistí potravu pro další při-
krmovací období. V  opačném případě se 
krmení kupuje. Ideální je, když v  honitbě 
může být založený nějaký biopás, na kte-
rém rostou traviny a byliny, které se nikde 
jinde v  blízkém okolí nenacházejí. Slouží 
jako útočiště pro drobnou zvěř, jakou je 
například zajíc a bažant. Velmi vhodné také 
je, aby v honitbě byly aleje, remízky a meze, 
které slouží k vysezení a vyvádění mláďat.

V létě se zase připravují zásoby sena na 
zimní přikrmování. Mezitím pokračuje lov 
srnců a na přelomu července a srpna vr-
cholí srnčí říje. To znamená, že velká část 
srn je oplodněna srnci, kteří mají ideálně 
chovnou hodnotu. U  srn probíhá takzva-
ná utajená březivost, kdy jsou sice oplod-

něné, ale plod se začne vyvíjet až na jaře. 
V  dubnu a  květnu pak probíhá kladení 
srnčat. Srny, které z nějakého důvodu ne-
byly oplodněny v  létě, jsou oplodněny 
v listopadu. Také u nich se plod začne vy-
víjet až na jaře.

V  září, říjnu a  listopadu se myslivci při-
pravují na zimní období, kontrolují slaniska 
a přikrmují do zásypů.

Nepřikrmujte zvěř, krmení nechejte 
na myslivcích

Také přikrmování zvěře je třeba nechat 
na myslivcích, ti přesně ví, co zvěři před-
kládat. Proto je zbytečné nosit do lesa 
pečivo, zeleninu či obiloviny. Další velký 
problém, se kterým se myslivci potýkají, 
jsou odpadky. Lidé si často pletou les se 
skládkou. V  době, kdy existuje nespočet 
možností, jak zdarma třídit odpad, mysliv-
ci neustále po lese sbírají odpad.

„Každý návštěvník lesa, kterého potkám, 
tvrdí, že v životě v lese neodhodil žádné od-
padky. Přitom 11 plných pytlů na dvou kilo-
metrech je jasným důkazem toho, že lidi si 
dělají z lesa skládku,“ říká jednatel Okresního 
mysliveckého spolku v Kroměříži Jan Buksa.

Myslivci tak každý rok provádějí úklid 
honitby. Kromě PET lahví, sesbírají v  lese 
i kusy nábytku, staré matrace, pneumatiky, 
stavební suť i komunální odpad. Vše na své 
náklady a ve svém volném čase.

„Nebýt jejich práce, vypadalo by okolí 
vesnice přinejmenším jako skládka odpadu. 
Na druhou stranu by to byl impuls k tomu, 
že kdyby lidé na každém metru v lese zako-
pávali o odpadky, možná by to začalo vadit 
i jim, nejen myslivcům,“ míní Buksa.

Zájemci, kteří splňují požadavky na 
myslivost, případně nováčci, si můžou 
podat volnou přihlášku s uvedením 
jména, adresy, datem narození (GDPR) 
na mail: hsjankovice@seznam.cz.

text: Jana Hlavinková

Péči o honitbu v Jankovicích provádí honební společenstvo

Tříkrálová sbírka
se v roce 2020 uskuteční

v sobotu 11. ledna
v dopoledních hodinách.

Koledníci budou řádně označeni průkazy Charity.
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Odjezdy vlaků - platí od 15.12.2019

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

  4:11 27   4:19 47   4:25 47   4:05 27 

  4:41 57   4:30 27   4:36 27   4:35 57 

  5:06 11   5:15   5:21   5:00 11

  5:38   6:11   6:17   5:32 
  6:01   7:17   7:23   5:55 
  7:08   8:16   8:22   7:02
  7:58 10:16 10:22   7:52
  9:11 12:16 12:22   9:05
  9:58 12:36X 12:42X   9:52
11:58 13:17 13:23 11:52
13:07 X 14:20 14:26 13:01 X

14:03 15:18 15:24 13:57
15:10 16:16 16:22 15:03
15:58 17:19 17:25 15:52
17:11 18:12 18:18 17:05
18:01 10 19:47 10 19:53 10 17:55 10

19:09 20:35 10 20:41 10 19:03
21:01 10 21:28 10 21:34 10 20:55 10 

21:52 10 22:10 10 22:16 10 21:46 10 

22:33 10 23:12 12 23:18 12 22:27 10 

23:01 12 22:55 12 

Vysvětlivky:
10 nejede 24.12. a 31.12.2019
11 nejede 25.12. 2019 a 1.1.2020
12 nejede 24.12., 25.12. a 31.12.2019
27 jede v prac. dny, soboty a 24.12. 2019, 10.4., 1.5., 8.5., 28.10. 17.11.2020, 

nejede: 11.4., 2.5., 9.5.2020
47 jede v Ne, st. svát. a 11.4., 2.5., 9.5.2020

 nejede: 24. a 25.12.2019, 1.1., 10.4., 1.5., 8.5., 28.10., 17.11.2020
57 jede v Ne a st. svátky a 11.4., 2.5., 9.5.2020 

nejede: 24.12 - 26.12.2019, 1.1., 10.4., 1.5., 8.5., 28.10., 17.11.2020
X jede v pracovní dny
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Z Jankovic na pouť na Svatý Hostýn

Přijali jsme pozvání do partnerského města Gmina Sitno v Polsku

Na Svatém Hostýně se uskutečnila pouť Slavnost Těla a Krve Páně, 
ke které se připojili i obyvatelé Jankovic a okolí. Obec proto tradič-
ně jako každý rok objednala autobus a ti, co se před devátou ranní 
22. června sešli u místní zvonice, jeli na mši svatou na Hostýn. Tu slou-
žil P. Jiří Šolc SJ v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Pouť na Hostýně 
je vždy místem, kde se lidé zastaví, rozjímají nad svým životem a i ti, 
kteří nejsou úplně věřící, jsou ohromeni slavnostní a pokornou atmo-
sférou mše. Z kázání si každý odnese to své a v biblických příbězích 
jde najít i přirovnání s dnešní dobou a hlavně mezilidskými vztahy. 
Po mši se všichni prošli kolem hostýnských stánků, kde se prodáva-
jí předměty, které mají blízko k náboženství nebo poutnímu místu. 
Někteří se prošli i po okolí a na rozhlednu. Celý den bylo nádherné 
počasí a o dokreslení atmosféry se postarala dechová hudba Morav-
ská Veselka. Zahrála pěkné lidové melodie i mariánské poutní písně.

Skupina obyvatel obcí Jankovice a Ry-
mice z  řad zastupitelů a  rodin historic-
ky spojujících oba regiony spřátelenou 
Gminu Sitno, region (samosprávný celek) 
okresu Zamość, Lubelski kraj v  Polsku, 
přijala pozvání na návštěvu. Jednalo se 
o plánovanou návštěvu, která se uskuteč-
nila 5. - 7. července v souladu s deklarací 
podepsanou v  Jankovicích v  roce 2018 
a  měla přiblížit obyvatelům Sitna život 
v našem regionu a naopak. Prvotním im-
pulsem k  navázání přátelských kontaktů 
našich obcí právě s regionem Sitno je his-
torický fakt emigrace rodin Daďů, Michál-
ků, Bráneckých z  Rymic, Jankovic, ale 
i Doležalů z Tlumačova. Při hledání svých 
kořenů právě rodiny z oblasti Sitna zjistily, 
že jejich předci přišli z našeho regionu do 
Sitna v roce 1861 a ač administrativně zá-
pis jejich příjmení především díky ruským 
úřadům změnilo podobu (Dadia, Dadja, 
Diadia), chtěli poznat prostředí, ze které-
ho přišli lidé, jež v Sitně nejenom žili, ale 

nejednou zastávali významné funkce při 
řízení samosprávného celku.

Gmina Sitno sestává z 18 obcí, které se 
rozkládají na ploše 111,76 km2. Soubor 
gmin pak tvoří okres, jež je, tak jak ještě ne-
dávno u  nás, součástí kraje. Jihovýchodní 
část Polska, kde Lubelski kraj leží, je oblas-
tí zemědělskou, naše návštěva probíhala 

v  době, kdy právě v  Sitně probíhala kaž-
doroční hojně navštěvovaná zemědělská 
výstava, kterou tradičně organizuje Lu-
belské Centrum zemědělského poraden-
ství. Výstava je přehlídkou nejmodernější 
zemědělské techniky, plodin, probíhá zde 
i výstava zvířat od slepic a králíků přes kozy, 
ovce, koně až po hovězí dobytek. V rámci 
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výstavy jsou pak udělovány ceny za nejkva-
litnější chovná zvířata.

Mimo návštěvy výstavy, kde nás okouzli-
ly mimo jiné vystavované květiny, a tak na 
nejedné zahrádce v Jankovicích a Rymicích 
určitě vykvetou polské tulipány, mečíky či 
lilie, hostitelé pro nás připravili prohlídku 
okresního města Zamość, které je zapsáno 
na seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO.

Tento sídelní útvar na základě listiny ze 
dne 10. 5. 1580 postavil jako městskou tvrz 
Jan Sariusz Zamoyski (1542 – 1605), jedna 
z  nejvýznamnějších osobností Polska  XVI. 
století. Tady, mimo zachovalých pozůstat-
ků opevnění města, jsme navštívili muze-
um vojenské techniky obsahující přehlídku 
zbraní, a to jak z dávné historie, tak z období 
I. a II. světových válek, viděli jsme rovněž in-

teraktivní projekci, která sugestivně mapuje 
historii města od jeho vzniku po současnost. 
Městská pevnost Zamość byla strategicky 
položena jednak na obchodní stezce, čímž 
docházelo k  dynamickému rozvoji města, 
kde mimo jiné sídlila třetí největší universita 
v Polsku, navíc toto území patřilo postupně 
Rakousko  – Uherské monarchii, carskému 
Rusku, bylo součástí Polského Království 
a dnes je součástí Polska, tak jak v X. století. 
Městská tvrz odolala útokům Tatarů, Švédů, 
Rusů, Ukrajinců, ale i poskytla útočiště mno-
hým pronásledovaným, neboť se jednalo 
o  místo, kde pokojně spolu žili příslušníci 
různých národů a rozličného vyznání, které 
spojovaly především obchodní zájmy. Ško-
da jen, že nám nezbylo více času na pro-
hlídku muzea sídlícího v  historickém cen-
tru města, v poledne jsme ovšem vyslechli 

„hejnał“, který z věže radnice hraje trubač do 
třech světových stran.

Nezbývá než poděkovat starostovi Gmi-
ny Sitno, panu Mgr. Kryzsztofovi Seńovi, ro-
dinám, které žijí v Sitně a jsou hrdé na svůj 
původ úzce spjatý s  Moravou, za bohatý 
program, který pro nás hostitelé připravili 
a  prostřednictvím kterého jsme mohli po-
znat minulost i  současnost jihovýchodní 
části Polska. Vzhledem k tomu, že je hodně 
oblastí, kde si můžeme vyměňovat zkuše-
nosti - dobrovolné hasičství, péče o seniory, 
či prezentovat svůj um – zájmová činnost, 
spolupráce mládeže, sportovní klání či umě-
ní kulinářské, obě strany se na závěr ujistily 
o tom, že výměna zkušeností a další prohlu-
bování vzájemného poznání je pro ně pří-
nosem a budou touto cestou pokračovat.

text: Miroslav Darebník

Nesem vám noviny…
Vánoce jsou klidným ostrovem uprostřed lidského shonu 

a práce, uprostřed stresu a spěchu. Po Vánocích zase přichá-
zí práce. Je jí mnoho třeba, abychom mohli dobře žít a tvořit budoucí 
svět i připravovat cesty těm, kteří přijdou po nás. Nesmíme tedy – 
alespoň o Vánocích – zapomínat, že tu byli lidé před námi, kteří nás 
měli rádi a připravovali nám naše cesty. Po starém zvyku se říkává, 
že o štědrovečerní noci bijí kostelní hodiny, když oznamují půlnoc, 

hlasitěji a jasněji, než v kterýkoliv jiný den. Proto se musí jejich 
zvuk dotknout každého lidského srdce. (Snad proto je ten zvuk 
víc slyšet, že štědrovečerní noc bývá ze všech nejtišší.)

Odbijí štědrovečerní půlnoc a po ní se ozývá ta stará,
neměnná česká píseň „Nesem vám noviny, poslouchejte! 
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte!“

A pak se noc nachýlí k ránu, narození Spasitele.

Vánoční zamyšlení
Štědrovečerní dar působí dvojnásobnou radost. Raduje se ten, 

kdo je obdarováván a jistě nemenší radost má i dárce, když vidí, 
že svým darem udělal radost tomu, koho má rád. Proto je Štědrý 
večer nejkrásnější chvílí v roce; milionům působí radost, v tomto 
dni si lidé vzájemnými dary dokazují svou lásku. Vánoce potvrzují, 
že i při té zlobě, které je ve světě vždycky dost a dost a která se více 
nebo méně občas projevuje špatnými skutky, je na světě většina lidí 
dobrého srdce a že ti lidé se mají vzájemně rádi.

Rád se v předvánočních dnech dívám na ulici na lidi, jak si pro-
hlížejí výkladní skříně, jak nakupují v obchodech. Ten kupuje drahý 
dárek, jiní kupují jen laciné hračky, šálu nebo kravatu. Ale všechny 
ty dárky mají pod vánočním stromkem stejnou citovou hodnotu, ba 
mnohdy ta laciná šála způsobí větší potěšení a je obestřena silnější 
touhou udělat radost než drahý dar. V tom jsou Vánoce stále stejné 
a asi se nikdy nezmění, dokud je lidé budou slavit. A slavit je budou 
vždycky, protože kdyby se přestali mít rádi, musel by snad přijít 
konec světa.    text: Jaroslav Pospíšil


