Zpravodaj

Naše dědina
Číslo 2/2007 • Vydává OÚ Jankovice • Cena 5 Kč

Vážení občané, milí čtenáři,
zima nás tentokrát zahnala ke kamnům poněkud brzy a připomněla nám, že se opět přiblížil konec
roku. Abychom Vám zpříjemnili chvíle v teple domova, uháněli jsme připravit další číslo našeho zpravodaje,
které jste si právě otevřeli. Vězte, že od doby, kdy spatřilo světlo světa první číslo obecního zpravodaje, uběhlo
již 5 let. Hodnotit, zda to byl tehdy dobrý nápad můžete pouze Vy. Podle ohlasů se největšímu zájmu vždy
těší různé pohledy do historie a seriál s názvem „Žili mezi námi“. Naší snahou bude i nadále přinášet samé
zajímavé články, zachovat styl a základní obsah.
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Pohledy do historie
Události před 80. lety...
(doslovný přepis záznamů z obecní kroniky)

1927
Školní záležitosti
Na zdejší škole bylo vypsáno místo správce školy. O místo ucházeli se 2 a sice zdejší zat. správce
školy Hostaša Lad. A Grygera Ludvík, rodák z Prusinovic, který působil na hradišťském okrese. Obecní
zastupitelstvo ve schůzi konané dne 27. února, usneslo se jednohlasně, by správcem školy byl Hostaša
Ladislav. Rovněž místní školní rada ve schůzi 28. února byla jednohlasně pro uvedeného. Zemská školní
rada ustanovila též výše jmenovaného ve schůzi 4. dubna na základě presentace okres. školního výboru
v Holešově učitelem a správcem zdejší jednotřídní školy.

Svěcení pomníku
26. červen byl pro zdejší
obec slavnostním dnem, neboť
tohoto dne byl posvěcen pomník
padlým vojínům ve světové válce, který byl postaven za peníze
z dobrovolných sbírek zdejších
občanů a za přispění obce, která
věnovala na pamětní desku
obnos 600 Kč. Slavnost určena
byla na 9 hodinu ranní. Na označenou hodinu shromažďovalo
se obyvatelstvo jak domácí, tak
i přespolní, jež bylo pozváno
příbuznými, ku zdejší zvonici.
Odtud po příjezdu dp. arcikněze
Průvod dospělých
J. Hikla z Holešova, dp. Al. Klimka,
profesora náboženství gymnasia ve Val. Meziříčí – jako slavnostního řečníka – a dp. K. Látala, kooperátora z Holešova po přípravné modlitbě sestavený průvod s doprovodem hudby, se školními dětmi
v čele, odebral se za Souhrady, kde postaven byl pomník. U starého byl postaven oltář, vedle něho byla
připravena tribuna pro řečníka. Napřed bylo svěcení, jež provedl dp. arcikněz Hikl. Před pomníkem přednesly 2 žákyně básně a sice Vávrová Marie, jejíž otec padl na ruském bojišti, recitovala Padlým hrdinům
a Matelová Anežka, jejíž otec je nezvěstný, přednesla Silnější smrti od Pavly Křičkové. Dětmi byla zapěna
dvojhlasně píseň Anděl lásky. Dospělá děvčata zpívala dvojhl. sbory pod vedením spr. šk. Lad. Hostaše
a to: Na shledanou a Oj, bratři. Pak bylo kázání, při němž slavnostní řečník dp. Klimek nadšenými slovy
zmínil se o padlých hrdinech zdejší obce a o pomníku, jemuž obec dala tvar kříže. Pak následovala mše,
při níž hrála hudba. Po mši byla zapěna národní hymna Kde domov můj a hymna papežská. Po ukončení
slavnosti odebrali se dp. kněží na Valchu, kdež se jim dostalo pohoštění. Jelikož v ten den sešlo se ve zdejší
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vsi mnoho hostí, domácí občané
všechno okolo domů opravovali, domy líčili, co by vypadala
obec co nejslavnostněji. Jeden
druhého hleděl v úpravě domu
předstihnouti. Počasí přálo a tudíž slavnost se vydařila. Pomník
zhotovil Rajmer z Holešova a stál
4.600 Kč. Z toho dobrovolnou
sbírkou sebráno bylo 4.000 Kč.
Ostatek dodala obec, jak vpředu
je označeno. Ve schůzi dne
5. července přebírá obecní zastupitelstvo pomník do své ochrany
a v případě opravy hradí náklad
obec sama.

Mše sloužená u nového kříže

Obecní volby
Dne 27. listopadu konaly se ve zdejší obci volby obecního zastupitelstva. Přípravy k těmto konaly
strany potají, takže nebylo tolik rokování jako při minulých volbách. Ale každá strana chtěla urvati pokud
možno co nejvíce hlasů. Jak se předvídalo, byly postaveny 4 kandidátní listiny a sice:
1) Volební skupiny Sdružené strany dělnické, jež si postavila 9 kandidátů.
2) Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu a Domoviny domkářů a malorolníků.
(Měla navrženo 8 kandidátů).
3) Rolníků československé strany lidové (měla navrženo 9 kandidátů).
4) Domkářů a dělníků českosl. strany lidové (měla navrženo 11 kandidátů).
Při volbách obdrželi:
Sdružené strany dělnické
53 hlasů a dostali
Republik. str. a Domovina
34 „
„
Rolníci čsl. str. lid.
50 „
„
Domkáři a děl. čs. str. lid.
72 „
„
Všech hlasů odevzdaných tudíž bylo 209.

3 mandáty
2 „
3 „
4 „

Okresní politická správa svolala ustavující schůzi nově zvoleného obec. zastupitelstva na den
15. prosince na 13 hod do místnosti p. Koláčka. Dosavadní starosta p. Justus Spáčil, zástupce okres. politické
správy vzal všechny členy obec. zastupitelstva do slibu věrnosti republice Československé. Za předsednictví
nejstaršího člena p. Jos. Koláříka provedena byla volba starosty, náměstka a obecní rady. Při volbě sdružily
se strany republik. a dělnická na úřad náměstka. Volba starosty provedena byla zbývajícími 7 členy čsl.
lid. str. rolnické a čsl. lid. Domkářů a dělníků. Zvolen byl 7 hlasy p. Justus Spáčil, již potřetí. Spojené strany
republik. a dělnické zvolily si náměstka 5 hlasy a sice p. Jindřicha Daďu. Radními byli zvoleni: 1. p. Inocenc
Minařík, 2. Ant. Školotík. Strana pokroková získala oproti minulým volbám 41,7 %.

Hospodářské poměry
Jarní setí začalo 8. března. Od 26. března přeprchávalo až do 20. dubna. V měsíci květnu a sice 12.,
14. a 15. dostavily se mrazy, které zničily ořechy a květy ostatních ovocných stromů, takže letos ovoce
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bylo velmi poskrovnu a bylo tudíž toto velmi drahé. Žně byly pěkné a brzy si rolníci všechno sklidili. Druhé
trávy nebylo pro sucho, jež v tomto roce panovalo. Podzim byl příjemný a pro rolníky velmi pohodlný až do
11. listopadu, kdy již zamrzlo. Sníh napadl teprve 9. prosince. 20. a 21. prosince dostoupily mrazy nebývalé
u nás výše, neboť bylo –25 °C. Teprve 24. prosince polevilo a část vánočních svátků byla na blátě.

Kulturní činnost
Osvětovou činnost vykazují:
a) Čtenářský spolek Komenský: 4. ledna divad. Pytlák Martin, 18. února taneční zábava, 20. března
div. Existenční minimum, 19. června zahradní výlet, 28. října div. Karel Poslední, 31. prosince div.
Z českých mlýnů.
b) Jednota československého Orla: 6. února div. Černé jezero, 10. července zahradní výlet, 6. dubna
div. Michal Matěj, 8. prosince div. Tři Marie.
c) Škola: 20. května přednáška: O úctě k matce (L. Hostaša), 28. října přednáška: 9 let naší republiky
(L. Hostaša), 18. a 19. prosince div. Zahrada sudiček (Plumlovská).
Knihovny vykazují:
Obecní půjčila 48 rodinám 637 svazků. Čtenářského spolku Komenský: 51 vypůjčovatelům 616 knih.

Různosti
Dne 1. prosince byl sřezán za Souhradami památný dřevěný kříž, ježto se občané obávali, že
spadne. Dán byl zatím do úschovy ke Gaďorkům. O tento kříž jevil zájem p. Janovský, který jej hodlal
dostati do Holešovského musea.

Budova OÚ v novém kabátě
Již více než 30 let uplynulo od doby, kdy byla postavena v akci „Z“ s pomocí občanů Jankovic
budova obecního úřadu, tehdy objektu místního národního výboru. V letošním roce obecní zastupitelstvo rozhodlo, že dojde k výměně oken, opravě fasády včetně
podbití a okapů a provede se
rekonstrukce komínů. Náklady
na celou opravu činily: 96.305,Kč výměna 7ks oken za plastová
a 485.774,- Kč za kompletní
opravu fasády.
Zároveň jsme zaslali požadavek na dotaci z Programu
obnovy venkova Zlínského
kraje. Z uvedeného dotačního
titulu obec Jankovice obdržela příspěvek 178.000,- Kč
na pokrytí výše uvedených
nákladů..
Miloslava Šišáková
starostka obce
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Obecní knihovna
Po dlouholetém vedení obecní
knihovny paní Ludmilou Talachovou se
této činnosti dobře ujala od 1. prosince
2006 paní Zdeňka Mlčáková a dál pokračuje v půjčování knih. Snaží se nalákat co
nejvíce čtenářů z řad dětí a mládeže.
V měsíci červnu byla provedena
ve spolupráci s pracovnicí holešovské
knihovny Mgr. Ireny Sovadinové revize knihovního fondu. Bylo vyřazeno 415 knih, darované knihy byly vzaty do stavu a všechny
knihy byly přebaleny. Naše knihovna měla
tak ke dni 30. 6. 2007 1.572 knih.
Během letošního roku bylo ve spolupráci s naší knihovnou uspořádáno
Soutěžní dopoledne v rámci týdne knihy
několik akcí.
Na jaře uspořádala paní knihovnice velikonoční besídku s dětmi z mateřské školy v Dobroticích.
V červnu 2007 pak pasování nových mladých čtenářů v naší knihovně.
V rámci týdne knihy od 1. 10. - 7. 10. proběhlo soutěžní dopoledne s dětmi z mateřské školy
v Dobroticích.
Na závěr roku se uskuteční každoroční vánoční besídka s dětmi z téže mateřské školy.

Daroval krev již po padesáté!
Je nám milou povinností vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o tom, že náš
občan, pan Vítězslav Daďa, daroval v transfúzní stanici Nemocnice v Kroměříži dne 24. 4. 2007 svou
krev jako čestný dárce již po padesáté.
Nezištně tak již mnoho let pomáhá lidem při záchraně jejich života a patří mu naše poděkování.
Pan Daďa je také členem Klubu dárců krve Kroměřížska , která jako nezisková společenská
organizace působí v tomto regionu již více než 13 let.

Koledy?
Možná nám už z nich jde hlava kolem. Jsou teď slyšet všude. Ale přece jen někdy, když je slyšíme
zpívat dětmi, třeba jak zpívají na pěší zóně: „Nám, nám narodil se...“, se nás to může dotknout někde
hluboko v srdci, i když to slyšíme už po tisící. Možná v sobě koledy skrývají střípek porozumění a sounáležitosti, které v dnešním uspěchaném světě postrádáme. Nepřepínejme automaticky, je v nich
pozvání k prožití společné radosti.
Křesťanské Vánoce do sebe vstřebaly řadu zvyků spojených s oslavou zimního slunovratu. Vánoční
koledy, zpívané v latinské i lidové řeči, nahradily předkřesťanský rituální zpěv oslavující o saturnáliích
boha Saturna. Lidová víra připisovala vánočním koledním obchůzkám magickou moc. Měly přinést štěstí
a blahobyt do každého stavení. Na koledu se o Vánocích chodilo o Štědrém večeru, na svátek sv. Štěpána,
na Nový rok, o dni sv. Tří králů a někde i na Hromnice. Slované přijali název koleda podle názoru L. Niederleho z latinského slova Calendae (kalendy), označujícího první lednové dny, kdy se slavil slunovrat.
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Tímto slovem se ale označoval i každý první den měsíce. Zikmund Winter (1846-1912) napsal, že
„jako kněží pohanští prvního dne každého měsíce obcházeli po domech s modlami, rovněž tak chodívali
hned první kněží křesťanští s křtem po domech a dávajíce domu žehnání, přijímali za to dary. Z kalend
se stala kolenda, koleda“. Staroslověnské slovo koleda znamenalo prý také novoroční den. Balkánské
národy nazývaly kalendou pohanské oslavy zimního slunovratu se zpěvy a průvody. Ve francouzské
Provenci se Vánocům říkalo Calendo. V Anglii se o Vánocích zpívaly carols, ve Francii noels.
Koledy byly a jsou jednou z nejrozšířenějších vánočních kratochvílí. Koledy ve středověku šířili
po celé Evropě potulní žáci, často účinkující v oblíbených vánočních hrách. Makaronské koledy se zpívaly
směsicí latiny a místních jazyků. O vánočních svátcích byly slyšet na trzích, v šencích, klášterech, domech
bohatých měšťanů i šlechtických palácích. V jednotlivých zemích vedle kosmopolitních makaronských
koled zněly o vánočních svátcích domácí koledy, zpívané v národním jazyce.
V Čechách je starodávný obyčej koled a koledování doložen ještě v předhusitských dobách.
Vzdělaný mnich Jan z Holešova sepsal v Břevnovském klášteře více než před půl tisíciletím spis Štědrý
večer, v němž zachytil vánoční obyčeje a zvyky našich předků. Neopomněl popsat ani vánoční píseň,
která se tehdy zpívala: vele, vele, stojí dubec uprostřed dvora. O mnoho mladší není ani koleda Narodil se Kristus Pán, která vznikla z latinské duchovní písně Ave hierarchie coelestis (Buď pozdraveno,
kněžstvo nebeské).
V našich zemích se stejně jako jinde koledovalo a zpívaly se vánoční písně od adventu do Hromnic.
První koledníci se objevovali již o svátku sv. Mikuláše. Žáci farních škol chodili na mikulášskou koledu
i se svými správci. Nosili s sebou velkou figuru biskupa. Sami si oblékali bohatě zdobené šaty, jezdili
na koních a vozech. V roce 1429 zpívali na Staroměstské radnici o sv. Mikuláši s „biskupem“ žáci od sv.
Mikuláše, z Týna, od sv. Michala, Havla, Jiljí a Haštala. Vykoledovali si po 2 groších z denních peněz.
Koledníci to však v Praze neměli lehké. Například v roce 1447 „purkmistrové a konšelé obojího města
přikázali všechněm rektoruom školním i farářuom jich, aby na den sv. Mikuláše žáci nechodili v šatech
nádherných ani v pásech pozlacených nebo stříbrných, s záponami, u věncích perlových, ale prostě,
kteří chtí, v svých šatech anebo měštěnínských suknicích nedrahých, a ovšem na koních aby nejezdili,
jak někdy jsú činievali; a to zachovati uložili v budúciech časech tak choditi pod poslušenstviem panským“. Lidem se ale nazdobení koledníci líbili, a tak se vždy našel způsob, jak přísný zákaz pánů konšelů
a univerzity zdárně obejít. Ještě v polovině 14. století na koledu chodili i pražští preláti, kanovníci
a ostatní duchovenstvo
Novou renesanci prožila česká koleda v 18. století. V 19. století nechyběly mezi koledami ani kramářské a písmácké písně. Oblibu koled nezmenšily ani četné zákazy vyhlašované z kazatelen. Zpěv
koledníků nejčastěji doprovázela harfa, housle, klarinet nebo flétna a v Podkrkonoší trumšajt. Koledníci
zpívali česky o narození Ježíška, cestě do Betléma a královských darech, vinšovali, děkovali (případně
hrozili) za koledu. Na Valašsku chodily děti o Štědrém dnu do kostela k jesličkám a přinášely Jezulátku
nejrůznější dárky. Malý Ježíšek nedostal jen oříšky, jablka, křížaly, med, brynzu, smetanu a kroupy, ale
i hezkou vánoční písničku. Děti před jesličkami tančily a zpívaly:
Ježíšek maličký pasáčkům se smál, smál
na ten jejich tanec shůry se díval, val
a všem požehnání bez meškání dal, dal.
Dárky zůstaly u jesliček přes Boží hod a na svátek sv. Štěpána je dostaly tři nejchudší děti z vesnice
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ŽILI MEZI NÁMI
Na vědomost se dává…
K folkloru takřka každé vesnice ve dvacátých až čtyřicátých letech minulého století patřila obecním zastupitelstvem zřízená funkce obecního sluhy. V Jankovicích tuto činnost za plat dlouhodoběji
vykonával až do zřízení rozhlasu v obci vyučený pekař František Dvorník (1889) se svojí obětavou
manželkou Amálií (1896).
K výkonu práce obecního sluhy, kterou rozhodně nešlo brát na lehkou váhu, byla třeba určitá
dávka otrlosti, výřečnosti, ale také uhlazenosti.
Všechny tyto vlastnosti byly nutné ke správnému
vykonávání péče o býky a jejich připouštění,
roznášení pozvánek na zasedání obecního zastupitelstva, doručování nejrůznějších písemností
občanům od starosty a školy a vybubnovávání
a čtení nejrůznějších informací při několika zastaveních na vesnici (na Pohoršově u stavení Oldřicha
Chytila, v Souhradech u obchodu pana Hlinského,
pak u Matějíčného hospody a na dolním konci vesnice před nebo za mostem přes Rusavu – u váhy).
Všechny tyto práce vykonával pan Dvorník se svojí
manželkou ke spokojenosti občanů. Paní Amálie
Dvorníková vedle starostí o rodinu a obecní záležitosti také prala ubrusy pro obě jankovické hospody, pracovala u sedláků a v jankovické jednotřídce
byla také nějaký čas školnicí.
O tom všem a ještě něco navíc jsme si povídali s dnes 73letou absolventkou knihkupecké
školy v Praze, dcerou pana Dvorníka Emílií jednoho
květnového podvečera v jejím jesenickém bytě.
Než se vydala do „světa, pracovala v punčochárně
Na fotografii z počátku let padesátých zleva
ve Svitu Gottwaldov. Pak se provdala do Jeseníku.
Jenda Dvorník, František Dvorník, Emílie Dvorníková
Kultivovaná, sečtělá žena pak prožila dlouhých 37
– Ondrušková, sedící Amálie Dvorníková
let svého života mezi knihami v knihkupeckém
obchodě v městě Jeseník. Lásku ke knihám získala Emílie – Milka v Jankovicích, kde v knihovně vzorně
vedené řídícím učitelem Karlem Stokláskem přečetla hodně knih. Jak ona, tak její manžel, byli výbornými
šachisty reprezentujícími TJ Jeseník po mnoho let v krajském přeboru. Emílie uspěla v korespondenčním
šachu i na mistrovství ČSR. Ve šťastném manželství vychovali dva syny.
Rozhovor s paní Emílií byl velmi zajímavý: „Tatínek místo obecního sluhy v Jankovicích nastoupil
začátkem 20. let minulého století. Moji rodiče se přistěhovali do obce po předchozí ‚štaci‘ na Chvalčově.
To již byl na světě bratr František (1923), pak se ještě narodili sourozenci Mařenka (1925), Jiřinka (1927), já
v roce 1934 a konečně Jenda v roce 1936. V době, kdy otec s matkou sloužili v Jankovicích, jsme bydleli
v tzv. obecňáku – č.p. 81 za Souhradami. Dům stojí v sousedství obecního úřadu, hasičské zbrojnice
a tenkrát přes příkopu stavení Darebníků – dnes Ševelů. Otec s matkou sloužili obci do roku 1947, kdy
byl zaveden rozhlas. Tatínek si pak našel zaměstnání v holešovském TONu a všetulském cukrovaru.“
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Povídání s paní Emílií se stočilo také na bolestnou událost,
která postihla rodinu v listopadu 1944. Několik měsíců předtím
se v holešovských kasárnách připravoval na policejní službu pohledný, inteligentní František– bratr Emílie. Protože se očekávaly
nálety Spojenců na velká průmyslová města, byl četnický čekatel
Dvorník dočasně převelen do Brna. Při jednom velkém náletu
na moravskou metropoli v listopadu 1944 nemohl František
chybět při pořádkové službě. Spolu s dalšími kolegy pobízel i on
občany k rychlejšímu obsazení míst v protileteckých krytech.
Bomby, které měly padat spíše na brněnskou Zbrojovku, kde
se stále vyráběla vojenská technika, však zasáhly pasáž Alfa.
Tady se naplnil smutný osud Františka Dvorníka, který – ačkoliv
byl sám zasažen střepinou – zachránil svého kolegu Vladimíra
Schandlera z Letohradu. Ztratil však mnoho krve a 21. listopadu
umírá v brněnské nemocnici. Na poslední cestě zemřelého vesnicí, kterou měl tak rád, doprovodilo v úterý 28. listopadu 1944
František Dvorník mladší,
zemřelý při bombardování Brna

za pohřebním vozem velké množství občanů Jankovic. Velice působivým projevem se s ním rozloučil
u kříže před mostem přes Rusavu
oblíbený kněz Karel Plevák.
Vzpomínky paní Emílie, rozené Dvorníkové, se také dotkly
krásných poválečných podvečerů,
kdy pod lípou u jankovické kovárny
zahrál na harmoniku Rosťa Tatýrků,
na kytaru Gusta Křížků za zpěvného
doprovodu Indy Čermáka, Ladislava
Dadi, Jaroslava Tatýrka, Lidušky
Dohnálkové, Jindřišky Křížkové
a dalších.
A co se stalo s bubínkem a paličkami, kterými manželé Dvorníkovi vybubnovávali dobré i smutné
zprávy? Měly skončit v holešovském
muzeu. Kdo však ví, kde je jim skutečně konec?
Po celoživotní lopotě se František Dvorník odebral na věčnost
roku 1964, jeho paní Amálie o osm
let později.
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Jankovičtí železničáři

Dříve než se budeme věnovat dráž1
ním reáliím a připomeneme si jména
jankovských občanů spojená s prací u ČSD,
nahlédněme do dávné historie.
Po vstřícných krocích holešovských
a bystřických radních byly v průběhu roku
1881 zahájeny přípravné práce na výstavbě železniční dráhy Hulín – Bystřice pod
Hostýnem. S příchodem zimy v témže roce
byly přípravy dokončeny a následovalo
detailní posouzení míst předpokládaného
položení trati. Únor 1882 byl pro zamýšlený
projekt velmi důležitý. Z Vídně přichází
zpráva o vydání Listu koncesionálního,
který schválil a podepsal sám František Josef I., císař rakouský. Do výstavby železnice měli co říci také
zastupitelé obce Jankovic. Ti nejdříve po jednání s majiteli pozemků a nemovitostí neměli námitek proti
umístění trati, která měla vést přes Jankovice jinou trasou, než vede dnes. Začalo se plánovat vykoupení
domu č.p. 1 Vincence Kelnara, usedlosti č.p. 2 Josefa Navrátila a Josefa Křížka. Měla být realizována také
různá protipožární opatření týkající se domů č.p. 34, 35, 36 a 42. Pak však vedení společnosti Kroměřížské
místní dráhy přistoupilo na nové požadavky obce Jankovice a změnilo původní trasu navrhovaného
projektu tak, aby se vyhnula záplavovému území a vedla mimo obec. Tím odpadlo vyvlastnění zmíněných usedlostí. Jankovjákům bylo vyhověno i v tom, že na trase zvané Meziříka nebude postaveno
nákladiště ani zřízena zastávka. Hlavním důvodem, proč nestavět v Jankovicích železniční zastávku,
byla obava představitelů obce, že v případě války by se do vesnice dostalo vojsko, které by obec měla
za povinnost vydržovat. Nešlo však jen o to. Jankovičtí sedláci měli starosti o své nejlepší pozemky,
které měla původní trasa železnice protínat.
Práce na stavbě železniční dráhy v jankovickém úseku probíhaly obtížně. Pracovalo se pouze
krumpáči a lopatami. Významným pomocníkem na stavbě dráhy byla koňská síla. Počátkem října 1882
byla trať z Hulína do Bystřice pod Hostýnem dokončena. Následovala první zkušební jízda. Po ní byl
slavnostně 15. listopadu 1882 zahájen provoz. Oproti dnešním zkušenostem se stavbami železnic je
nutné vyzvednout, s jakou rychlostí byla železniční trať Hulín – Bystřice vybudována. V souvislosti s postavením nádražní budovy v Dobroticích
zbudované v roce 1882 vznikla nutnost
zřídit na hlavním přechodu v Jankovicích
závorářské stanoviště. Pak přibyl nádražní
domek pro drážní zaměstnance.
***

2

Ti starší si jistě vzpomenou na strážní
„budku“ nebo odborněji řečeno na závorářské stanoviště 22, které stávalo
z pohledu od Souhrad před železničním
přejezdem na pravé straně. Strážní domek,
tak zvaná „vochtrovňa“, mnozí dnešní pamětníci zvláště v dětském věku mnohokrát
navštívili a byli zde vlídně přijati. Po dlouhá
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léta tady sloužili jankovičtí občané Ignác Pospíšil, Jaroslav
Křížek starší, jeho bratr Ludvík Křížek, Alois Dvorník a manželé Jiřina a Jindřich Kolaříkovi a další. Pracoval zde také
František Nesrsta bydlící v nádražním domečku se svou
ženou Agátou, kteří na svět přivedli děti Miroslava, Josefa,
Antonína, Františka, Žofii, Karla, Ignáce, Ladislava, Václava,
Aloise, Zdeňka, Jana, Marii a Františka.
I když paměť je někdy vrtkavou paní, vzpomínáme, že
za dveřmi strážního domku se nacházela na levé straně dřevěná lavice či kavalec, na jeho konci dřevěný klín obalený
do zbytků deky sloužící jako podhlavník. Uprostřed na stěně byla připevněna signalizační deska se zabudovaným
drážním telefonem. V horní části desky byl umístěn tištěný
malý obrázek, který měl varovat sloužící, aby nezanedbávali plnění svých pracovních povinností. Na pravé straně
desky byla klika patřící k telefonu, kterou delším či kratším
otočením avizoval „vochtr“ do další stanice, že vlak projel
či třeba uvízl, což se u „páry“ stávalo častěji u nákladních
než u osobních vlaků. Na další malé tabulce byly uvedeny
kódy (tečky a čárky znamenající délku vytáčení telefonem),
3
pomocí kterých se železničář na směně dovolal telefonem
do vedlejších stanic.
V případě, kdy vlak zůstal stát na trati, se strážný musel
pěkně v práci „otáčet“ – musel přivolat postrk, pokud nepomohlo předtím posypat koleje pískem. To
vše se dělo za nemalé pozornosti zevlujících dětí, někdy i dospělých.
Na pravé straně budky stál užší stůl se šuplíkem,
ve kterém se vedle jiného nacházel také dopravní sešit.
Do něj se zapisovala činnost sloužících na směně či zastavení traťových pochůzkářů. Budka měla také dvě menší
okýnka na pravé i levé straně stavby. K vybavení strážního
domku patřila metla, lopata a návěstní lampa, kterou
službu konající zavěšoval na návěstidlo za jankovickým
„železňákem“. Na domku bývalo v držákové objímce upevněno ruční návěstidlo nachystané pro případ signalizace
uvíznutého vlaku. Toto světlo musel „vochtr“ co nejrychleji
dopravit před stojící vlak ještě před příjezdem pomocné
lokomotivy. Na „vochtrovně“ bylo upevněno také důrazně
vyzvánějící zařízení upozorňující na stažení závor klikovým
mechanismem umístěným z pohledu od Souhrad na levé
straně budky. Za celou dobu, kdy se tu ručně stahovaly
závory a hlásily přejezdy vlaků, nedošlo k pochybení
sloužících železničářů.
Závory natřené bílými a červenými pruhy byly postaveny nejen na souhradském přejezdu, ale také na Luhách
a kratší závory pod domkem Ševčíkových. Na nechráněný
4
přejezd u „železňáku“ pamatovala železniční správa výstražným křížem tak, jak je tomu doposud.
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Za strážním domkem vedl chodníček do drážního stavení vybudovaného pro železniční zřízence.
Obytné prostory zde nebyly velké – jednalo se o větší světničku se širším oknem a kuchyň s přilehlou
chodbičkou. Nechyběl malý dvoreček obehnaný deskovým plotem a nepatrná předzahrádka se
záhonkem. Dřívější existenci tohoto kdysi nepřehlédnutelného místa dnes připomíná funkční studna
nedaleko železničního přejezdu v obci, která údajně nikdy nevysychá.
Železničáři byli v Jankovicích od dávných dob doposud početně významně zastoupeni. Šlo o Václava Zapletala, Antonína Kučeru, ale také vzpomínaného Jaroslava Křížka staršího, jeho bratra Ludvíka
Křížka, Jiřinu Kolaříkovou a Jindřicha Kolaříka, Antonína Školotíka, Františka Chytila, Aloise Tatýrka,
Jaroslava Křížka mladšího, Zdeňka Křížka, Irenu Křížkovou, Aloise Kopečného, Ladislava Kučeru, Marii
Formánkovou, Ignáce Pospíšila, Emila Žákovského, Zdeňka Darebníka, Marii Stiborovou, Miroslava
Streckera, Jiřího Darebníka, Ladislava Kučeru, pana Slavíka…
Nelehká železniční práce přinášela do rodin kromě mzdy také určité naturální a jiné – režijní
jízdenky, vyřazené pražce, uhlí…
Na fotografii č. 1 je zachycen pan Jaroslav Křížek starší stojící u drážního stanoviště v typické
prvorepublikové železničářské uniformě. Na snímku č. 2 vidíme pana Ludvíka Křížka v uniformě, jaká
se nosila v letech padesátých. Paní Jiřina Kolaříková (foto č. 3) byla vyfotografována v uniformě z téže
doby. Na 4. fotografii byl zachycen pan Jindřich Kolařík, který je kromě čepice v civilním oblečení.
Na další fotografii je legitimace c.k. drážního zaměstnance Ignáce Pospíšila z roku 1906. Poslední
razítko dokládající v ní zaměstnanecký poměr pana Pospíšila u Rakouské a bosensko – hercegovinské
železnice je z roku 1919.
Nad tématem se se mnou zamysleli jankovský rodák Jaroslav Křížek, jeho bratr Zdeněk s chotí
Irenou a Antonín Ryška.
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Snímky z alba
Dáte mi jistě za pravdu, že vidět tolik Jankovjáků pohromadě jednoho nedělního odpoledne před
vypuknutím války se tak často nestávalo. Mnozí z nich jsou už na pravdě boží, a tak alespoň snímek
nám připomene, kdo je kdo.
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Na třetím snímku z doby první republiky stojí u oje vozu obchodník Alois Hlinký, na voze sedí zleva
pánové Chytil, Šmatlák a Sedlařík. Chlapec s limonádou je Karel Sedlařík, holčičku nelze ztotožnit.

Seriál Žili mezi námi připravil JUDr. Jaroslav Pospíšil

Znovu v pohádkovém lese
Zatímco v roce 2006 si udělaly
všechny postavičky z našeho pohádkového lesa volno, letos jsme se s nimi mohli
opět setkat. V neděli 27. května jste se tak
všichni měli možnost vypravit do hezkého
prostředí lesíka Březí, kde na jednotlivých
stanovištích je vždy představován známý pohádkový příběh. Přestože mnoho

místních dětí bylo aktivně zapojeno
v maskách pohádkových bytostí, zástupy
návštěvníků nebraly konce a předčily
očekávání pořadatelů. Spokojené děti
i rodiče a prarodiče se potom sešli v Hájíčku u příjemného posezení spojeného
s opékáním špekáčků.
Miroslav Darebník
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Co nového u hasičů?
Hasiči jsou stále nejaktivnější zájmovou organizací v naší obci a ani
v uplynulých měsících nezaháleli. Vždy
na jaře i na podzim sbírají železný šrot
v celé obci, aby Vám pomohli vyčistit
dvorky a stavení od nepotřebných věcí.
V rámci okrsku se zúčastnili soutěže v požárním sportu, kterou letos
hostili na Rusavě. V sobotu 2. června dopoledne se tam sjeli družstva
Slavkova pod Hostýnem, Brusného,
Chomýže, naše jednotka a také domácí
pořadatelé.
Nadějně rozjetá soutěž a naděje
na dobré umístění se našim hasičům

Příprava na požární útok - Rusava 2. června 2007

začala vzdalovat po nepovedené
štafetě 4x100 s překážkami. Vzhledem
k tomu, že při závěrečné disciplíně neudělal žádný ze soupeřů větší chybu,
v celkovém součtu všech časů obsadilo družstvo Jankovic až 5. místo.
Po roční přestávce uspořádali
hasiči 6. října 2007 vinobraní se
Žopankou. Přestože byla v minulých
letech tato taneční zábava hojně navštěvována, letošní velmi malá účast
zejména místních lidí byla na vinobraní pro pořadatele zklamáním a sebrala
jim další chuť do uspořádání jakékoliv
zábavy.
Vzhledem k celkovým úpravám
Soudní tribunál při vinobraní 6. října 2007
hasičských stejnokrojových předpisů
byly zakoupeny pěti členům SDH kompletní nové vycházkové stejnokroje odpovídající současným
požadavkům.
Náklady na uvedené stejnokroje byly hrazeny z každoročního příspěvku obce místnímu sboru,
který činí 20.000,-Kč.
Celoroční práci zhodnotili hasiči na valné hromadě sboru, která se uskutečnila v sobotu 24. listopadu, kde si zároveň naplánovali, co je čeká v roce 2008. Jednou z významných akcí bude okrskové
kolo v požárním sportu, jehož pořadatelství vychází v některém z jarních měsíců příštího roku na náš
sbor. O jeho termínu Vás budeme včas informovat.
Miroslav Darebník
jednatel SDH Jankovice
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Návrat na filmovém plátně do let minulých
Po několika letech měli místní
lidé možnost shlédnout filmy z archivu obce. Promítání, které v hojném
počtu navštívili, proběhlo v sobotu
17. listopadu v sále OÚ. Jelikož archiv
záběrů z různých akcí je velmi bohatý
a promítnutí všeho je časově náročné,
zaměřila se tentokrát projekce na filmy nejstaršího data, mezi nimiž byla
například pouť občanů na Hostýn
v roce 1945, hasičské slavnosti 1948,
otevírání mateřské školy 1973 či volby
ze sedmdesátých let. Několik občanů
přišlo s návrhem, zda by bylo možné
provést přepis těchto pásků na nosiče DVD či VHS, které by si pak mohli
zakoupit do rodinných archivů. Tyto možnosti jsme již v minulých měsících zjišťovali u různých firem
např. i na pražském Barrandově. Jedná se však o finančně velmi nákladnou záležitost. Ujišťujeme Vás,
že budeme nadále zkoumat možnosti, jak tento filmový archiv, který je velmi vzácnou památkou,
rozmnožit na moderní obrazové nosiče.
Miroslav Darebník

Konec prázdnin patřil dětem
V době, kdy se čím dál hlasitěji kolem nás
začne ozývat „Škola volá…“, přichází obecní
úřad každým rokem zpříjemnit dětem poslední
víkend prázdnin programem s názvem „Loučení
s prázdninami“. Ani letos jsme neudělali výjimku.
V sobotu 1. září přišlo závodit více než 20 dětí
od 3 do 13 let.

Překonání překážky po laně

Všichni, kromě nejmladších, běželi podle
rozdělení do kategorií kratší či delší trasu v lese nad
tenisový kurt. Tam na ně čekaly hodnocené disciplíny ve střelbě ze vzduchovky, hodu granátem,
zdolání překážky po laně a hodu na terč.
V kategorii dívek 10-14let zvítězila K. Zicháčková před Klárou Navrátilovou a L. Barotkovou.
Mezi chlapci v této věkové skupině byl na 1. místě
J. Ponížil, druhý A. Ryška a třetí O. Ponížil.

Vyhlášení výsledků
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Mladší dívky od 6 do 9 let se seřadily na pomyslných stupních vítězů v tomto pořadí: 1. K. Kubová,
2. P. Stoklásková a 3. Š. Mlčáková. Mezi chlapci pak jako vítěz M. Zicháček, 2. M. Ponížil a 3. P. Sedlařík.
Nejmenší dětí do 5 let byly hodnoceny všechny stejnými odměnami a diplomem za účast.
Po vyhlášení výsledků se všichni sešli u táboráku, kde každý závodník obdržel špekáček, který
přišel po náročném běhu vhod.
Miroslav Darebník

Kdy na vánoční bohoslužby na Hostýn?
24. prosince Po
31. prosince Po
		
		

Štědrý den, mše svaté v 7:00, 9:15 a v 15:30 hod, v noci mše sv. není!!
Sv. Silvestr, mše svaté v 7:00, 9:15, 11:00, ve 22:30 modlitba růžence,
23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání
a ve 24:00 pontifikální mše sv.

Pár zimních pranostik…
Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati
Když na Štědrý den sněží, na pytle se chmel těží
Na suchý prosinec následuje suché jaro

A nakonec recept na vánoce…
Ořechové špičky
3 dl mléka svaříme s 9 dkg cukru. Přidáme 9 dkg mletých ořechů a necháme přejít varem. Po vychladnutí přidáme 9 dkg piškotové strouhanky, vanilkový cukr a podle hustoty rum. Hmotu řádně
promícháme a stříkáme sáčkem na linecká kolečka. Po ztuhnutí namáčíme

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2008
stálé zdraví a mnoho úspěchů v osobním životě.
Nadvláda domácích hráčů byla letos přerušena
21. ročník tenisového turnaje se jako obvykle odehrál v prvním červencovém týdnu. Zároveň byla
započata třetí desítka ročníků a tak přišli pořadatelé s novinkami v herním řádu a navíc připojili i turnaj
ve čtyřhrách, který se dříve hrával zvlášť až na počátku srpna.
Časově náročný program tak byl rozvrhnutý do 8 dnů.
K losování v mužské kategorii se přihlásilo 18 hráčů. Jako číslo jedna turnaje dvouher mužů byl
nasazen obhájce turnajového vítězství Z. Matela. Dvojkou byl určen loňský finalista M. Daněk. Třetí
a čtvrtý nasazený byl určen losem mezi B. Klůjem a A. Hrudíkem. Do druhého koše byli podle výkonnosti
nasazeni další hráči. Hráči pak byly vylosování do tabulek.
První dva z tabulek prvního kola turnaje dvouher mužů a turnaje čtyřher postoupili do osmičlenného pavouka.
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Domácí hráče pak svedly předešlé výsledky ze skupin do vzájemných soubojů, ze kterých vzešel
vítězně loňský vítěz Zdeněk Matela, když postupně vyřadil A. Hrudíka a v semifinále i dalšího člena TK
Jankovice B. Klůje. Ve finále se proti němu v sobotu 7. července však postavil J. Zavadil z Bystřice pod
Hostýnem, který předtím porazil v semifinále Štefana Uhlára ze Zlína.
Jaroslav Zavadil se tak stal dvanáctým hráčem, kterému se ve dvouhře povedlo v Jankovicích zvítězit a při závěrečném vyhlášení výsledků převzal putovní pohár z rukou starostky obce p. Šišákové.

Vítěz dvouher J. Zavadil přebírá pohár

Aktéři finále čtyřher
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Přehled výsledků z finálové části turnaje dvouher:
čtvrtfinále
A1 Matela

semifinále

6-4, 6-2	 

6-3, 6-3			

6-0, 6-1

Zavadil

Zavadil	 

Uhlár			

A2 Uhlár		
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Matela	 

Zavadil	 				

B2 Vybíral		
D1 Daněk

6-3, 6-1

Klůj			

D2 Dvořák		
C1 Zavadil

vítěz

Matela	 	 

C2 Hrudík		
B1 Klůj

finále

1-6, 1-6	 

6-4, 6-2	 

4-6, 3-6

Do turnaje čtyřher se přihlásilo 10 dvojic a hrálo se stejným systémem jako ve dvouhrách mužů.
Do finále se probojovaly páry Š.Uhlár, Š. Marko ze Zlína a Z. Míček z Bystřice pod Hostýnem s M. Daňkem
z Holešova. Po velkém boji a řadě pěkných výměn nakonec zvítězili Z. Míček, M. Daněk 6:4, 7:5 a získali
zcela nový putovní pohár, který věnovala obec Jankovice.

Turnaj žen
Novinka v turnajové historii byly souboje žen. Do turnaje se přihlásily hráčky Topičová, Doleželová,
Jadrníčková, Janečková, Michálková a Prokopcová. Všechny až na Topičovou a Janečkovou odstoupily.
Následně se dodatečně přihlásila domácí Pavlína Křížková.
1
1 Topičová
2 Janečková

2-0

3 Křížková

0-2

2

3

B

S

P

0-2

2-0

2

2:2

2.

2-0

4

4:0

1.

0

0:4

3.

0-2

Turnaj mladých
V průběhu turnaje se také odehrál druhý ročník mládežnického turnaje, kde zvítězil Štěpaník
z Kroměříže.
1
1 Štěpaník

2

3

4

B

S

P

2-0

2-0

2-0

6

6:0

1.

0-2

0-2

0

0:6

4.

2-0

4

4:2

2.

2

2:4

3.

2 Kopřiva

0-2

3 Nedbal

0-2

2-0

4 Indrák

0-2

2-0

0-2
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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:
8. prosince 2007 Mikulášská nadílka - za dětmi přijde Mikuláš s čerty a andělem, začátek v 15.00 hod.
9. prosince 2007 Vánoční koncert - vánoční atmosféru ve formě písní a koled přináší dechová hudba
Moravská Veselka. Začátek ve 14.30 hod. v sále OÚ.
2. února 2008
Maškarní ples - účastníci v maskách mají 50% slevu na vstupném. K poslechu i tanci
hraje hudba Rytmix, bohatá tombola i občerstvení.
3. února 2008
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:
5. ledna 2008

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

Sbor dobrovolných hasičů pro vás připravuje:
19. ledna 2008
2. února 2008

Hasičský ples - k poslechu i tanci hraje dechová hudba Zdounečanka. Začátek ve
20.00 hodin. Pro návštěvníky z okolních obcí bude zajištěn svoz i odvoz autobusem.
Vodění medvěda - průvod masek v čele s medvědem obcí. Začátek v 8.30 hodin.

Vážení občané,
V těchto dnech rozhoduje obecní zastupitelstvo o investicích v následujícím roce 2008 a také
výhledu do roku 2010.
Oslovujeme Vás proto s dotazem, které z následujících akcí by jste upřednostnili Vy a které jsou podle Vás naopak zbytečné. Můžete označit i více, popřípadě do volného řádku dopsat jiný Váš návrh.

a) výstavba chodníků v obci

ano - ne

b) rozšíření sálu OÚ směrem do dvora

ano - ne

c) pokračování v rekonstrukci Hájíčku (nové sociální zařízení, nové bufety)

ano - ne

d) rekonstrukce povrchu tenisového kurtu

ano - ne

e) ................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obec mimo tyto akce intenzivně pracuje na zpracování projektů pro systém čištění odpadních
vod v obci, což bude nutné v nejbližších letech realizovat.
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25. května 2007 jsme hostili
zasedání Podhostýnského
mikroregionu >

< Altán pro muzikanty
v Hájíčku po rekonstrukci

Brzký příchod zimy překvapil
i přiznivce ledního hokeje
- stavba mantinelů 18. 11. 2007 >
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Soutěž o ceny s křížovkou
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá (TAJENKA).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D
E
F
G
H
I
Legendy										
Vodorovně:									
A - Bolení, chlapecké jméno (24. 12.).					
B - Nádoba u studny, grafit, nabízecí citoslovce.
C - Znamení zvěrokruhu, jednoduchý stroj, přítel panenky Barbie.
D - Název značky síry, v blízké době, orání.						
E	 - TAJENKA
F - Plivat, muž, název poloměru.							
G - Potomek, sdružení, smyčky.							
H - Slovensky „Ir“, turistovo přístřeší, město u Plzně.					
I - Přísný římský státník, nestálá 							
Svisle: 									
1 - Atlet, pejsek.		
2 - Výhodná koupě, starověký drnkací nástroj.
3 - Hlt, jedovatá bylina, citoslovce zasyknutí.
4 - Zn. elektronvoltu, odnož, římské číslo C.			
5 - Domácky Anastázie, spěch.						
6 - Omastky, části rukou.						
7 - Slůvko pochopení, obvaz, sportovní zkratka.				
8 - Ruský souhlas, zvrásněná tkanina, mužské jméno.				
9 - Čili, nekovový prvek.						
10 - Nebeský pokrm, zvuk hasičské trubky.				
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Poznejte domek na fotografii

Vyplněné kupony vystřihněte a vhoďte do připravené schránky v místní prodejně potravin nejpozději do 13. ledna 2008.
Ze správných odpovědí vylosujeme na nejbližším veřejném zasedání OZ tři výherce, kteří získají
2 volné vstupenky na únorový maškarní ples.
Správné odpovědi z minulého vydání 1/2007: (celkem bylo odevzdáno 7 správných odpovědí)
Tajenka křížovky: Včelínek, Slatiny
Na fotografii: dům č. 106 Antonína a Marie Kučerových (v současné době zde bydlí manželé Kučerovi
a manželé Janošovi)
Výherci:
finanční výhru ve výši 300,- Kč získala: D. Mrázková
věcné ceny obdrží: J. Stoklásková, J. Kolaříková

Na fotografii je . .........................................................................................................................................
Tajenka křížovek .......................................................................................................................................
Jméno luštitele . ........................................................................................................................................
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Dopravní nehoda na ostrůvku před autobusovou zastávkou

Pouť obce na Hostýně 1. července 2007

Vydává: Obecní úřad Jankovice
Zpracoval: M. Darebník
Foto: M. Darebník, archiv OÚ a občanů
Adresa: Obecní úřad Jankovice 101, 769 01 Holešov
e-mail: jankovice@knet.cz
Internet: http://jankovice.hyperlinx.cz
Náklad: 170 ks
Tisk: TYPOservis Holešov
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