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Vážení čtenáři,
rok 2005 odkrajuje své poslední týdny a my Vám ke zpříjemnění nejen těchto, ale tentokrát
i dnů vánočních přinášíme další vydání zpravodaje Naše dědina. Toto číslo obsahuje tradiční rubriky a témata a také spoustu fotografií. Zklamáni jsme však se stále klesajícím počtem účastníků
soutěže s křížovkou. Věříme, že malá účast nijak nesouvisí se zadáním otázek a tajenek, které
rozhodně nepatří mezi složité.
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NAŠE PAMÁTKY
Sousoší sv. Anny
V naší obci nemáme mnoho památek. Ty které obec má, se snažíme udržovat tak, aby se nestaly její ostudou. Předně
je to barokní sousoší sv. Anny z roku 1742,
které je evidováno ve státním seznamu
kulturních památek pod registračním číslem 5989 a je ve vlastnictví obce.
Nechal je postavit pan Jan Thomaštík
z Holešova. Její historie je známa všem
z pověstí, které jsou uloženy v archivu
OÚ. Poslední rekonstrukce tohoto sousoší byla provedena v roce 1997 firmou
Melcer z Olomouce (ing. arch. Werkman
a restaurátor pan Hořínek). Na úhradě
Brigádníci při poslední velké rekonstrukci sochy a okolí.
nákladů se podílel památkový úřad při
ONV Kroměříž částkou 120 000,- Kč a obec Jankovice částkou 128 000,- Kč. Na její rekonstrukci se
podíleli i naši občané, a to pan Dezider Halmeš, ing. Ivo Tatýrek, Jaroslav Kučera, Antonín Ryška,
František Daďa. Je jen škoda, že několikrát již byla poškozena, např. zjištěna ulomená ruka, noha,
prst atd. Chraňme tuto vzácnou památku, která je chloubou obce.

Obrázek v uličce
O jeho zřízení a významu není žádný
písemný záznam. Je známo, a to jen z ústního podání, že pochází z roku 1944-1945,
tedy z konce druhé světové války, a to na
popud dnes již zemřelých občanů paní
Arnošty Kučerové-Ondruchové a pana
Metoděje Dadi-obchodníka, kteří se také
o něj nejvíce starali. Koncem roku 1944
a začátkem roku 1945 byly časté nálety amerických a anglických letadel. Při
náletu na Brno a Zlín bylo jedno letadlo
nuceno odlehčit. Jedna bomba spadla na
Hradisko v Dobroticích. Rachot bomby byl tak silný, že se zdálo, že dopadne na vesnici. Dopadla
na pole a nezpůsobila škodu. Za Roubeninami u Chomýže spadla druhá bomba, ale rovněž nezpůsobila škodu. Bomby vykopali ruští zajatci z hloubky 5 metrů. Jedna vážila 280 kg (tolik zápis
v kronice). Naši výše uvedení občané jako poděkování, že nedošlo k zásahu vesnice, nechali postavit tento obrázek, který se udržuje dosud.
V katastru naší obce je ještě jeden obrázek. Na poslední straně v rámci soutěže máte poznat,
kde se nachází. Není v dobrém stavu a bude nutno jej zcela obnovit.
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Pomník padlých v I. světové válce
Byl postaven na památku padlých, jejichž jména jsou na něm
uvedena. Vysvěcen byl 26. června 1927 dp. arciknězem J. Hiklem
z Holešova za účasti občanů obce
a širokého okolí. Pomník zhotovil
pan Rajmer z Holešova za částku
4.600,- Kč, které byly získány sbírkou od občanů a z příspěvku obce

Původní dřevěný kříž.

ve výši 600,- Kč. V té době stál na volném prostranství, kde
ještě nebyla bytová zástavba. V době druhé světové války
z něj musela být odstraněna legionářská čepice.
V jeho blízkosti stál dřevěný kříž, který byl v té době
jedinečný v celém okolí. Byly na něm vyřezávány scény
z doby Kristovy. 1. 12. 1927 byl seřezán a uložen v domku
u Gaďorků. Měl o něj zájem pan Janovský z Holešovského
muzea. (tolik citace k kroniky) Dne 14. 5. 1928 byl dřevěný kříž odvezen jako památka k uschování do muzea
v Holešově.

Zvonice
Předchůdcem stávající zvonice byla dřevěná zvonice s nízkou dřevěnou šindelovou střechou.
Při požáru RD pana Františka Dadi č.p. 28 v roce 1848 shořela i tato malá zvonice.
V roce 1854 byla nákladem obce postavena zvonice ve stávající podobě. V letech 1914-1918
byly odebrány zvony pro válečné účely. Obec se dlouho bránila. Nejdříve byl schován u p. Fr. Navrátila č.p.14. Musel být vrácen na zvonici, ale v roce 1917 byl definitivně odmontován a odvezen.
K tomu se vztahují různé historky, jak ženy bránily odebrání zvonu.
Novým zvonem, který byl zhotoven na náklady občanů se začalo zvonit 27. 2. 1921. Podruhé
byl zvon odvezen pro válečné účely v roce 1942.
Po II. světové válce 26. 5. 1945 se započalo s výstavbou nové věže, která hrozila sesutím. Materiál byl použit z překážek, které měly sloužit ke zdržování postupu osvobozeneckých vojsk.
Po vyhoření zvonice v roce 1848 se v obci nezvonilo až do roku 1854. V té době byl zvonek
přivázán na silné větvi velké lípy, která stála na břehu potoka před č.p. 29. Lípa měla košatou
korunu jejichž kmen měl průměr 160 cm. V roce 1941 se lípa na jaře málo rozvinula a příštího
roku nevydala žádnou zeleň a uschla. Byla chráněna památkovým úřadem. Veřejnou dražbou
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byla prodána za 400,- Kč panu Zapletalovi č.p. 29, který ji 10. 4. 1942 pokácel. Její stáří bylo odhadováno na 300 let. Lípa stála jako němý svědek několika pokolením a sloužila za deště jako
úkryt pod hustou korunou.
Další osud zvonice byl zveřejněn v minulých číslech zpravodaje Naše dědina.
(vybráno z dochovaných záznamů v obecních kronikách)

Vlaková zastávka
Již rok máme v provozu
v naší obci vlakovou zastávku. Občané ji využívají ke své
spokojenosti a všem nám
připadá, jako by tu byla již daleko delší dobu. Potvrzuje se,
že vynaložené úsilí trpělivost
a houževnatost nebylo vynaloženo nadarmo, i když to
trvalo 117 let. Podařilo se nám
to, v co řada občanů i občanů
sousedních obcí nevěřili. O to
více si ji vážíme. Chceme také,
aby byla důstojnou reprezentací naší obce. Proto se obec rozhodla o provedení úpravy okolí formou výsadby a její údržby.
J. Kučera
Místostarosta obce

Co nás čeká?
V minulém měsíci mohli
občané zvláště v Souhradech
pozorovat zvýšený ruch na
místní komunikaci. O co jde?
V roce 1965 se budoval hlavní
přivaděč vody do Bystřice pod
Hostýnem. Aby se nemusel
dělat uvažovaný obchvat obce
(vysoké finanční náklady), požádaly Vodovody a kanalizace
MNV v Jankovicích o svolení,
aby trasa vedla ulicí Souhrady.
MNV s tím souhlasil a jak se uvádí v kronice, bylo to nešťastné
rozhodnutí, které se projeví
Proběhl první průzkum potrubí a takto by měly vypadat i výkopy
v dalších letech. A nyní se to
pro nově vedené potrubí.
věcné břemeno začíná projevovat v plné své šíři. Velkým problémem je to, že vedené roury jsou zhotoveny z azbestocementu,
který je kvalifikován jako zdravotně nebezpečný. Celý tento vodovodní přivaděč v délce 12 km
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se musí vyměnit. Naše obec požádala, aby trasa vodovodu vedla obchvatem a nemuselo dojít
k narušení MK. Zpočátku tento návrh byl brán v úvahu a byla vybrána nová trasa. Problém nastal
s financováním, neboť náklady jsou velmi vysoké a budou hrazeny z dotací státu. Podmínkou
dotace však je to, že azbestocementové vedení musí být vytaženo a zlikvidováno jako nebezpečný odpad. Pro obec a jeho OZ tak vyvstal problém jak rozhodnout. Uvažovaný obchvat byl
pro vysoké náklady a podmínku státní dotace odstranit azbestocement vyloučen. Hledaly se
cesty, jak problém řešit. Byla to řada ne lehkých jednání, z kterých vzešel návrh jak minimalizovat
narušení ulice a MK v Souhradech.
V trase stávajícího vedení je navrženo vyhloubit pět tak zvaných zápichových jam 2x3 m
vždy po 100 metrech. Do azbestového vedení se zavede zařízení, které bude postupovat tímto 100
metrovým úsekem a při tom bude drtit jeho stěny. Při cestě zpět bude vzniklý odpad vytažen a do
otvoru vsunuta plastová roura. Pokud by OZ s tímto návrhem nesouhlasilo, azbestocementové
vedení by v obci zůstalo a následné poruchy, které po více jak 40ti letém provoze lze očekávat, by
znamenaly řešit vždy klasickým výkopem a tím vždy rozkopáním části MK a předzahrádek.
Přístup k opravě vedení je povinna obec umožnit.
Po zhodnocení všech pro a proti se OZ rozhodlo souhlasit s uvažovaným návrhem s tím, že
bude důsledně požadovat uvést veškerá narušení do původního stavu.
Věřím, že také občané pochopí toto rozhodnutí jako menší zlo a budou je brát jako jediné
možné řešení.
Jaroslav Kučera
místostarosta obce

Rok 2005 v naší obci
I když se neprováděly žádné
velké akce, přece jen došlo k řadě
drobných úprav, které určitě přispěly nejen ke zlepšení vzhledu
obce, ale i ke spokojenosti občanů a to jak mladých i starších.
Hned brzy zjara byla provedena nezbytně nutná výměna již
téměř ztrouchnivělých oken v budově bývalé školy. Budova také
dostala nový kabát včetně komínů. V příštím roce dojde k dalším
úpravám, které přispějí k repreDělníci při opravě fasády budovy bývalé školy.
zentaci obce. Práce provedla firma HOLSTAV pod vedením pana J. Kani ke spokojenosti obce.
Další akcí bylo dokončení nutných úprav v areálu tenisového kurtu, kde byly zřízeny lavice,
provedeno vypletení prostorů znemožňující neoprávněný vstup do prostoru kurtu. Dále byla
zřízena brána instalovaná firmou Zavadil, zhotoven vjezd ze zámkové dlažby, upraven a vyrovnán
příkop, opraven altán na úschovu nářadí, zhotovení zábradlí při vstupu na tenisové hřiště, které
provedl pan Josef Kučera a v neposlední řadě instalována vývěsní skříňka, kde jsou zveřejňovány
informace z pořádaných akcí včetně fotodokumentace. Tyto práce provedli mladí občané Tomáš
Hajda, Jan Nedbal ml., Jiří Kučera a Martin Kučera.
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Firmou Zavadil bylo provedeno oplocení areálu výletiště
v Hájíčku. Byla provedena celková
úprava jako vyřezání chrastí a suchých stromů a sečení. V příštím
roce dojde k dalším úpravám. Po
provedených úpravách očekáváme větší využití výletiště jak pro
mládež tak i ostatní občany.
V ulici Pohoršov byla provedena oprava místní komunikace.
V jejím průběhu byla od některých občanů předmětem kritiky.
Po úplném dokončení slouží ke
spokojenosti všech.
Nelze opomenout údržbu
Příprava sloupků pro nové oplocení Hájíčku.
veřejných ploch, předzahrádek,
čistotu kolem obrubníků, sečení apod. Tato úprava vrcholila před poutí na sv. Hostýn a v době
návštěvy komise vytvořené ze starostů Zlínského kraje v rámci akce „Vesnice roku“. Všem, kteří se
na úpravě podíleli, občanům patří poděkování a přání, aby obec byla upravená v průběhu celého
roku a aby se do její upravenosti zapojili všichni občané.
J. Kučera
místostarosta obce

Pozemkové úpravy v katastru obce Jankovice
Tvar, velikost a celkové uspořádání pozemků vždy odráželo způsob obdělávání půdy. Potřeba
uzpůsobit tvary pozemků a scelit půdu byla vyvolána zrušením roboty v roce 1848 a příchodem
moderní techniky do zemědělství. V letech 1856 – 1858 bylo provedeno první dobrovolné scelení pozemků v Záhlinicích pod vedením Františka Skopalíka, pozdějšího starosty obce, říšského
a zemského poslance. Na základě příkladu Záhlinic byly provedeny scelovací práce i v jiných
obcích. Problém těchto prvních scelení byl v tom, že bylo nutno dosáhnout 100 % souhlasu
všech zúčastněných vlastníků a proto bylo sceleno jen asi 17 moravských obcí. V roce 1883 byl
přijat říšský rámcový scelovací zákon, který Moravský sněm přijal v roce 1884 a který převzala
i první republika (na Moravě – v Čechách neplatil). V roce 1948 byl přijat nový scelovací zákon,
který se v praxi již neprojevil v důsledku socializace zemědělství. V letech 1948 – 1989 bylo
scelování prováděno bez ohledu na vlastnické vztahy, mnohdy i bez ohledu na stabilitu přírody
jen pro velkovýrobní užívání. Na základě zákona 229/1991 Sb., o půdě a zákona 284/1991 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, vznikly okresní pozemkové úřady, jejichž
úkolem bylo v restituci vrátit vlastnictví k zemědělskému majetku a v pozemkových úpravách
umožnit vlastníkům půdy její obdělávání. Hlad po půdě na začátku devadesatých let dvacátého
století neumožnil z důvodu projektových a finančních kapacit dělat pozemkové úpravy v celém
katastrálním území na vlastnických vztazích. Byly prováděny tzv. časově omezené nájmy a zatímní
bezúplatné užívání, kdy vlastníkům pozemků byly vytyčovány pro užívání náhradní pozemky
(k těm to pozemkům nepříslušelo vlastnické právo, ale jen právo užívací). Zákon 139/2002 zrušil
časově omezený nájem a zatímní bezúplatné užívání.
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30. 6. 2004 obdržel Pozemkový úřad v Kroměříži žádosti vlastníků, kteří vlastní v katastrálním
území Jankovice 52,04 % výměru půdy, o provedení komplexní pozemkové úpravy. V tomto roce
započaly přípravné práce. Pro zpracování pozemkové úpravy byla vypsána veřejná soutěž, v níž
zvítězila firma Geocentrum, spol. s r.o., Tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc, která bude
pozemkovou úpravu projektovat.
Komplexní pozemková úprava v Jankovicích je již v pořadí 17. na okrese Kroměříž. Pozemkové
úpravy v současné době jsou prováděny na základě zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a prováděcí vyhlášky č. 545/2002 Sb. V § 2 výše uvedeného zákona se říká:
Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky,
scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic , tak
aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim
uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky
pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení
ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu
a jako závazný podklad pro územní plánování.
Postup pozemkové úpravy a přibližný časový plán
(výpis ze smlouvy o provedení pozemkové úpravy):
1. Doplnění geodetického bodového pole (9/2005 – 11/2005), které bude sloužit jako základ
pro provádění geodetických prací.
2. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu (9/2005 – 7/2006) – shromáždění
veškerých dostupných podkladů – územní plán, inženýrské sítě , stanoviska správců inž. sítí
a liniových staveb apod.
3. Geodetické zaměření skutečného stavu zájmového území (10/2005 - 3/2006) je podkladem pro
návrh nového uspořádání pozemků. Měří se vše potřebné pro projektování pozemkových úprav
– s ilnice, příkopy, vzrostlá zeleň, hospodářské sjezdy na pole, propustky, mostky, ploty, atd.
4. Šetření obvodu pozemkových úprav (1/2006 – 12/2006) – komise jmenovaná ředitelem Pozemkového úřadu v Kroměříži po dohodě s ředitelem Katastrálního pracoviště v Holešově bude
šetřit hranice na obvodu pozemkových úprav (viz. obrázek předběžného obvodu), tj. vnější
obvod, což je většinou katastrální hranice, a vnitřní obvod = pozemky vyloučené – zastavěná část
obce. V ploše vzniklé mezi vnějším a vnitřním obvodem se nacházejí dva druhy pozemků:
• pozemky u nichž se bude obnovovat soubor geodetických informací (SGI) – tj. klasické mapování - budou šetřeny vlastnické hranice a tyto hranice budou zaneseny do nové mapy.
• a pozemky určené k řešení podle § 2 zákona č. 139/229 Sb. o pozemkových úpravách – tj.
pozemky scelované. K těmto pozemkům počítáme i takové, které se posunují v hranicích jen
nepatrně nebo se mění tvar.
5. Nároky (9/2005 – 12/2006) – všem vlastníkům bude zaslán nárokový list. Podkladem pro nárokový list je list vlastnictví tak jak je vede katastrální pracoviště v Holešově. Jsou zde uvedeny
tři druhy pozemků:
• pozemky vyloučené
• pozemky určené k obnově souboru geodetických informací – mapování – tyto pozemky nebudou scelovány
• pozemky určené k řešení podle § 2 zákona 139/2002 Sb., u těchto pozemků je vyjádřena cena
podle BPEJ (bonitně půdně ekologické jednotky). Je nutné zdůraznit, že toto ocenění je určeno
pouze pro pozemkovou úpravu.
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6. Plán společných zařízení (1/2006 – 2/2007), který předchází návrhu nového uspořádaní
pozemků, tvoří zejména:
• opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (polní, lesní cesty, propustky …),
• protierozní opatření pro ochranu půdního fondu ( protierozní meze, zasakovací pásy, větrolamy,
zalesnění….),
• vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území
před záplavami ( nádrže, rybníky, odvodnění, suché poldry…),
• opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability ( územní systémy
ekologické stability, doplnění zeleně …).
Plán společných zařízení posuzuje sbor vlastníků a schválí jej zastupitelstvo obce na veřejném
zasedání.
7. Návrh nového uspořádání pozemků (6/2006 – 6/2007) – do schváleného plánu společných
zařízení se skládají nové pozemky na základě projednání s vlastníkem. Vyhotovený návrh
nového uspořádání bude po dobu 1 měsíce vyložen na obci a na pozemkovém úřadu v Kroměříži k nahlédnutí a k podání posledních připomínek. Po vyřízení všech připomínek vydává
pozemkový úřad rozhodnutí o schválení projektu ( pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň tří
čtvrtin výměry půdy pozemků, které jsou řešeny ve smyslu § 2).
8. Vytvoření nové digitální mapy – podkladem pro novou mapu je schválený návrh pozemkové
úpravy a vytyčení nových pozemků, pro ty vlastníky, kteří se rozhodli užívat své pozemky.
9. Zápis schváleného návrhu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí – po odsouhlasení
nové digitální mapy katastrálním úřadem se vydává tzv. druhé rozhodnutí o výměně nebo
přechodu vlastnických práv – tj. zápis nových pozemků do katastru nemovitostí. Tímto rozhodnutím zanikají dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený
nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká.
Z předcházejícího je patrno, že komplexní pozemková úprava je zdlouhavý proces, na jehož
konci je nová digitální mapa s novými pozemky. Zákon 139/2002 Sb. nařizuje svolat úvodní
jednání ( přibližně na počátku roku 2006 ), kam budou pozváni všichni dotčení vlastníci a bude
vysvětlen celý proces pozemkové úpravy. Na úvodním jednání se volí sbor zástupců vlastníků.
Sbor spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho jednotlivé varianty
a navrhovaná řešení, vyjadřuje se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkách v průběhu pozemkových úprav, k návrhu pozemkových úprav a spolupracuje při realizaci schválených
pozemkových úprav.
Pokud má být komplexní pozemková úprava úspěšná, je potřeba, aby vlastníci pozemků si
uvědomili, že tato pozemková úprava je prováděna na základě vlastnických vztahů, a že ovlivní
uspořádání pozemků minimálně na 50 – 100 let. Je proto užitečné připravit se na jednání s projektantem:
• Dejte si do pořádku vlastnické vztahy ( např. neprojednané dědictví, oprava adres v katastru
nemovitostí a jiné ). Vím co vlastním ?
• Rozmyslete si co očekáváte od pozemkové úpravy ( budu hospodařit, pronajmu pozemky, chci
rozdělit spoluvlastnictví, atd.)
• Když nevíte, tak se zeptejte , třeba 10x, nikdo není odborníkem na všechno.
• Nepodepisujte nic, co Vám není úplně jasné.
• K projednání nebo k řešení problému se nebojte přizvat osobu, která rozumí dané věci
(z mnoha důvodů).
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• Při problémech se vždy můžete obrátit na pozemkový úřad v Kroměříži – osobně, napsat nebo
zavolat, protože když se nic neví, nedá se nic řešit.
• Nejhorší varianta – nic nechci, mě se to netýká, neodpovídám na dopisy, přijdu si stěžovat až
je vše zapsané v katastru nemovitostí a už se nedá nic dělat.

Přínos pozemkových úprav
I. Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků:
• upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy,
• dle možnosti scelení pozemků, případně i jejich vytyčení v terénu,
• úprava tvaru pozemků,
• možnost rozdělení spoluvlastnictví,
• zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest,
• zvýšení tržní ceny pozemků,
• možnost zahájení užívaní svých pozemků (před pozemkovou úpravou nepřístupných),
• aktualizace bonitně půdně ekologických jednotek.
II. Význam pozemkových úprav pro uživatelé (nájemce):
• upřesnění výměr užívaných pozemků,
• uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel,
• možnost scelení pozemků pronajimatelů do uživatelských bloků .
III. Význam pozemkových úprav pro obce
Postavení obce při zpracování projektu pozemkových úprav:
• je účastníkem řízení,
• zástupce obce je ze zákona členem vytvořeného sboru zástupců, který spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav a zároveň při jejich realizaci,
• jako orgán územního plánování má možnost stanovit podmínky v rámci zahájeného řízení
o pozemkových úpravách,
• zastupitelstvo obce schvaluje plán společných zařízení (opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability).
Přínos pozemkových úprav pro další rozvoj obce:
• zprůhlední vlastnické vztahy k pozemkům v obvodu pozemkové úpravy,
• vyčlení ze státní půdy původní církevní majetek,
• přispěje k dohledání doposud nezapsaného obecního majetku a k jeho celkovému scelení,
• většina pozemků v rámci navržených společných zařízení je převedena do vlastnictví obce
a tím se zjednoduší následná realizace,
• prvky společných zařízení realizované pozemkovým úřadem ze státních prostředků přechází
rovněž do majetku obce pokud není stanoveno jinak
• realizaci polních cest v rámci schválených pozemkových úprav dojde ke snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce, nově vybudované polní cesty můžou sloužit i jako cyklotrasy
a tím turisticky zatraktivnit danou oblast,
• realizaci protierozních a vodohospodářských omezení lze docílit vyřešení neškodného odvedení povrchových vod a ochranu území před záplavami,
• výsadbou místních prvků ÚSES dojde ke zvýšení ekologické stability okolní krajiny ,
• u již schválených územních plánů přispěje k větší konkretizaci některých prvků až na úroveň
parcelních čísel, případně může být podkladem pro jejich změnu,
• zvýší možnost čerpání finančních prostředků z fondů EÚ.
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IV. Význam pozemkových úprav pro katastr nemovitostí
• obnova katastrálního operátu
• vznik digitální katastrální mapy,
• promítnuti skutečného stavu do katastru nemovitosti,
• výměry jednotlivých parcel vypočteny přesně ze souřadnic,
• zahuštění polohového bodového pole,
J.V. referent PÚ

Jankovice v soutěži o vesnici roku 2005
Na počátku letošního roku rozhodlo obecní zastupitelstvo zúčastnit se v rámci Zlínského kraje
soutěže „Vesnice roku 2005“, kterou každoročně vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj v rámci
programu Obnova vesnice. K tomuto účelu bylo nutné zpracovat koncepční dokumentaci o obci
a odeslat krajskému úřadu ve Zlíně. Tímto úkolem, vedením celého projektu a jeho obhájením
byli pověřeni M. Darebník a J. Kučera. 23. června pak naši obec navštívila hodnotící komise pro
Zlínský kraj a nutno dodat, že se jim velmi líbil celkový vzhled naší obce, za což chceme touto
cestou poděkovat všem občanům, kteří se o úklid před svými domy v jiných částech vesnice
podíleli. Obec získala diplom za zabezpečení dopravní obslužnosti obce. V celkovém hodnocení
se nakonec Jankovice neumístily na hodnocených místech, ale co nebylo letos, může se podařit
v roce následujícím, kdy lze podat znovu přihlášku.
M. Darebník

ŽILI MEZI NÁMI
Paprsek radosti
Doba protektorátní neskýtala
občanům obce Jankovice příliš
mnoho radosti. K tomu málu příležitostí, kdy si mohli vychutnat sváteční
náladu, patřily poutě na Svatý Hostýn, zábavy – než je úřady zakázaly,
svatby či radost z narození dítěte
spojená s malým pohoštěním nejbližší rodiny. V neděli 11. července
1943 však Jankovice zažily událost,
která se zapsala do jejich paměti
zvláště nesmazatelně. Nejdříve se
v obci rychlostí blesku rozšířila zpráva, že v pondělí 5. července 1943 byl
v Olomouci vysvěcen na kněze VácVáclav Žákovský obklopen družičkami.
lav Žákovský, kterého k jankovické
rodině Žákovských vázalo pokrevní pouto. S potěšením pak Jankovští přijali zvěst, že novokněz si
přeje oslavit své primicie v Jankovicích. Než se tak stalo, proběhla v holešovském farním chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v neděli 11. července slavná primiciální mše za velké účasti věřících
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holešovské farnosti. Po ní novokněz nasedl do kočáru pana Josefa Dohnálka z Jankovic č.p. 87,
který byl po silnici z Holešova do Jankovic tažen dvěma páry koní. Na kozlíku tenkrát seděl pan
Grygera. V obci vůz projel třemi slavobránami. První byla postavena u domu č.p. 1, kde Václava
Žákovského uvítal starosta obce Antonín Ryška s družičkami a hudbou. Po starostově projevu
se pak průvod shromážděných občanů ubíral obcí pod dalšími dvěma slavobránami k domu
rodiny Žákovských. Po vystoupení z kočáru kněz před svým otcovským stavením č.p. 77, který
byl vyzdoben nápisem „Požehnaný dům, z něhož vychází sluha Páně“, požehnal přítomným
a odebral se dovnitř. Krásné počasí, které slavnost doprovázelo, umocňovala také hudba Ignáce
Dovrtěla, která v blízkosti domu oslavence vyhrávala pěkné melodie. V mnohých rodinách byly
při této příležitosti napečeny koláče. Novokněze pozdravilo také 15 jezdců na koních. Ještě dnes
tehdejší družičky vzpomínají, jak byly v toto nedělní odpoledne pozvány novoknězem dovnitř,
kde od něj dostaly svatý obrázek a nějaký pamlsek, a pak se s ním společně před domem na
památku vyfotografovaly.
J. Pospíšil

Stavěl s fortelem
Jako malí kluci jsme si často hráli v Souhradech před Dohnálkovým č.p. 87. Tento dům
nám často poskytl prostor k vydovádění celý, prolezli jsme
ho od přízemí až po hůru. Dodnes si dobře pamatuji na milou a usměvavou paní Anežku
Dohnálkovou, rozenou Lipnerovou, která měla pochopení
pro naše hlučné hry. Naší pozornosti neunikla již tehdy poškozená malá mramorová tabulka
umístěná na domě vedle vchodových dveří, na které stálo: JoManželé Dohnálkovi
sef Dohnálek, podnikatel ve stavebnictví. Podle pamětníků byl tento rodák z Přílep, zemřelý 25. května 1945, který vystavěl svůj
dům v letech 1935 – 1936, skutečným mistrem v oboru. Jako uvážlivý, zkušený muž nejen stavěl
s fortelem a poctivě, ale dokázal se ke spokojenosti zákazníků vždy „trefit“ do rozpočtu. Nebylo
to pro něj mnohdy jednoduché, když však dal slovo, nesmlouval a nevzal ho zpět. Právě pro tuto
vlastnost, která dnes mnohým chybí, a také pro organizačního ducha byl pan Dohnálek mnohými jankovskými občany i přespolními žádán o provedení stavby jejich domku. Jeho firma například postavila v Souhradech domy tehdejších zaměstnanců Baťovského koncernu Josefa Foukala č.p. 94, Jana Paly č.p. 92, Františka Smilka č.p. 93, ale také krejčího Antonína Šmatláka č.p. 86,
vlakvedoucího Václava Zapletala č.p. 89 a dalších. Podíváme-li se na rozpočet staveb, pohyboval
se tenkrát většinou mezi 37 000 až 60 000 Kčs. I když Josef Dohnálek zemřel mlád, zanechal po
sobě poctivé dílo, které nepochybně přečká mnohého z Jankovjáků.
J. Pospíšil
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Ševčíkova lípa
Každý z nás na procházkách nebo cestou okolo narazí v přírodě
na ten „svůj“ strom, který ho provází na životní pouti. V ten okamžik
nás alespoň na chvíli něco zahřeje u srdce a jsme rádi, že tam stále
stojí onen němý svědek naší minulosti. Tak tomu může být i v případě lípy nacházející se v Jankovicích za stavením č. 44 na Pohoršově,
kde kdysi bydlel Antonín Ševčík se svou ženou Hedvikou a dětmi
Františkem, Josefem a Zdeničkou. I když tento dům již rodina Ševčíkova opustila a bydlí v něm jiný majitel, jejich jméno zde zapustilo
kořeny v podobě označení Ševčíkova lípa. Právem. V roce 1922 tuto
lípu vykopal na Lysině tehdy devatenáctiletý Antonín Ševčík a zasadil ji tam, kde podnes k našemu potěšení stojí u cesty k „železňáku“.
Z jejích voňavých květů je – jak lidé tvrdí – lepší čaj než z jiných lip,
kterým se v kterémkoliv ročním období rádi zahřejeme.
J. Pospíšil

Antonín Ševčík

Na lichoběžníku proběhlo tradiční derby
V sobotu 18. června sehráli místní fotbalisté po delší odmlce utkání
mezi výběry svobodných a ženatých
z Jankovic. Na velmi dobře připraveném hřišti a za ideálního počasí se
bylo opravdu na co dívat. Zpočátku mělo navrch mužstvo ženatých,
které si zanedlouho vytvořilo dvoubrankový náskok. Postupně se však
velkou bojovností začali prosazovat
i hráči mužstva složeného ze svobodných a zápas otočilo postupně
ve svůj prospěch. Brankový náskok
si pak udrželi až do konce a v tomto utkání zvítězili. U svobodných se
ale nedá doslova říct, že bylo „mužDramatické okamžiky viděli diváci před oběma brankami.
stvem“, neboť za ně nastoupila také
M. Dvorníková a vedla si více než dobře a s přehledem odehrála svoje obranné úkoly. Sportovnímu představení přihlíželo okolo padesáti dobře naladěných a s výkony obou celků spokojených
diváků. Při tomto zápase byly poprvé využity také nové branky se sítěmi, které vyrobily pánové
Pavel Ryška a Lukáš Barotek.
M. Darebník

Dvouhry opět ovládl nestárnoucí Antonín Hrudík
Tenisté z blízkého okolí si dali opět po roční odmlce dostaveníčko ve sportovním areálu
v Jankovicích. Konal se zde již 19. ročník turnaje ve dvouhrách neregistrovaných hráčů O pohár
starostky obce. V tradičním čase červencových svátků se utkalo celkem 14 hráčů. Z hráčů Jan-
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kovic letos nastoupili pouze dva,
a to A. Hrudík a legenda místního
tenisu P. Revák. Prvně jmenovaný
se nakonec stal také vítězem celého turnaje, když postupně vyřadil
P. Edlera z Holešova, L. Ziegelbauera
z Martinic, v semifinále Z. Míčka
z Bystřice p.H a ve finále přehrál také
člena TK Jankovice Michala Daňka
v poměru setů 6:3, 6:1. Turnaj se
mu tak podařilo vyhrát již popáté
a zároveň završil čistý hattrick, když
pohár pro vítěze přebíral potřetí
v řadě. Ceny finalistům předávala
starostka obce M. Šišáková.
Součástí turnaje je pokaždé
Jedna z finálových smečí A. Hrudíka.
také soutěž útěchy, v níž se střetávají vyřazení z prvního kola hlavního pavouka. Tady zvítězil P. Edler, který ve finále zdolal E. Dvořáka
7:5, 6:1. Již nyní se můžeme těšit na další jubilejní 20. ročník turnaje ve dvouhrách. Aktuality
z činnosti tenisového klubu najdete na internetových stránkách http://atps.converter.cz
M. Darebník

V pohádkovém lese již popáté
V poslední květnovou neděli se
opět uskutečnil velmi oblíbený program s názvem „Z pohádky do pohádky“. Tuto událost očekávají vždy
dlouho dopředu všichni návštěvníci, ale i účinkující děti. V průběhu
pěti let se také s tím jak dorůstají
děti mění i obsazení pohádkových
postav a z diváků se stávají herci
představující nejrůznější bytosti.
Pořadatelé již téměř vyčerpali
známé postavy z pohádek, kterých
se objevilo nejméně 60. Pojďme si
tedy tentokrát představit ty, kteří
vás bavili v neděli 29. 5. 2005:
Večerníček – Kl. Navrátilová,
Mnoho pohádek najednou – společné foto účinkujících.
Šípková Růženka – I. Kolaříková,
Princ – R. Janoš, Rumcajs – Jos. Kučera, Manka – P. Šišáková, Cipísek – J. Ponížil, Karkulka – K. Zicháčková, Myslivec – P. Neradil, Vlk – T. Holloši, Křemílek – P. Daďa, Vochomůrka – R. Tkadleček, Krakonoš
– J. Piňous, Sněhurka – M. Šišáková, 7 trpaslíků – děti z Přílep pod vedením A. Češkové, Dlouhý
– O. Tatýrek, Široký – M. Dvorník, Bystrozraký – J. Nedbal, Loupežník – J. Janál, Rusalka – K. Nera-
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dilová, Vodník – R. Hudeček, Mach
– M. Procházková, Šebestová – M.
Hanulíková, Rákosníček – K. Sedlář,
Nastěnka – Z. Hajdová,Chaloupka
na kuří noze – T. Vánská, Víla Amálka
– M. Dvorníková, Bílá paní – L. Komárková, Večernice – I. Komárková,
Princezna - N. Kutrová, Pejsek – A.
Ryška, Kočička – Kat. Navrátilová,
Ježek – M. Kučera, Bob – V. Hlinský,
Bobek – J. Procházka, Muchomůrka
– O. Ponížil, Pat – P. Nedbal, Mat – T.
Tkadleček, Tři čuníci – I. Ponížilová,
A. Sedlářová, M. Ryšková, Jeníček
– K. Křížková, Mařenka – M. Jiroušková, Ježibaba – E. Zapletalová.

Děti navštívili i šípkovou Růženku.

Organizačně zajišťují tuto akci členové kulturního a sportovního výboru OÚ v Jankovicích.
M. Darebník

Úlovek v podobě balíčku hroznů tahákem večera
Po několikaleté přestávce uspořádali
místní hasiči na Moravě tolik oblíbené vinobraní. V sobotu 8. října k dobré pohodě
přijela zahrát největší hity všech generací
také u nás dobře známá Žopanka. Zábavný
program začal krátce po 21. hodině příchodem dvou soudců z lidu a jedné přísedící
v podání Josefa Sedlaříka a manželů Jany
a Josefa Kučerových. Ti, kteří utrhli balíček

Soudci v akci.

hroznů, byli hlídkujícími policajty předvedeni před soudní tribunál a odsouzeni
k finanční pokutě či jinému postihu vykonávanému na místě činu. Ve výběru občerstvení nechybě ani pravý burčák, který také
u mnohých pozdvihl náladu. Dobrá zábava
trvala až do pozdních nočních hodin.
M. Darebník

Všichni kdo přišli, se dobře bavili.
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Vážení čtenáři,
v prosinci nastává nejkrásnější roční doba. Sotva se odbude nadílka svatého Mikuláše, již
se chystáme na přípravu vánočních svátků a pečení vánočního cukroví, aby vše nezůstalo na
poslední chvíli. K Štědrému večeru patří vzájemné obdarovávání. Zkuste dát svým milým dárek
nad všechny dárky – vlídnost, laskavost, klid a pohodu.
K době vánoční Vám na tomto místě přinášíme také jeden dárek v podobě povídky vztahující
se k naší obci a vánočním svátkům.
Za všechny, kteří pro Vás připravují tento zpravodaj a také členy obecního zastupitelstva a pracovníky OÚ v Jankovicích přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2006.

Štědrý den venkovského chlapce
„Jarku, odcházím do lesa vybrat stromeček, nenechej k kamnech vyhasnout,“ oslovil svého
obecnou školou povinného vnuka jeho staříček. Spáč utrmácený z předchozího dne sáňkováním
nereagoval. Starý vdovec se podruhé neopakoval. Chvíli však postál u postele a v myšlenkách si
umiňoval, že dnes více než jindy musí být na Jarka hodný. Nesmí pocítit, že jeho matka i otec šli
po rozvodu bez něj každý za svým štěstím. Myšlenek se starému muži vtíralo více, všechny však
zahnal, přiložil do kamen a rázným krokem vykročil z kuchyně. Na dvorku popadl krátkou pilku
a přes zahradu zamířil v mrazivém ránu do nedalekého lesíka Březí pro vyhlédnutý stromeček.
Zanedlouho se staříček objevil v předsíňce s malým smrčkem pod paží. Dupáním setřepal
z filcáků sníh a po chvilce příprav nasadil stromeček do dřevěného křížového stojánku.
Hluk za dveřmi Jarka probudil. Myšlenka, jak staříček v lese pochodil, jej vyhnala z pelechu.
Zvědavec se však dočkal zklamání. Než se stačil obléci, byl stromek ukryt pod mlatývkou a staříček
se jako vždy věnoval poklízení králíků a slepic, zastavil se také v chlívku u prasátka a koz.
Do ranního staříčkova shonu Jarek nezasahoval, užitečný se snažil být jinak. Přiložil polínko
do dohasínajících kamen, odběhl na dvorek ke studni pro vodu. Za slabou půlhodinu nadešel
čas snídaně. Na stole potaženém svátečnějším ubrusem se na talíři objevila nakrájená vánočka,
v hrníčkách zavoněl lipový čaj. Po snídani ze zvyku postál staříček u okna. Pozoroval se zájmem
hemžení v Souhradské ulici. Jedni mířili nakoupit do obchůdku k Hlinským, druzí k obchodníku
Daďovi do dědiny.
V přípravách a očekávání, jak se ten letošní Štědrý večer vydaří, žilo každé venkovské stavení.
Nejvíce starostí měly jankovské maminky, plně je zaměstnalo pečení koláčů a posledního cukroví.
Tatíci, pokud nebyli v práci, pozápolili s rybou, nanosili dříví ke kamnům a odmetli sníh. A děti?
Užívaly volna po svém. Loudily po napečeném cukroví, fondánových střechýlech či kousku z čokoládové kolekce. Také sušená jablíčka, hrušky a med neušly jejich pozornosti.
Zima toho vánočního času roku 1950 byla tuhá. Velký příděl sněhu a třeskuté mrazy byly
nadílkou pro mládež. Po poledni se to u lesíka Březí hemžilo sáňkaři, stejně jako na sráznějším
kopečku mezi staveními Ponížilů a Sedlaříků. Jiné děti holdovaly koulovačkám a stavění sněhuláků. Na malé zamrzlé tůňce s rozložitou vrbou na kraji poblíž kopce Horní trávníky zápolili chlapci
v hokejovém klání. Těm bez bruslí, ke kterým patřil i Jarek, to šlo stejně dobře jako ostatním, kteří
se pyšnili na botách připevněnými kolumbuskami.
Teprve v pozdním odpoledni byl zápas dobojován. Utrmácené drobotině nastal čas ubírat
se k domovu. V kuchyni se Jarek objevil ve chvíli, kdy staříček na vánoční stromeček zavěšoval
poslední ozdoby.
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„Převleč se, promáčené boty dej ke kamnům a tepláky přehoď přes židli. Snad to uschne.
Mám pro tebe novinu, půjdeme spolu na půlnoční do holešovského kostelíčka. A jistě tě potěší
také to, že dopoledne u nás byla tvoje maminka a přinesla něco na smlsnutí,“
Pak se v kuchyňce na chvíli rozhostilo ticho přerušované jen praskáním polínek v kamnech
a zpěvem koled linoucím se z rádia. Venku se mezitím zešeřilo, staříček stáhl v oknech rolety. Pak
začal obřad, na který se po celý rok Jarek nejvíce těšil. Spolu se staříčkem zapálil na spoře ozdobeném stromečku svíčky a prskavky. Na připravených talířích se objevila skromná štědrovečerní
večeře. Po ní přišly na řadu dárky. Radost z nich měli oba. Staříček ze dvou balíčků Partyzánek,
Jarek z plechové šavličky, která se mu zaleskla v dlani.
Pak už začal být Jarek v proteplené kuchyni nesvůj. Dodal se odvahy a vyhrkl: „Můžu jít koledovat?“ Staříček se usmál a na souhlas pokývl hlavou.
Málokterou koledu u dveří souhradských stavení Jarek dozpíval. Nedovolila mu to přívětivost
souhradských maminek, které jej zvaly dál do proteplených kuchyní. S balíčkem dobrého cukroví
a s pocitem, že ten večer na něj byli lidé hodně milí, se koledník vracel radostně domů. Vítá jej
rozestlaná postel a staříčkova slova: „Umyj se a pojď se na chvíli lehnout, bude se ti na půlnoční
lépe vykračovat.“
Jedni usínali, druzí si hleděli večer prodloužit. Starší chasa se schází na návsi před hostincem
u Matějíčných, aby se odtud vydala na svoji štědrovečerní cestu vesnicí. „Tichá noc“ zpívaná
Milošem Ponížilem, Jardou Dvorníkem, Josefem Kryštofem, Rosťou Crlíkem a mnohými děvčaty
potěšila nejednu rodinu. Své putování zakončili koledníci u řídícího učitele Karla Stokláska. V ten
posvátný večer nevynechala s koledou jediné stavení ani početná rodina Ctiborova. Vytrubování
obecního sluhy Dvorníka připomnělo občanům, kdo je v dědince nositelem dobrých a smutných
zpráv. I místní myslivci se nechali slyšet, ojedinělé salvy z pušek potvrdily, že tato noc je jiná než
všechny ostatní v roce…
vybráno z knihy Tichá noc autorů A. J. Rychlíka, J. Pospíšila a J. Motala

Hasiči na okrskovém kole
Své umění a dovednosti každoročně měří dobrovolní hasiči našeho
okrsku v 1. kole soutěží v požárním
sportu. Družstva letos zamířila do
Chomýže, kde 21. května hostili všech
pět sborů okrsku Slavkov. Začínalo
se zápolením v běhu na 100 m přes
překážky jednotlivců a jejich časy se
zároveň počítaly do soutěže družstev. Následovalo pořadové cvičení
a poslední disciplínou, která většinou
rozhoduje o konečném pořadí, je
požární útok. Náš sbor předvedl svůj
standardní výkon a obsadil celkové
3. místo. Vítězi se stali hasiči z Brusného a druhé místo obsadila Rusava. Po skončení závodů
následovalo posezení všech a poslech živé kapely.
M. Darebník
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Pranostiky na následující měsíce
Listopad
Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové je v příštím lednu.
Jaký listopad, taký příští březen.
Prosinec
Když první neděli adventní nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
Je-li mráz na Boží narození, celá zima udrží se bez prodlení.
Leden
Na Tři krále zima stále. Na Tři krále mnoho hvězd – mnoho bramborů.
V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
Únor
Metelice na Hromnice cesty umetá, píci podmetá.
Svatá Agáta bývá na sníh bohatá a na svatou Dorotu, někdy teče do botů.
Březen
Na svatého Josefa odkud vítr fouká, odtud nepřízeň kouká.
Březen bez vody, duben bez trávy.
Duben
Je-li na květnou neděli hezky, následuje dobrý rok.
Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a k senu přístup radný.

Ze Svatého Hostýna
Zimní pořad bohoslužeb od pondělka 17. října 2005 do pátku 28. dubna 2006:
všední dny - mše svatá

7:00

9:15

soboty a neděle - mše svatá

7:00

9:15

11:00

neděle - sv. požehnání

13:00

denně - modlitba růžence

18:45

Vánoční bohoslužby
Mše svaté na Štědrý den: 7.00, 9.15, 11.00 a také v 15.30 hod. V noci mše svatá není!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme v sobotu 31. prosince 2005.
Mše svaté: 7.00, 9.15, 11.00 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší ve 22.30 hod. je modlitba růžence,
ve 23 hod. adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.
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ČTENÁŘŮM
Knihovna na OÚ je pro vás otevřena každé pondělí v 17.00 – 18.00 hodin.
Internet - pro veřejnost v pondělí a čtvrtek od 17.00 – 18.00 hodin na OÚ
na stránkách http://jankovice.hyperlinx.cz aktuální zprávy a fotografie ze života obce.
OÚ – kulturní výbor pro vás připravuje:
4. prosince 2005

Mikulášská nadílka
• za dětmi přijde Mikuláš s čerty a andělem, začátek v 15.00 hod.
11. prosince 2005 Vánoční koncert
• vánoční atmosféru ve formě písní a koled přináší dechová hudba
Moravská Veselka. Začátek ve 14.00 hod. v sále OÚ
4. února 2006 Maškarní ples
• účastníci v maskách mají 50% slevu na vstupném.
K poslechu i tanci hraje hudba Rytmik, bohatá tombola s občerstvením.
5. února 2006 Dětský karneval
• tradiční rej masek v sále OÚ. Pro děti bude připravena tombola,
kolo štěstí, hry a soutěže. Začátek v 15.00 hod.
Myslivecké sdružení Hrabina pro vás připravuje:
7. ledna 2006

Myslivecký ples
• hudba Orion, zvěřinové speciality a bohatá tombola.

Vyrůstali v Jankovicích a dokázali se ve svém oboru prosadit
Práce s koňmi koníčkem i zaměstnáním
Karel Barotek (1975)
Předchozí působiště: Tlumačov, Ranč Kostelany, Sviadnov, Čeladná
Největší úspěchy:
2001 - Mistr ČR Raining amatér,
2002 – Mistr ČR Raining junior (mladé koně), mistr ČR Western pleasure
2005 – 3. místo Středoevropský pohár Raining junior
V současné době bydlí ve Frýdku – Místku s manželkou Kateřinou a sedmiměsíčním synem Karlem.
O Karlově velkém dětském snu pracovat u koní jsem věděl jako jeden z prvních, neboť
je mým nejlepším kamarádem a prožili jsme spolu celou základní školu v jedné lavici, ale
přesto jsem se ho znovu na úvod zeptal, kdy se definitivně rozhodl učit se u koní?
Asi tak ve 12 letech jsem o tom začal přemýšlet, začalo se mi to hodně líbit a v osmé třídě jsem se
rozhodl, že to zkusím. Přihlásil jsem se na školu v Kladrubech nad Labem a přijali mě na zdejší Střední
zemědělskou školu, která se specializovala na koně. Po skončení bylo mé první zaměstnání u koní
v Tlumačově v zem. družstvu, pro které jsem se vyučil, a které mě podporovalo na škole. Zde jsem byl
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po dobu tří let jako absolvent kladrubského učiliště. Zaměstnání v tlumačovské chovné stanici mě
však nenaplňovalo tak, jak jsem si na začátku představoval. Proto jsem odtud odešel a 2 roky pracoval
úplně v jiném oboru. Až po vojně jsem se teprve plně začal věnovat westernovému sportu.
Kam tedy vedla tvoje cesta potom až do současného klubu?
Začal jsem se závoděním tady v Jankovicích u L. Koláčka na jeho koních. Potom jsem si koupil
vlastní kobylu jménem Kendy, která mi pomohla posbírat také pěkné úspěchy. Další cesta vedla přes
Ranč Kostelany, kde jsem pracoval rok a čtvrt u p. Manďáka. V současném působišti ve Sviadnově
a Čeladné závodím od srpna 2000.
Co obsahuje a jak se vlastně přesně tento sport jmenuje?
Raining je právem považován za královskou disciplínu westernového sportu, obsahuje 11 úkolů,
které jsou přesně popsané v pravidlech. Vždy hodinu před startem závodu rozhodčí vyvěsí danou úlohu, která se pojede. Tuto úlohu se jezdec musí naučit a poté těchto 8-10 cviků co nejpřesněji předvést
a ty jsou poté bodově hodnoceny. Jsou to například obrat kolem zadní nohy, rychlé kroky, přeskoky,
slaining stop, sklouzavé zastavení, rollback, zastavení a jiné cviky.
Kterého úspěchu si nejvíc ceníš?
Největší váhu přikládám určitě všem mistrovským titulům, ale letošní 3. místo ve Středoevropském
poháru, kdy se utkali nejlepší jezdci z Polska, Maďarska, Slovenska a ČR je velmi dobré.
Jak často je potřeba trénovat, aby jezdec mohl dosahovat takových úspěchů?
Trénuju 5-6 dní v týdnu, 1 výcviková hodina trvá zhruba 45 minut. Přitom záleží, kolik po tom
kterém koni požaduji, aby předvedl, v jakém stupni výcviku je a jiných okolnostech.
Jaký je celý den u koní na pracovišti?
Po příchodu ráno nakrmíme koně, dáme do pořádku a vyčistíme jim boxy a potom začíná samotný
výcvik jednotlivých koní. Každý má přidělených 5-6 koní, takže je do odpoledne a někdy až do večera
práce až dost. Na konci směny ještě musíme všechny koně vyčesat a očistit.
Tento sport jistě obnáší také spoustu kilometrů cestování na závody?
Je to přesně tak. Většina závodů probíhá v Čechách a ta cesta je jak pro jezdce tak i pro koně
náročná. Navíc nelze jet rychlostí jako v osobním autě, jízdu musíme přizpůsobit tak, aby ji koně dobře
snášeli a to i na zpátečních cestách, kdy se většinou vracíme v nedělních podvečerech za největšího
provozu. Takže jak říkám, je to opatrná a pomalá jízda.
V Jankovicích tě lidi již potkávají velmi zřídka. Prozraď jim tedy, kde teď bydlíš.
V současné době bydlím s manželkou a synem ve Frýdku-Místku, ale dostal jsem novou nabídku
od majitelů koní, kteří mají u nás několik z nich ustájených a já je jim trénuju. Na začátku roku 2006
bych měl nastoupit k nim do Zádveřic u Zlína, kde nyní dokončují areál pro chov koní. Dostal jsem
velmi slušnou nabídku, kterou jsem přijal a po novém roku budu měnit působiště.
Do jakého věku lze tento sport dělat?
U jezdců to není rozhodující pokud jsi zdravý a vše se daří, tak není problém závodit třeba i v šedesáti letech.
Jsou na startovních listinách i tito senioři?
Ano, i takoví závodí a nevedou si špatně.
Jak často přijíždíš k rodičům tady do Jankovic?
V sezóně je to velmi zřídka, v průměru tak jedenkrát za dva měsíce, víc času nezbývá, protože
o každém víkendu bývají závody a přes týden intenzivně trénujeme. V zimě je to častěji.
Přejeme Karlovi mnoho další úspěchů v závodění a šťastný start u nového zaměstnavatele.
Za čtenáře zpravodaje Naše dědina se ptal M. Darebník
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SOUTĚŽ O CENY S KŘÍŽOVKOU
Lištovka - luští se tak, že se poskládají jednotlivé sloupce tak, aby dávaly smysl.
Vyjde vám Jankovická zajímavost.
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Poznejte kde se nachází tento svatý obrázek v katastru naší obce

Vyplněné kupony vystřihněte a vhoďte do připravené schránky v místní prodejně potravin
nejpozději do 15. ledna 2006.
Ze správných odpovědí vylosujeme na lednovém veřejném zasedání OZ tři výherce, kteří
získají po dvou vstupenkách na Maškarní ples v Jankovicích.
Správné odpovědi z minulého vydání 1/2005:
Tajenka křížovky: Barvínek, Zhrta
Dům na fotografii: dům p. Matějíčného č.37
Výherci: 150,- Kč L. Talachová, 100,- Kč; M. Kučerová č. 108, 50,- Kč; E. Ponížilová
Jmenovaní si mohou cenu vyzvednout do konce roku 2005 v kanceláři OÚ

Na fotografii je ..........................................................................................................................................
Tajenka křížovek ......................................................................................................................................
Jméno luštitele .........................................................................................................................................
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Místní sportovci uspořádali 20. 8. 2005 nohejbalový turnaj.

Vyhlášení výsledků běžeckých závodů v rámci loučení dětí s prázdninami 28. 8. 2005.

Vydává: Obecní úřad Jankovice
Zpracoval: M. Darebník, A. Nedbalová
Foto: M. Darebník, archiv OÚ, archiv K. Barotka
Adresa: Obecní úřad Jankovice 101, 769 01 Holešov
e-mail: jankovice@knet.cz
Internet: http://jankovice.hyperlinx.cz
Náklad: 150 ks
Tisk: TYPOservis Holešov
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