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Vážení spoluobčané,
nastal prosinec, adventní čas, kdy 

bychom se měli na chvilku zastavit a za-
myslet nad svým životem, nad hodno-
tami, které v životě preferujeme. Zda 
to, co nám přišlo v každodenním sho-
nu důležité, není nakonec vlastně tak 
trochu zbytné. V době, kdy nás trápí 

růst cen, kdy všichni doufáme, že tyto 
negativní stránky každodenního života 
snad překonáme, je to, myslím, dvojná-
sob důležité.

Důležité je opravdu především to, 
abychom byli zdraví, měli pevné rodin-
né zázemí a dokázali čelit protivenstvím, 
které život přináší. Proto si, prosím, prá-

vě v předvánočním období udělejme 
čas na své blízké. Užijte si s nimi před-
vánoční čas plnými doušky. Těšíme se 
na setkání s vámi třeba na vánočních 
vycházkách obcí nebo hned na začát-
ku roku 2023 na připravovaných ple-
sech. Celý program akcí na nejbližší mě-
síce najdete uvnitř našeho zpravodaje.

I letos se 5. prosince naší obcí rozezněly písně ohlašující 
příjezd Mikuláše na vánočně osvětleném koňském povoze. 
Společně s jeho družinou zastavoval u domů, kde bydlí děti 
a za připravenou básničku či písničku je s anděly odměnil 
balíčky se sladkostmi a ovocem. Ani letos Mikuláš neshledal 
v knize hříchů jméno zlobidla, a tak se čerti vrátili zpět do 
pekla s prázdnou. Ale kdo ví, příští rok se Mikuláš zase vrátí…

Pavlína Stoklásková

Plný sál posluchačů nalákal třetí adventní neděli Vánoční 
koncert Moravské Veselky, který se v Jankovicích uskutečnil 
po tříleté pauze.

Vánoční repertoár, nádherná výzdoba, cukroví na stolech, 
venku padající sníh, to vše dohromady vytvořilo silnou a do-
jemnou atmosféru blížících se svátků a konce roku. 

Pavla Tkadlečková
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OBEC DOKONČUJE U HÁJÍČKU ZASÍŤOVÁNÍ I KOMUNIKACI S CHODNÍKEM

Téměř po roce se do lokality pro 
stavbu rodinných domů vrátily v září 
znovu stavební stroje. Druhou etapu 
realizace technické infrastruktury, ten-
tokrát místní komunikaci a chodník, 
zahájila společnost PORR, a.s. Přestože 
ve druhé polovině září stavbařům vů-
bec nepřálo velmi deštivé počasí (v září 
spadlo v Jankovicích 145 mm srážek), 
práce jsou s měsíčním předstihem již 
u konce. Veškeré sítě i přípojky na jed-
notlivé pozemky byly během podzimu 

vybudovány. Firma MOPRE pokládala 
pro distribuční společnost EG.D, a.s. 
elektrické kabely a osazovala rozvod-
né skříně většinou společné pro dvě 
parcely. 

Díky příznivým klimatickým pod-
mínkám byly ještě na konci listopadu 
položeny živičné povrchy v celé trase  
a v první polovině prosince i chodní-
ková dlažba.

Úspěšní jsme byli v případě žádosti 
o dotaci na stavbu této technické in-

frastruktury, konkrétně místní komu-
nikace a chodníku. Obec tak získala 
z ministerstva pro místní rozvoj částku 
2 100 000 Kč, která částečně pokryje 
celkové náklady. Vysoutěžená cena od 
společnosti PORR, a.s. je 7 663 072,42 Kč 
vč. DPH. 

V lokalitě je tak ze strany obce vše 
připraveno pro připojení jednotlivých 
domů na sjezdy na místní komunikaci 
a veškeré sítě.  

Miroslav Darebník

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Z celkového počtu 329 zapsaných 
voličů se jich v Jankovicích k volbám 
konaných ve dnech 23. - 24. září 2022 
dostavilo 229, což představuje volební 
účast 69,60 %. Voleb do devítičlenného 
zastupitelstva se v naší obci zúčastnila 
tři sdružení nezávislých kandidátů. 

Sdružení nezávislých kandidátů 
Jankovice obdrželo 58,13 % hlasů, za 

což získalo 6 mandátů a zastupiteli se 
stali:

Ing. Jan Nedbal 144 hlasů

Miroslav Darebník 142 hlasů

Věra Krausová 134 hlasů

Mgr. Pavla Tkadlečková 134 hlasů

Petr Kalabus 129 hlasů

Radim Křížek 101 hlasů

S úctou k naší obci obdrželo 26,60 % 
hlasů, za což získalo 2 mandáty a za-
stupiteli se stali:
Mgr. Ivana Janošová  78 hlasů
Tomáš Hollosi  66 hlasů

Sdružení Krásné Jankovice ob-
drželo 15,27 % hlasů, za což získalo  
1 mandát a zastupitelem se stal: 
Oldřich Ponížil 51 hlasů
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VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

KRÁTCE K PROBĚHLÝM VOLBÁM

PROBĚHLY PŘELOŽKY ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

Vážení občané Jankovic,

v měsíci září proběhly komunální 
volby, kde jsme si mohli zvolit své zá-
stupce v obecním zastupitelstvu. Všem, 
kteří se zúčastnili voleb, ať už aktivně 
ve volebních komisích nebo jako voliči, 
děkuji. Zároveň bych rád vyslovil přání, 
a možná i přesvědčení, že v zastupitel-
stvu zasedli lidé, kteří mají snahu pro 
obec vykonávat tuto veřejnou službu 
na základě svého nejlepšího vědomí za 
účelem lepšího a spokojenějšího života 
pro všechny naše občany.

Ve volebním okrsku Jankovice se 
k senátním volbám dostavilo v prvním 
kole 62,01 % a ve druhém kole 22,80 
% oprávněných voličů. V Jankovicích 
získal v prvním kole největší počet hlasů 

Mgr. Rudolf Seifert za STAN, který ale do 
druhého kola nepostoupil. Ve druhém 
kole se utkaly o post senátorky za ob-
vod 76 – Kroměříž Ing. Lucie Pluhařová  
a Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, která sice 

v naší obci o dva hlasy prohrála (48,64 %), 
ale celkově za náš volební obvod získa-
la mandát senátorky. Detailní výsledky 
voleb v Jankovicích i celorepublikově 
naleznete na serveru www.volby.cz.

Pokud mohu trochu osobněji, tak dě-
kuji všem občanům, kteří mě volili a těm 
zastupitelům, kteří mě potvrdili ve funkci 
starosty, za projevenou důvěru. Vážím si 
této důvěry a zároveň chci potvrdit, že si 
uvědomuji zodpovědnost, jaká mi byla 
svěřena. Budu vykonávat tuto funkci nejen 
pro ty, kteří mi dali svůj hlas, ale zároveň 
chci naslouchat i těm, kteří volili jiné kan-
didáty nebo příliš důvěry ve vedení obce 
nemají. Pokud máme něco společně vy-
budovat, je nutné si navzájem důvěřovat.

Chtěl bych touto cestou přivítat 
v rozhodovacím procesu nové zastu-

pitele a popřát jim mnoho úspěchů  
u vykonané práce v orgánech obce, ale 
zároveň bych chtěl poděkovat těm, kteří 
po delším či kratším funkčním období 
v zastupitelstvu skončili. Děkuji za jejich 
práci pro obec a v zastupitelstvu. 

Čeká nás řada úkolů, plánů a tužeb. 
A je jen na nás, jak se k daným potřebám 
a případným problémům postavíme.

 Věřím, že společně můžeme po-
sunout naši obec zase o kousek dál ke 
spokojenosti nás všech.

Miroslav Darebník, 
starosta obce

Čilý stavební ruch, ale i náročná jed-
nání projektantů a zástupců distribuční 
společnosti EG.D, a.s. s obcí a vlastníky 
domů probíhaly na podzim v souvislosti 
s novými rozvody vysokého i nízkého 
napětí v několika částech obce.

Za dokončené lze v tuto chvíli pova-
žovat přeložku vedení vysokého napětí 
na louce vedle OÚ, kde jsou kabely polo-
ženy v zemi a osazena je nová kiosková 
trafostanice, která nyní napájí celou část 
obce nad tratí. Tyto práce probíhaly z větší 
části výkopovou metodou, ale pod komu-
nikacemi byl využit tzv. řízený protlak, 

čímž se zamezuje překopům asfaltového 
povrchu. Demontovány jsou všechny pů-
vodní nadzemní sloupy a staré trafo vedle 
kontejnerů na tříděný odpad. 

Hotovo je také nové podzemní ve-
dení NN k domům a pozemkům kolem 
železniční trati vedle vlakové zastávky. 

Pravděpodobně v roce 2023 budou re-
alizovány další etapy ukládání elektrického 
vedení ze sloupů do země. Jsou připraveny 
projekty pokládky pod tratí, což bude úsek 
z parku u OÚ, kolem č.p. 13 na sloup pod 
bývalým obchodem. Zde využila možnosti 
zapojit se do projektu také obec, kdy bude 

spolu s elektrickým kabelem proveden také 
protlak a uložení našeho kabelu veřejné-
ho osvětlení. Mnohem náročnější budou 
přeložky nízkého napětí na Pohoršově. 
Zde zmizí všechny betonové sloupy od 
konce ulice až po č.p. 25 (Křížkovi) a na 
opačně straně komunikace až po zvonici. 
Součástí bude také hluboký řízený protlak 
pod Zhrtou vedle lávky pro pěší. Pohor-
šovská část je již první etapou celkových 
oprav infrastruktury v této ulici. Dále bude 
následovat vodovod a kanalizace a v závěru 
rekonstrukce místní komunikace.

Miroslav Darebník
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NA JAŘE PROBĚHNE OPRAVA VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE

JANKOVICE A RYMICE PŘIVÍTALY ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVU

    Po letos dokončeném úseku Hlin-
sko p/H – Bystřice p/H zahájí v dubnu 
2023 VaK Kroměříž, a.s. opravu hlavního 
přivaděče pitné vody přes katastr naší 

obce. Několikatýdenní komplikace to 
bude znamenat pro obyvatele Souhrad 
a dojde přechodně i k omezení na kři-
žovatce vedle OÚ. O přesném termínu 

a konkrétních omezeních budeme včas 
všechny dotčené vlastníky nemovitostí 
informovat. 

Miroslav Darebník

Jsou tomu již tři roky, co společná 
delegace z Jankovic a Rymic navštívila 
přátele v partnerské Gmině Sitno. Na 
začátku září se obě strany znovu potkaly, 
tentokrát u nás. Termín byl vybrán s ohle-
dem na možnost ukázat významnou akci 
v obci, kterou byla Jankovská traktoriáda. 

Páteční přivítání proběhlo v sále 
našeho OÚ za účastni vedoucích před-
stavitelů a zastupitelstev všech tří obcí. 
Následovala návštěva svatého obrázku 
v Lipinách a poté prohlídka zvonice, kde 
proběhla krátká modlitba.

Před setměním se všichni společně 
vydali ještě k sousoší Sv. Anny, aby si po-
slechli legendu vztahující se ke vzniku 
tohoto barokního místa a také se po-
kochali krásným výhledem na Hostýn.

Sobotní program byl zahájen dopo-
lední prohlídkou holešovského zámku  
a dalších městských památek. V poled-
ne se celá výprava přesunula do areálu 
traktoriády. Zde spolu s dalšími stovka-
mi diváků nadšeně sledovali jezdce na 
doma vyrobených strojích. Další pobyt 
byl směřován již do obce Rymice. Tam 
proběhlo do pozdních večerních hodin 
neformální posezení s hudbou. 

Nedělní ráno nezačalo šťastně, pro-
tože byla zjištěna vážná technická záva-
da na autobuse výpravy ze Sitna. A tak 
se po mši v holešovském chrámu sami 
řidiči pustili na rymickém prostranství 
do opravy.

Bylo však nutné zajistit náhradní díl, 
což nebylo vzhledem k nedělnímu dni 
nic jednoduchého. Za pomocí několika 
ochotných lidí se to však po několika 
hodinách podařilo, a tak byť s několi-
kahodinovým zpožděním odjeli přátelé 
z Polska v podvečer zpět domů.   

Před odjezdem bylo od wójta gmi-
ny Krzystofa Seńa předáno starostům 
Rymic a Jankovic pozvání na návštěvu 
Sitna v příštím roce.    

Miroslav Darebník
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VÝMĚNA SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

OBEC POŘÍDILA NOVOU KOMUNÁLNÍ TECHNIKU

SALIX MORAVA DBÁ NEJENOM NA CERTIFIKACI 
PRODUKTŮ A UDRŽITELNOST

Nejen z důvodu vysokých cen elek-
trické energie, ale i kvůli nedostupnosti 
náhradních dílů rozhodlo ještě před-
chozí zastupitelstvo využít možnosti 
dotace na výměnu stávajících výboj-
kových světel za LED svítidla. Veřej-
né osvětlení v současné podobě bylo 
vybudováno před více než dvaceti lety 
a zejména spotřebou a parametry ne-
odpovídá současným požadavkům. Ze 
zpracovaného energetického posudku 

vyplývá, že dosažením nových poža-
dovaných parametrů se předpokládá 
úspora 38,8 % elektrické energie za rok.

Žádost obce o poskytnutí podpo-
ry z dotačního programu ministerstva 
pro místní rozvoj byla na začátku října 
akceptována a dle možné dosažené 
úspory má obec pro projekt Veřejné 
osvětlení v obci Jankovice rezervovány 
finanční prostředky ve výši 332 100 Kč. 
V první polovině listopadu proběhlo 

výběrové řízení na dodavatele nových 
LED svítidel. Poptáváno bylo celkem 85 
ks svítidel ve dvou provedeních (75 + 
10) s požadovanými parametry. Ze tří 
dodavatelů byla výběrovou komisí jako 
nejvýhodnější předložena zastupitel-
stvu nabídka od firmy ELKO Lighting, 
s.r.o. ve výši 511 618 Kč bez DPH. Tento 
dodavatel byl následně na zasedání ZO 
schválen. 

Miroslav Darebník

S přibývající novou zelení v obci i je-
jím okolí bylo nutné řešit na období jara  
a léta její zalévání. Zastupitelstvo rozhodlo  
o pořízení nádrže na vodu pro připoje-
ní za traktor. Uvedená nádrž má objem  
1 550 litrů a disponuje vlastním čerpadlem. 

Dalším novým kusem techniky se 
v listopadu stal krátký přívěs za traktor 
s nosností tří tun, třístranným vyklápěním 
a děrovanými nástavkami bočnic. Bude 
využíván k převozu menšího množství 
nákladu, dřevní štěpky aj.

Obě vozidla vyrobila a dodala firma 
REHOS, s.r.o. z Babic za celkovou cenu  
294 030 Kč vč DPH.

Miroslav Darebník

Salix Morava, který obhospodařuje 
pozemky v okolí Jankovic, patří mezi 
nejvýznamnější zemědělské podniky 
na Moravě. Množstvím vypěstovaných 
plodin a vyprodukovaného mléka se 
řadí k nejstabilnějším dodavatelům tu-
zemského potravinářského průmyslu. 

Zemědělská společnost, která za-
městnává 110 lidí, má sídlo v Horní Moš-
těnici.  Její provozy rostlinné výroby se 
nacházejí v Olomouckém a Zlínském 
kraji – v Horní Moštěnici, Vítonicích, 
Hulíně, Zdounkách a Střílkách. Kromě 
základních obilovin, olejnin a okopanin 
pěstuje speciální plodiny mezi které pa-

tří sója, cizrna, mák, hrách nebo plodiny 
na produkci osiv. 

Téměř veškerá produkce jde na 
český trh. Společnost je například nej-
větším dodavatelem pšenice pro vě-
hlasnou mouku značky Babiččina volba, 
dále dodavatelem pšenice pro pekařské 
produkty značky Barilla, je dodavatelem 
cizrny pro značku Menu Gold (její jedi-
ný český dodavatel). Je také největším 
pěstitelem cizrny v ČR.

Kromě rostlinné výroby se Salix Mo-
rava zabývá i výrobou živočišnou. Na 
středisku ve Vlkoši má ustájeno 820 krav, 
které denně vyprodukují kolem 25 tisíc 

litrů mléka, které najdete např. v mléč-
ných produktech značky Mlékárna Kunín. 

Certifikace produktů
Aby firma prokázala, že je její pro-

dukce kvalitní a že v rámci celého pěs-
titelského procesu dodržuje pravidla 
péče o životní prostředí, nechala si svoji 
produkci certifikovat.

Společnosti se již delší dobu daří 
produkci certifikovat systémem GLO-
BALG.A.P., který v České republice obhá-
jilo jen velmi málo klasických zeměděl-
ců. V ČR je navíc Salix Morava jediným 
nositelem tohoto certifikátu na mléko. 
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Moderní technologie a udržitelnost
Snahou je hospodařit co nejefektiv-

něji. Proto společnost využívá moderní 
technologie, mezi které patří satelity, 
drony nebo kamery upevněné na stro-
jích. Tato zařízení slouží ke sledování 
stavu plodin, pohybu strojů po pozem-
cích nebo k detekci škůdců v porostu. 
Kromě toho podnik provádí také pravi-
delné rozbory půdy. Všechny uvedené 
činnosti slouží společnosti Salix Morava 
jako podkladové informace k tomu, 
jak hnojit efektivněji, jaké přípravky 
aplikovat na ochranu rostlin, nebo jak 
zamezit zbytečným přejezdům strojů 
po pozemcích. 

Pro správné načasování polních 
prací používá Salix Morava data z vlast-
ních meteostanic, které jsou rozmístěny 
napříč celým podnikem a vytváří uni-
kátní síť pro sledování teploty vzduchu, 
srážkových úhrnů, rychlosti větru a dal-
ších zajímavých parametrů.

Ve své činnosti se soustředí i na 
udržitelnost. Cílem je získat jako prv-
ní podnik v České republice certifikát 
potvrzující, že hospodaří udržitelně  
a regenerativně (tzn. buduje obsah or-
ganického uhlíku v půdě).

Poděkování 
Pozemky, které Salix Morava obhos-

podařuje, jsou z převážné většiny pro-
pachtovány (pronajaty) od vlastníků 
těchto pozemků. Bez nich by hospo-
daření podniku nebylo možné. „Pro-
to bych rád srdečně poděkoval všem 
vlastníkům za důvěru, kterou nám dali 
a za to, že nám pozemky pronajímají,“ 
vzkázal předseda představenstva Sta-
nislav Sobek. „Nejenom jim, ale i všem 
ostatním občanům obce Jankovice, 

kde hospodaříme, přeji krásné svátky 
vánoční a všechno nejlepší do nové-
ho roku, hodně zdraví a spokojenosti,“ 
dodal. 

Kontakt
SALIX MORAVA a.s. - středisko Vítonice
Vítonice 123, 768 61 Bystřice pod Hos-
týnem
nevriva@salixmorava.cz
www.salixmorava.cz
Autor: Marika Uhlířová

FIRMA NEOTA CZ SLAVÍ 30 LET OD ZALOŽENÍ
V letošním roce je to již 30 let, kdy 

v naší podnikatelské sféře působí janko-
vická rodinná firma NEOTA CZ pod ve-
dením Ing. Ivo Tatýrka. Když vezmeme 
v úvahu, kolik podnikatelů skončilo za 
tu dobu se svými aktivitami a nenašlo 
v tak nelehké době znovu odvahu po-
kračovat, pak si úspěch této jankovické 
firmy zaslouží malé ohlédnutí.

Ing. Tatýrek si zvolil nelehkou cestu, 
která nakonec vedla k naplnění jeho 
ambicí. Bez dobrého rodinného záze-
mí a poctivých pracovitých spolupra-
covníků by však nebylo možné tohoto 
cíle dosáhnout. Od skromných začátků 
v roce 1992 jeho společnost postupně 
nejen sílila, ale měnila i vzhled Jankovic 
a přispívala k jejich rozvoji. 

Hlavní náplní činnosti firmy NEOTA 
je výroba, instalace a servis tepelných 
čerpadel NeoRé typu vzduch – voda 
vlastní výroby. V současnosti se zde 

vyrábí více typů čerpadel, do kterých 
k technologii společnosti Toshiba do-
dává NEOTA vlastní software regulace 
a technologii hydraulického okruhu. 
Zákazníky v dnešní době ústupu od 
uhlíkové ekonomiky nachází po celé 
České republice, v letošním roce do-

sáhne počtu 700 kusů vyrobených  
a instalovaných čerpadel. Od roku 2007, 
kdy s jejich vývojem začali, dodali pra-
covníci společnosti NEOTA zákazníkům 
již 4 200 kusů svých výrobků. Kromě 
montáže podlahového topení, které 
je vhodné zvláště pro novostavby, za-
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čala firma NEOTA jako jedna z prvních 
u nás s instalací stropního vytápění  
a chlazení v návaznosti na tepelné čer-
padlo. V dnešní době je tento způsob 
považován za nejprogresivnější. Jako 
doplňkovou činnost provádí společ-
nost montáže klimatizací a jejich servis, 
zdejší technici také montují centrální 
vytápění s rekuperací, která v domě 
zajišťuje zdravé klima, a poskytují dal-
ší služby. NEOTA přitom spolupracuje 
s montážními a obchodními partnery 
po celé republice i v zahraničí a zabý-
vá se dalším vývojem a testováním ve 
vlastní zkušebně. Novým počinem je 
otevření pobočky ve Svojeticích v okre-

se Praha-východ, kde firma prezentuje 
vzorový dům s instalovanými vlastními 
technologiemi.

Motorem, který usměrňuje ideu 
firmy a předkládá spolupracovníkům 
své vize dalšího rozvoje, je její zakla-
datel Ivo Tatýrek. Denní chod má na 
starosti obchodní ředitel Martin Husák. 
Počet kmenových zaměstnanců, kteří 
pocházejí hlavně z blízkého okolí, se 
rozrostl na 25, jejich činnost doplňuje 
spolupráce s externími firmami.

Sídlo firmy v Jankovicích slouží ne-
jen jako základna, ale její hlavní budova 
funguje také jako referenční dům, ve 
kterém mohou zákazníci získat předsta-

vu o funkčnosti celého systému vytápění 
pomocí tepelného čerpadla. Okolní kvě-
tinové záhony a vysazené rostliny při-
spívají k příjemnému vzhledu firemních 
i navazujících obecních ploch, tak jak 
vedení společnosti zamýšlelo. NEOTA se 
v souladu se svou filozofií podílela také 
na zvelebení dětského hřiště u zvonice 
v roce 2020 a v této obecně prospěšné 
činnosti chce pokračovat i v budoucnu.

Popřejme vedení společnosti a je-
jím zaměstnancům, aby se jim i nadále 
dařilo a aby se nezalekli jakýchkoliv ob-
tíží i výzev, které na ně v dalších letech 
nepochybně mohou čekat.

Hana a Jaroslav Pospíšilovi

V JANKOVICÍCH SE OPĚT UTKALI TENISTÉ O POHÁR 
STAROSTY OBCE

Rok se s rokem sešel a v místním spor-
tovním areálu se opět v průběhu června 
utkali tenisté o Pohár starosty obce.

Letošní 36. ročník byl specifický v tom, 
že závodili pouze muži, a to v tradičních 
kategoriích dvouhry a čtyřhry. Kategorie 
žen a mládeže se z důvodu nedostatečné-
ho počtu přihlášených po dlouhých letech 
neuskutečnily. I tak se celkem odehrálo 
krásných 73 zápasů.

Čtyřhru absolvovalo patnáct párů. Finá-
le ovládla po setech 6:4 a 6:1 letos suverénní 
dvojice Jiří Lukáš a Milan Rolinc. Jan Novák 
s Petrem Hoffmanem, kteří obhajovali loň-
ské prvenství, skončili druzí. V semifinále 
čtyřhry pak ukončily svou cestu turnajem 
dvojice Chvátal/Vašut a Mrázek/Posolda.

Ve dvouhře se letos představilo dva-
cet mužů rozdělených do čtyř základních 
skupin. Krásnou sportovní podívanou na-
bídla obě semifinálová utkání. V prvním 
semifinále se spolu střetli dva vítězové 

základních skupin, kteří jimi prošli jako 
jediní bez ztráty jediného setu, Pavel 
Nedvídek a Roman Vašut. Po dlouhém  
a vyrovnaném boji pak do finále postou-
pil Vašut. Ve druhém semifinále bojovali  
o postup Petr Hoffman s loňským vítězem 
turnaje Jiřím Daňkem, kdy byl úspěšnější 
první jmenovaný. Finále musel bohužel 
po druhém setu ze zdravotních důvo-

dů skrečovat Hoffman, a tak se vítězem 
turnaje ve dvouhře stal po dvou letech,  
a celkově po čtvrté, Roman Vašut. 

Opomenout nemůžeme ani místní te-
nisty, kteří jako každý rok utvořili zvláštní 
kategorii čtyřhry. Ze čtyř zúčastněných 
dvojic pak slavili turnajové vítězství Dali-
bor Kuba s Martinem Šínem. 

Pavla Tkadlečková
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První prázdninová sobota 2. čer-
vence patřila obecní pouti na Svatý 
Hostýn. Sraz poutníků byl u kapličky 
odkud jsme se autobusem odebrali do 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie na 
Hostýně, kde proběhla mše svatá za 
všechny občany Jankovic.

Celý dnem nás opět provázela 
dechová hudba Moravská Veselka, se 
kterou jsme se mohli bavit i po návratu 
z Hostýna při posezení v Hájíčku až do 
večerních hodin. 

Pavlína Stoklásková

ANI TENTO ROK JSME NEVYNECHALI NÁVŠTĚVU BLÍZKÉHO 
POUTNÍHO MÍSTA

EKOFEST 2022

POŽÁR PŘÍSTAVKU STODOLY

 V sobotu 23. 7. 2022 odpoledne se 
uskutečnil v Hájíčku další, tentokrát již 
čtvrtý, ročník Ekofestu, který uspořádal 
spolek Podhostýnská KomuNitka, z.s. 

Tak jako v předešlých letech, i letos 
se návštěvníci mohli dozvědět spoustu 
nových informací v rámci probíhajících 
workshopů. Jiří Šťástek představil svůj 

Houbový kruh, Nikola Navrátilová Bylin-
ky pro začátečníky a v neposlední řadě 
místní Tomáš Holloši hovořil o Aquapo-
nii a vertikálním pěstování rostlin.

Tradičně byla možnost zakoupit 
si na rukodělném jarmarku nejrůzněj-
ší výrobky, od oblečení přes přírodní 
kosmetiku až po něco dobrého na zub. 

Pro nejmenší návštěvníky přichystal 
aktivity kejklířský spolek Cascabel. Žon-
glování, chůze po laně, chůze na chůdách 
a dalších klaunských aktivit se však neza-
lekli ani starší návštěvníci. Hudebně akci 
doprovodil muzikant Pavel Tabásek a ve 
večerních hodinách kapely Šlanastyka  
a Věc názoru.                   Pavla Tkadlečková

V sobotu 6. srpna ve 4:04 byl vyhlá-
šen hasičský poplach. Obecní výjezdo-
vá jednotka vyrazila na Pohoršov, kde 
došlo k požáru přístavku stodoly. Na 

místě už byly jednotky hasičů z Hole-
šova a Bystřice pod Hostýnem. Po pří-
jezdu naší jednotky dorazili ještě hasiči 
z Prusinovic. Po uhašení požáru byla 

naše jednotka na příkaz velitele zásahu 
ponechána na místě události v záloze  
a následně se vrátila zpět na základnu.

Ivana Janošová
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RUSAVSKÉ HASIČSKÉ HRY
Sbor dobrovolných hasičů Rusava 

uspořádal v sobotu 13. srpna již V. roč-
ník Rusavských hasičských her. Akce se 
konala na rybníku pod Čecherem, kde 
byla pro soutěžící připravena tradiční 
soutěžní dráha. Ta se skládala z jízdy 
lanovkou na ostrov, ze kterého se druž-
stvo muselo nalodit na raft a následně 

přepádlovat po rybníce podle vyznače-
né trasy. U břehu na ně čekala lávka na 
vodě, ze které nabírali vodu do kyblíku, 
aby se s její pomocí dostali ke klíči od 
truhly ukrytému ve spojených nádo-
bách, která ukrývala stopky měřící jejich 
čas. Na splnění dráhy měli soutěžící dva 
pokusy. Družstvo z Jankovic reprezen-

tovali Lucie, Lukáš a David Barotkovi  
a Jiří Petráš. 

Příjemnou atmosféru, skvělou zá-
bavu a slunečné počasí zpestřilo i bo-
haté občerstvení.

Ivana Janošová
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Ještě než usedly do lavic, mohly si 
děti poslední srpnový víkend vyzkou-
šet vytrvalost nebo střelecké umění 
při orientačním závodě.  Ten pro ně 
připravila obec ve spolupráci s hasiči. 
Běžecké klání bylo rozděleno na mladší 
a starší kategorii, ale největší zastou-
pení měli úplně nejmenší závodníci 
do pěti let. 

V průběhu akce předvedli na hři-
šti psovodi ze Střední policejní školy  
v Holešově více než půlhodinovou 
ukázku výcviku služebních psů. Diváci 
tak mohli vidět nalezení omamných 
látek v zavazadlech nebo třeba zadržení 
pachatele včetně střelby.

DOŽÍNKY JAKO PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU
V neděli 28. srpna proběhly dožín-

kové slavnosti mikroregionu Holešov-
sko. Zastoupení v programu i při tvorbě 
výzdoby měla také naše obec. Nádherná 

slavnost oslavy lidské práce a úsilí, kdy 
krojovaný průvod prošel od zámecké 
kovárny přes náměstí do kostela za do-
provodu dechové hudby na dožínko-

vou sváteční mši. Po mši se zúčastnění 
přemístili do zámecké zahrady, kde byl 
připraven bohatý kulturní program.

Pavlína Stoklásková

NA KONCI LETNÍCH PRÁZDNIN DĚTI ZÁVODILY V LESE

Zájemci měli možnost se svézt po 
obci na koňském povozu pana Louč-
ky z Holešova. Vydařené sobotní od-

poledne uzavřelo vyhlášení výsledků, 
kde obdrželi všichni účastníci odměny  
a malé občerstvení.    Miroslav Darebník
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TRAKTORIÁDA SE ZAŘADILA MEZI KAŽDOROČNÍ TRADIČNÍ AKCE

MYSLIVECKÝ DEN PRO DĚTI 

NA DRAKIÁDĚ SE SEŠLI MALÍ I VELCÍ NADŠENCI

Letošní 7. ročník traktoriády se i přes 
částečnou nepřízeň počasí zdárně vy-
dařil. Soutěžilo se opět ve třech disciplí-
nách, ve kterých se utkalo 17 malotrak-
torů domácí výroby. Mezi diváky se letos 
objevili i naši přátelé z Polska, se kterými 
udržuje obec družbu již čtvrtým rokem  
a byli zrovna o tomto víkendu u nás na 
návštěvě. Nechybělo bohaté občerst-
vení a doprovodný program pro děti  
i dospělé. Pavlína Stoklásková

Myslivecký spolek Hrabina uspořá-
dal v sobotu 17. září druhý ročník my-
sliveckého dětského dne. Ani chladné 
podzimní počasí děti neodradilo od 
procházky do lesa, kde na ně čekala 

naučná a smyslová stezka. Start i cíl 
stezky byl v Hájíčku a děti plnily úkoly 
z oblastí zvěř v lese, naše houby, práce 
v lese, lesní ptactvo a rostliny. Po vol-
né zábavě proběhlo opékání špekáčků  

a následné vyhlášení vítězů v jednot-
livých věkových kategoriích, kteří byli 
odměněni krásnými cenami.

Pavla Tkadlečková

V neděli 23. října uspořádala obec na lou-
ce v ulici Na Vinici drakiádu – pouštění draků 
všech tvarů a barev. Tato aktivita k podzimu 
neodmyslitelně patří, proto se již od začátku 
akce scházeli na louce nejen malí nadšenci. 

Slunečné počasí bylo sice vítané, bohužel 
vítr nám v letošním roce moc nepřál. I přesto 
oblohu nakonec ozdobil nespočet draků 
- ať už kupovaných nebo domácí výroby. 
Nechybělo ani oblíbené opékání špekáčků.

Děkujeme nejen rodičům, kteří trpěli-
vě pomáhali dostat draky do vzduchu, ale  
i dětem, že si našli chvilku a přišli se do 
této akce zapojit.

Ivana Janošová
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Obec společně s místními hasiči 
uspořádala ve čtvrtek 27. října lam-
pionový průvod k pomníku padlým 
z 1. světové války. Letos jsme si tímto 
průvodem připomněli 104. výročí od 
vzniku Československa. Následovalo 
posezení v sále obecního úřadu s pro-
mítáním filmů z historie obce. Příznivé 
počasí umožnilo před hasičskou zbroj-
nicí opéct dětem špekáčky.

Pavlína Stoklásková

VELKÁ ÚČAST NA LAMPIONOVÉM PRŮVODU

RETRO PÁRTY V DUCHU DISKA I ROCKU
V sobotu 12. listopadu uspořádali místní hasiči v pořadí 

již druhou retro párty. Příchozí se mohli těšit nejen na bohaté 
občerstvení v podobě točeného piva, retro drinků nebo ka-
banosu z udírny, ale i na fotokoutek s tématem léto - zima. 
Kulturním domem se nesly hity z let minulých zprostředko-
vané DJ Šmakinem, který pro zájemce hrál i písničky na přání. 
Většina účastníků přišla na akci v retro oděvu a všechny pří-
tomné pobavil svým vystoupením Freddie Mercury se svým 
hitem I want to break free.

Poděkování patří nejen organizátorům, ale i všem ná-
vštěvníkům za vydařenou akci a skvělou atmosféru.

Ivana Janošová
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V PÁTEK 25. LISTOPADU SE PO ROCE OPĚT ROZSVÍTIL VÁNOČNÍ STROM

První adventní neděle připadá 
v letošním roce na 27. listopadu. Obec 
Jankovice připravila pro malé i velké 
program v duchu vánočních tradic, jako 
je zdobení perníčků, pouštění lodiček, 

výroba svícnu z jablíček nebo tvoření 
vánočních ozdob z papíru. 

Nechybělo ani občerstvení v podo-
bě punče pro malé i dospělé či sladkého 

cukroví. V 18 hodin se všichni přesunuli 
před obecní úřad, kde společně odpočí-
tali rozsvícení vánočního stromu.

Ivana Janošová
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PRAVÁ VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA I S POŘÁDNOU CHUMELENICÍ 
PANOVALA NA LETOŠNÍM ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU

V ÚTERÝ 13. PROSINCE ZAHRÁLY DĚTI Z MŠ V DOBROTICÍCH 
V RÁMCI VÁNOČNÍ BESÍDKY PŘEDSTAVENÍ O JEŽÍŠKOVI
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Všeobecně se ví, že med je velmi 
zdravou pochutinou s mnoha léčivými 
účinky. Obsahuje vitamíny a stopové prv-
ky, ale hlavně enzymy, které pomáhají 
urychlovat chemické děje v organismu –  
a mnohdy je i umožňují. Takový efekt na 
zdraví má ale jen med použitý nejvýše při 
teplotě 45 °C, při vyšších teplotách jeho 
biologické účinky mizí. Užívá se pak při 
kašli a nachlazení, působí blahodárně na 
nervovou soustavu, kdy pomáhá při ne-
spavosti, v jiném dávkování zase odhání 
únavu, a tak bychom mohli v líčení účinků 
tohoto tekutého zlata pokračovat...

Naši předkové dobře znali sílu medu  
a mnozí z nich i včely chovali. V Jankovicích 
byl chov včel rozšířen už před druhou svě-
tovou válkou a během ní. K odborníkům 
v tomto oboru patřil Antonín Ševčík, jehož 
syn Josef převzal po otci rodinnou tradici  
a včelaří doposud. Otec Antonín si stavěl 
včelíny na své zahradě poblíž říčky Dědin-
ky, která v roce 1969 při bleskové povodni 
stoupla natolik, že mu úly odnesla. Pan Šev-
čík proto péče o včely zanechal, a teprve 
jeho syn Josef se později k této činnosti vrátil.

Mezi nejstarší včelaře v Jankovicích, 
které Josef Ševčík pamatuje, patřil kromě 
jeho tatínka také pan Bohumil Kelnar, 
jehož zálibu podědil syn František Kelnar. 
Jejich včelíny stávaly na zvýšených mís-
tech na Pohoršově, kde byly ochráněny 
před možnými záplavami. Zde měl svá 
včelstva také Vladimír Michalík.

V Souhradech chovala včely zase Alž-
běta Zapletalová, které se říkalo Betina. 
Nadšeným včelařem zde byl také zdejší 
řídící učitel Karel Stoklásek, který měl 
včelíny postaveny za dvorem na začátku 
zahrady. Jeho med byl tak výborný, že 
jej ocenili všichni těžce nemocní občané 
Jankovic, které pan Stoklásek navštěvoval  
a vždy jim přinesl jako dárek sklenici 
medu. K souhradským medařům patřil 
nějaký čas také Jiří Neradil.

Velmi uznávanými a vyhledávanými 
včelaři byli Anežka Křížková z dolního 
konce vesnice (po ní se v oboru zaučil 
její syn Stanislav Křížek) a Alois Hanulík 
ze Souhrad, který se včelaření věnoval 
prakticky od doby dospívání. Začínal 
s chovem na Skybě a i jemu se stalo, že 
mu včely vzala velká voda, přesto vy-
držel a svému koníčku zůstal věrný až 
do smrti. Po něm se touto prací zabýva-
la i jeho vdova Milada Hanulíková. Péči  
o včelstva a jejich sladké produkty se nyní 

věnuje vnučka pana Hanulíka, Veronika 
Hanulíková.

Mezi starší generaci milovníků včel 
můžeme dále zařadit Aloise Chytila a Sta-
nislava Talacha. 

K současným včelařům patří kromě 
Josefa Ševčíka také Vít Podsedníček, kte-
rý má včely přestěhovány do Chomýže 
na pozemek rodičů, Jaromír Sedlářík, 
Ivan Kočí, Dalibor Kuba, Ivana Tatýrková, 
František Husák a Aleš Ryška. Svou cho-
vatelskou činnost v roce 2019 ukončila 
Kateřina Ambrosová. Nejvíce včelstev má 
nyní Jaromír Sedlářík, místní členy zastu-
puje v Českém svazu včelařů Aleš Ryška.

Díky těmto nadšencům si lidé mohou 
nejen pochutnávat na zdravé a voňavé 
poživatině, jejíž původ a kvalita jsou za-
ručeny, ale jejich pilné příslušnice hmyzí 
říše nám všem také přinášejí větší úrodu 
ovoce a dalších plodin, které se bez opy-
lení neobejdou.    

Hana a Jaroslav Pospíšilovi

JMELÍ JE ODEDÁVNA PRO ŠTĚSTÍ

VČELAŘI V JANKOVICÍCH

U nás roste jmelí téměř na všech 
druzích stromů, a to zejména v řídkých 
porostech, například v parcích. Je to 
poloparazit, který si hlavně z oslabe-
ných stromů bere vodu s minerálními 
látkami, výživu si obstarává samo foto-
syntézou za využití slunečního světla. 
Důležitou úlohu jmelí odedávna hráva-
lo v lidovém léčitelství, kde se využívaly 
především jeho listy. Je třeba dávat 
pozor na bobule, ty jsou jedovaté. Listy 
se mohly buď nasušit a namlít, nebo 
vylouhovat a podávat ve formě kapek 
pro snížení krevního tlaku, proti klimak-
terickým potížím, závratím, bolestem 
hlavy a pro léčbu dalších zdravotních 

potíží. Naši předkové také věřili, že je 
jmelí bude chránit před zlými silami  
a nepřátelskými duchy.

Větvičky jmelí se v jankovických 
domácnostech v adventním čase sta-
ly neklamným znamením blížících se 
vánočních svátků a nového roku. Tato 
zvláštně symbolická rostlina se dnes dá 
koupit také pozlacená nebo postříbře-
ná jako výzdoba do vázy, na pověšení 
nebo coby ozdoba dárků. 

Kolem jmelí vzniklo v průběhu 
staletí mnoho pověr. Jeho přítomnost 
v příbytku má zaručit štěstí a zdar ro-
dině či obdarovaným a odvracet od 
domu pohromy. Nejsilnější účinky má 

mít jmelí darované. Dívkám mělo po 
celý nadcházející rok přinášet lásku  
a plodnost. Polibek pod jeho větévkou 
zavěšenou na dveřích tak nesměl být 
trestán, ani když děvče políbil neznámý 
muž.

Jedna z pověr tvrdí, že aby přiná-
šelo štěstí, má být jmelí ukradeno. Je to 
sice podivné, ale ruku na srdce: dodava-
telé této rostliny jistě neřežou její trsy na 
vlastní zahradě, kde si přece nenechají 
růst nemocné a slabé stromy. Nejčastěji 
se tedy musí dostat do korun stromů 
někde v parku nebo v obecním lese. Lid-
ské štěstí za tu námahu ale přece stojí.

Hana a Jaroslav Pospíšilovi
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti 2023
Leden    
Oldřich Mrázek 70

Únor
Marie Dohnálková 92
Ladislav Ondruch 86
Jaroslav Kučera 89  

Březen
Luděk Stoklásek 85

Duben
Karel Stoklásek 80

Květen
Stanislav Kolařík 75
Karel Barotek 75
Justýna Bobáková 70

Červenec
Jaroslava Kolaříková 75

Srpen
Rostislav Crlík 87

Září
Jarmila Sedláříková 75
Zdeňka Ponížilová 80
Vratislav Vlček 85

Říjen
Vlasta Hrachovcová 89   
Ludmila Kučerová 87

Listopad
Marie Kučerová 93
Marie Hrudíková 90

Narození 2022
Lota Hynčicová
Mikuláš Sedmák

Zemřelí 2022
Emílie Ponížilová
Jarmila Navrátilová
Václav Blabla

VÁNOCE – SVÁTKY LIDSKÝCH SRDCÍ

SV. MARTIN

Již jen krátký čas nás dělí od Štěd-
rého dne. Maminka má mnoho práce, 
ale ve shonu nezapomíná na to nejhlav-
nější: rozdávat v tu dobu více než jindy 
radost, lásku a pochopení. 

Co jsme každý z nás na světě? Jen 
jeden z milionů… Ale tady doma, ve své 
rodině, něco znamenáme a jsme pro 
někoho nejdůležitější. Uzavřeni před 
vnějším světem ve svých bytech, v blíz-
kosti maminčiny náruče, nebo sami již 
obklopeni dětmi máme pocit hřejivého 
štěstí. To je ten pilíř života, o který se 
můžeme opřít.

V běžném denním shonu se stří-
dají starosti s radostmi, někdy jedny 
převažují druhé. Ale žijeme-li v laska-
vé rodině, máme-li porozumění jeden 
pro druhého, dostaneme se z každé 
bolesti a radosti prožíváme dvojnásob-
ně. Vánoce by pro nás měly být svátky 
lidských srdcí, která se v tomto období 

otevírají. Maminka rozdává sebe, svoji 
práci, svoje porozumění a zájem. Její 
dárky jsou schovány nejen v balíčcích 
pod stromečkem, ale hlavně v úsmě-
vech, ve stisku její ruky, v polibku na 
dobrou noc, ve sladkostech, které při-
chystala, v pěkně vyzdobeném bytě  
a slavnostním stole o Vánocích.

Když už maminka není mezi živý-
mi, stejná atmosféra jejích Vánoc, které 
nám v našem dětství připravovala, se 
již nevrátí. My bychom se pak jako velcí 
měli pokoušet připravovat své rodině  
a svým dětem zrovna tak krásné a ra-
dostné Vánoce, jako nám je připravovala 
naše obětavá maminka. Tak jako kdysi 
ona i my nyní zavíráme pokoj a chystáme 
v něm překvapení. První rozsvěcujeme 
stromeček, zpíváme koledy a rozdáváme 
dárky, povídáme si a společně se smě-
jeme. Tradici svátků lásky a rodinného 
tepla jsme převzali z maminčiných rukou 

a poneseme ji dále, abychom ji mohli 
odevzdat zase svým potomkům.

Hana a Jaroslav Pospíšilovi

Co to cinká, co to zvoní?
Martin letí na svém koni.
S roztrženou peřinkou
sype vločky krajinkou.
Zasype tak za chvilku
celou naši dědinku!

Sníh už je teď minulostí,
dříve bývalo ho dosti,
v zahradách, v lese i na poli,
zasypával všechna údolí.
Pocukroval také hrady,
proto tak miluji obrázky
od mistra Josefa Lady!

Zdeňka Zicháčková

Přehled připravovaných akcí 
26. prosince 2022 Vánoční turnaj ve stolním tenise, začátek ve 14.00 hodin v sále OÚ
7. ledna 2023 Myslivecký ples, hudba Orion, začátek ve 20.00 hodin
4. února 2023  Maškarní ples, hudba Milenium, začátek ve 20.00 hodin
5. února 2023 Dětský karneval, klauni Sáša a Váša, začátek ve 14.30 hodin
18. února 2023 Vodění medvěda, začátek v 8.30 hodin u hasičské zbrojnice
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ODJEZDY VLAKŮ

OOddjjeezzddyy  vvllaakkůů  --  ppllaattíí  oodd  1111..1122..22002222

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

  4:13 27   4:24   4:30   4:07 27 

  4:41 57   5:13   5:19   4:35 57 

  5:03 11   6:11 11   6:17 11   4:57 11

  5:35   7:17   7:23   5:29 
  6:02   8:16   8:22   5:56 
  7:08   9:19 45   9:25 45   7:02
  8:07 10:16 10:22   8:01
  9:11 12:16 12:22   9:05
10:07 12:37 27 12:43 27 10:01
12:07 13:16 13:22 12:01
13:07 27 14:20 14:26 13:01 27

14:03 15:18 15:24 13:57
15:10 16:15 16:21 15:03
15:58 17:18 17:24 15:52
17:10 18:15 18:21 17:04
18:08 10 18:37 X 18:43 X 18:01 10

19:10 19:47 10 19:53 10 19:04
19:28 X 20:36 10 20:42 10 19:22 X 

21:00 10 21:29 10 21:35 10 20:54 10 

21:55 10 22:14 10 22:20 10 21:49 10 

22:37 10 23:16 12 23:22 12 22:31 10 

23:09 10 23:03 10 

Vysvětlivky:
10 nejede 24.12. a 31.12.
11 nejede 25.12. a 1.1.
12 nejede 24.12., 25.12. a 31.12.
27 jede v prac. dny, soboty a 7.4., 5.7., 28.9., 17.11. 

nejede: 8.4., 18.11.
45 jede v SO do 24.6.a od 9.9. a 7.4. a 17.11., nejede: 24.12., 8.4., 18.11.

od 1.7. do 3.9. jede v sobotu a v neděli
57 jede v neděli  od 8.1.2023 a 11. a 18.12. 2022, 8.-10.4., 1.5., 8.5., 6.7. a 18.11.
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PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ

                                                Svoz SKO z popelnic 2023
po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne

1 52 1 2 26

2 3 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 8 9 27

9 10 11 12 13 14 15 2 10 11 12 13 14 15 16 28

16 17 18 19 20 21 22 3 17 18 19 20 21 22 23 29

23 24 25 26 27 28 29 4 24 25 26 27 28 29 30 30

30 31 5 31 31

1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 31

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 13 32

13 14 15 16 17 18 19 7 14 15 16 17 18 19 20 33

20 21 22 23 24 25 26 8 21 22 23 24 25 26 27 34

27 28 9 28 29 30 31 35

9 35

1 2 3 4 5 9 1 2 3 35

6 7 8 9 10 11 12 10 4 5 6 7 8 9 10 36

13 14 15 16 17 18 19 11 11 12 13 14 15 16 17 37

20 21 22 23 24 25 26 12 18 19 20 21 22 23 24 38

27 28 29 30 31 13 25 26 27 28 29 30 39

14 39

1 2 13 1 39

3 4 5 6 7 8 9 14 2 3 4 5 6 7 8 40

10 11 12 13 14 15 16 15 9 10 11 12 13 14 15 41

17 18 19 20 21 22 23 16 16 17 18 19 20 21 22 42

24 25 26 27 28 29 30 17 23 24 25 26 27 28 29 43

18 30 31 44

1 2 3 4 5 6 7 18 1 2 3 4 5 44

8 9 10 11 12 13 14 19 6 7 8 9 10 11 12 45

15 16 17 18 19 20 21 20 13 14 15 16 17 18 19 46

22 23 24 25 26 27 28 21 20 21 22 23 24 25 26 47

29 30 31 22 27 28 29 30 48

22 48

1 2 3 4 22 1 2 3 48

5 6 7 8 9 10 11 23 4 5 6 7 8 9 10 49

12 13 14 15 16 17 18 24 11 12 13 14 15 16 17 50

19 20 21 22 23 24 25 25 18 19 20 21 22 23 24 51

26 27 28 29 30 26 25 26 27 28 29 30 31 52
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1. Najdi rozdíly

2. Vylušti hádanky 

ZIMNÍ HÁDANKY PRO DĚTI

3. Najdi poztrácené páry rukavic

Stojí stoji hrdina  

chlubně břicho vypíná.  

Půjde-li však na něj slunce, 

Roztaje jak zmrzlina.  

  

Lehká jako peříčko,

nemá ráda teplíčko.

Tančí něžně snad i lehce,

roztát v kapku vody nechce.

Potká-li své sestřičky,

svět je bílý celičký.
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SOUTĚŽÍME S NAŠÍ DĚDINOU

Opět vám přinášíme oblíbenou soutěž a křížovku. Vyplněné kupo-
ny vystřihněte a vložte do připravené schránky v prodejně potravin 
v budově bývalé školy nebo zašlete znění soutěžních otázek na 
e-mail: zpravodaj@jankovice.net nejpozději do 31. 3. 2023.
Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce vylosujeme tři ústřižky 
a autoři správných odpovědí získají poukázky na nákup zboží.
Správné odpovědi z minulého čísla:
Tajenka: Hlinsko pod Hostýnem
Fotografie: dům číslo 48, kde bydlí Hana a Karla Stehlíkovy
Bylo odevzdáno a odesláno celkem 14 odpovědí, všechny byly 
správné a zařazené do slosování.
Výherci poukázek z čísla 1/2022
poukázky v hodnotě 150 Kč do místního obchodu: Milan Barotek, 
Marie Kučerová, poukázka v hodnotě 200 Kč do místního obchodu: 
Iveta Sedlaříková
Aktuální soutěžní otázky:
Fotografie poznejte dům na fotografii z roku 1991
Tajenka křížovky místo blízko Holešova  

SOUTĚŽNÍ  KUPON:

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

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

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

Proměny v čase…

Poznejte dům na fotografii  >>>

...v roce 2022Původní trasa silnice II/438 před jejím narovnáním (1989)

měnová jednotka Indie

slovanský bůh hromu

ozdobný pásek

tropický vítr

sevření dlaně

školní pouzdro

elektroda

nouzový nocleh

prací prášek

tlapka

odplata za provinění


