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Zpravodaj

Naše dědina
Číslo 1/2011 • Vydává OÚ Jankovice • Cena 5 Kč 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
spousty z Vás se již ptalo, co se stalo se zpravodajem, proč ještě nevyšlo další číslo…?  Rozhodli jsme 
se spoluautory a následně bylo také projednáno v zastupitelstvu, že dále bude vycházet Naše dědina 
pouze 1x ročně. Náš zpravodaj příští rok završí již 10 let své existence a já se musím stále častěji dívat 
na předchozí čísla, abych stále nepsal to samé a nestřídal jen datum. Patříme mezi menší obce a událostí 
zde není tolik, abychom mohli informovat každý půlrok alespoň na deseti stránkách. Schází nám více 
spolupracovníků a přispívatelů, kteří by do každého čísla napsali o nějaké neobvyklé události, výletu, 
sportovní akci a tím oživit a rozšířit obsah, který by se tím mohl vrátit znovu na více ročních vydání. 
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Ohlédnutí za rokem 2011
Na veřejných zasedáních ZO Jankovice v letošním roce bylo schváleno:

Rozpočet na rok 2011                                                                                                                              
• zpráva o provedení inventury obecního majetku ke dni 31.12.2010                                            
• zpráva o hospodaření obce za r. 2010                                                                                       
• vyhlášky na svoz domovního odpadu,  poplatek za psa, poplatek za pronájem veř. prostranství, 
• poplatek za výherní automaty                                                                                                    
• umístění reklamy p. Ambrosovi u cesty II/438                                                                                  
• poplatek za stočné na rok 2011 ve výši 80,-Kč/osoba                                                                
Příspěvky na činnost pro rok 2011:
• myslivecké sdružení Hrabina 5000,- Kč
• Sbor dobrovolných hasičů 20000,- Kč
• Český svaz včelařů 5000,- Kč
• Sdružení zdravotně postižených v Holešově 500,- Kč
• Svaz chovatelů 5000,- Kč
• Podhostýnský mikroregion 28000,- Kč
• Svaz chovatelů drobného zvířectva 500,- 
Nový územní plán obce                                                                                                                  
• dokončení oprav v areálu Hájíček                                                                                                            
• vybudování opěrné zídky na Skýbě u domu č.p. 111                                                                                           
• oprava  fasády na budově OÚ ze dvora a výměna okna u skladu                                                         
• údržba veřejných prostranství                                                                                                    
Závěrečný účet za r. 2010                                                                                                                
• pronájem parcely č. 2215 a 2217 o výměře 9528 m2 panu Liboru Doleželovi 
 pro zemědělskou výrobu                                                                                                                                        
• umístění reklamy na autobusových zastávkách panu PeaDr. Jaromíru Stratilovi 
 na ubytovací činnost                                                                                                                                                  
• příspěvek 5000,- Kč na pořízení nových zvonů do kostela na sv. Hostýně                                       
• vybudování přístřešku na mantinely ve sportovním areálu na kurtech                                                   
• zpevnění břehu potoka Zhrta na Pohoršově                                                                                     
• oprava požární stříkačky a podání žádosti o dotaci na stříkačku novou                                          
• nákup židlí do zasedací místnosti OÚ                                                                                             
• předběžný rozpočet na rok 2012                                                                                                 
• inventurní komise pro provedení inventury obecního majetku k 31. 12. 2011 

Vzhledem k ukončení pozemkové úpravy v naší obci se stal náš stávající územní plán značně 
nepřehledný. Navíc jeho platnost končí již v roce 2015. Vzhledem k těmto důvodům se ZO roz-
hodlo pro pořízení nového územního plánu. Ve spolupráci s MěÚ Holešov byl vypracován návrh 
zadání nového územního plánu obce Jankovice a během měsíce září byl vyvěšen na úřední desce 
a na internetových stránkách obce. Po schválení návrhu zadání bude provedeno výběrové řízení 
na projektanta, který nový územní plán zpracuje. Zpracování nového územního plánu bude naším 
hlavním úkolem v roce 2012 a jeho dokončení předpokládáme v roce 2013. Na pokrytí nákladů 
budeme žádat Zlínský kraj o dotaci z Programu rozvoje venkova.     
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V letošním roce byl vyměněn elektrický rozvaděč u kulturního areálu v Hájíčku a rozvaděč 
pro sportovní areál. Dále bylo na kurtech opraveno sociální zařízení a připraveny základy pro 
přístřešek na zakrytí mantinelů a antuky. Samotný přístřešek bude postaven na jaře 2012.

 U pomníku padlých byly vykáceny staré a znovu zasazeny 2 mladé stromy (hloh).  V říjnu 
byla opravena zbývající fasáda na budově OÚ ve dvoře. Pokud vyjde počasí, bude ještě opraven 
břeh u potoka Zhrta na Pohoršově. Oprava zídky na Skybě se přesune na příští rok. Po celý rok se 
staráme o úpravu veřejného prostranství.

V měsíci květnu byly zahájeny práce na polní cestě C1 Chomýž - Jankovice, do níž patří také 
vybudování nového mostku přes potok Zhrta na našem katastrálním území.

 V měsíci červenci a srpnu byly opraveny břehy potoku Zhrta stylem rovnanina. Investorem 
této akce jsou Lesy České republiky Povodí Moravy a práce provedla firma Proles Brno.

V letošním roce jsme dodatečně k  loňskému výročí, 650 let od založení obce, vydali knihu 
Jankovice - Historie a současnost. Autory knihy jsou Vladimír Březina a Jaroslav Pospíšil, občan 
naší obce. Bylo vydáno 300 výtisků.

V  červnu 2011 jsme obdrželi dotaci z Evropských fondů za přístavbu sálu v budově OÚ v částce 
768 709 Kč. Uvedená přístavba byla provedena v druhé polovině loňského roku.

Během celého roku se staráme také o pořádání kulturních a sportovních akcí v naší obci. 
O jednotlivých akcích informujeme občany na našich internetových stránkách a v obecním 
zpravodaji Naše dědina, který od letošního roku bude vycházet jednou ročně. 

Miloslava Šišáková

Vladimír Březina

Jaroslav Pospíšil

Vydání knihy a DVD
Za velkého zájmu občanů i rodáků byla v sobotu 29. ledna 2011 

uvedena do prodeje publikace s názvem Jankovice - Historie a sou-
časnost autorů Vladimíra Březiny a Jaroslava Pospíšila. Kniha byla 
vydána při příležitosti loňských oslav 650. výročí obce.                   

Do konce roku na ní však autoři pilně pracovali, slavnostně ji tak 
mohli představit teprve až na začátku letošního roku. Mimo kompletní 
historie se zde dočtete také o minulosti jednotlivých domovních čísel 
a událostech, které se k domkům vztahují. Součástí knihy je barevná 
obrazová příloha.

Celým programem provázela paní Jaroslava Navrátilová a v prů-
běhu besedy s autory vystoupili: na housle 
člen Zlínské filharmonie Jan Nedoma, zpěv 
Mgr. Marcela Buchmanová a na klavír Zbyněk Pospíšil.

Co všechno sepsání knihy obnášelo, o tom jsme si popovídali 
s oběma jejími autory.

Kde se vzala prvotní myšlenka dát dohromady knihu mapující 
historii obce až po její současnost?

Vladimír Březina: „První myšlenka vydat knihu byla v roce 2009, pra-
covat na ní se vším všudy jsme však začali až vloni. První půlrok byl spíše 
o sběru materiálu a přípravách, druhý obnášel především psaní“.
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Co všechno vydání publikace obnášelo?
Vladimír Březina: „Bylo potřeba prozkoumat všechny možné archívy 

a knihovny. Důležitou roli hrály také vzpomínky pamětníků, aby pohled 
na dějiny obce byl maximálně vyvážený, objektivní a pokud možno 
kompletní.“

Spolupracovali jste i s obyvateli?
Jaroslav Pospíšil: „Zkontaktoval jsem hodně místních pamětníků. 

Jejich výpovědi se staly základem pro některé pasáže v knize. Vzpomínky 
jsou jedinečnou záležitostí, které se však musely také objevit ve světle 
historických faktů.“

Narazili jste i na pamětníky, kteří se zdráhali vám vylíčit své 
zážitky?

Jaroslav Pospíšil: „Na takové jsem opravdu narazil, ale má přesvěd-
čovací taktika nakonec slavila úspěch. Mnozí nakonec povolili, i když 
třeba i tři roky se o některých událostech odmítali byť jen zmínit. Nakonec ale uznali, že historie je 
historie.“

Je jankovická kniha vaším prvním společným dílem?
Jaroslav Pospíšil: „Ano, když mě místostarosta obce oslovil s tím, že bychom mohli dát dohromady 

knihu při příležitosti oslav, zkontaktoval jsem se s Vladimírem Březinou. Kolega je sice velmi mladý, ale 
zato zkušený historik a velice dynamický. Já jsem zase jiného založení jakožto autor literatury faktu. 
Společně se nám ale dílo podařilo.“ 

     Knihy jsou stále k dispozici k osobnímu vyzvednutí v kanceláři OÚ v úředních hodinách 
nebo si ji můžete objednat na e-mailové adrese obec@jankovice.net a bude vám zaslána poštou 
na dobírku. Cena knihy je 350 Kč.

Společně s knihou jsme zpracovali také soubor dvou DVD, které obsahují přepis záznamů 
akcí z filmových 16 mm pásků, které v obci pořídili amatérští i profesionální kameramani v období 
let 1946-1991.

K jednotlivým událostem 
jsou přidány titulky, a jelikož se 
jednalo o filmy bez zvuku, byla 
přidána na celou stopu i hudba. 
Kvalita jednotlivých záběrů 
odpovídá možnostem tehdejší 
techniky, přesto byla snaha 
vytvořit příjemnou vzpomínku 
a vidět své příbuzné a známé, 
kteří již nejsou mezi námi nebo 
se vrátit o několik desítek let 
zpět do dětství či mladých let 
mnoha z vás.

Cena tohoto kompletu 
v rozsahu 2x 75 minut je 100 Kč.

Miroslav Darebník

Za rodáky vystoupil Ladislav 
Hrubý z Polešovic
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Do Chomýže po asfaltu
Před několika dny byla dokončena velmi diskutovaná polní cesta mezi naší obcí a sousední 

Chomýží. Jedná se o komunikaci, která je realizována za účelem zpřístupnění zemědělských pozem-
ků a cykloturistiky v návaznosti na cyklotrasu č. 5033 Kroměříž - Hostýnské vrchy v délce 1053m. 
Jako součást stavby bylo do projektu na žádost obce zahrnuto také nové přemostění Zhrty tzv. 
Juchaňový most. V místech napojení na stávající místní komunikace je povrch opatřen zvýšenými 
přejezdovými prahy, ke kterým je prodlouženo veřejné osvětlení. Investorem této akce je Minister-
stvo zemědělství - Pozemkový úřad Kroměříž a zakázku realizovala firma Eurovia CS, a.s. 

Důležitou informací je také to, že cesta bude uzavřena pro veškerý motoristický provoz 
s výjimkou vozidel s povolením 
OÚ Chomýž a OÚ Jankovice.

Povolenky budou vydávány 
po nejbližším veřejném zasedání 
nejpozději od středy 7. prosince  
v kanceláři obecního úřadu.

Zároveň je projednávána 
s Policií forma a možnosti maxi-
málního omezení rychlosti cyklis-
tů v části obce Souhrady tak, aby 
nebyli ohrožování ani omezováni 
chodci a obyvatelé této části.

Není to však jednoduché, 
neboť zavedením omezení, na-
příklad značkou IP26 Obytná 
zóna si zároveň uplétáme bič sami 
na sebe a zejména na obyvatele 
této části. Ze zákona by to zname-

nalo osazení na začátku i konci zóny zpomalovací prahy, omezení rychlosti na 30km/h a zákazu 
stání vozidel na místní komunikaci pod hrozbou pokuty.

Miroslav Darebník 

Stavba mostu (červenec 2011)

Čtvrtstoletí tenisového turnaje v Jankovicích
V polovině června znovu ožil kurt boji tenisových nadšenců při příležitosti dalšího, tentokrát 

jubilejního 25. ročníku turnaje „O pohár starostky obce“. 
Turnaj byl rozehrán již 16. června a finále spojené se slavnostním zakončením proběhlo 6. 

července.
 V kategorii dětí do 10 let zvítězil domácí Zbyněk Pospíšil před dalším hráčem z Jankovic 

Lumírem Hedrychem, ve dvouhře mládeže získal prvenství Dominik Vašík z Ostravy.
Ve dvouhře žen vyhrála Nikola Olšáková a vítězství ve čtyřhře žen si zajistily J. Hendrychová 

s H. Šťastovou.
Nejvíce obsazeny byly tradičně dvouhry a čtyřhry mužů.  Mužskou čtyřhru s přehledem 

ovládla dvojice Z. Matela a R. Kusák. 
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 Do finále dvouhry se probojoval i Karel 
Posolda a Michal Daněk, kteří se zároveň jako 
deblový pár probojovali i do finále čtyřhry.

Finálové utkání přineslo velmi vyrov-
naný boj, ve kterém nakonec triumfoval 
stejně jako loni Michal Daněk z Holešova 
s výsledkem 5:7, 6:1, 6:4 a připsal si tak páté 
vítězství na místním turnaji.

Po celé téměř tři týdny se tenisový tur-
naj těšil velkému zájmu diváků z Jankovic 
i okolí, kteří si našli cestu do příjemného 
prostředí sportovního areálu.

25. ročník se zapsal do historie i několi-
ka rekordy. Celkem bylo odehráno za dvacet 
dní 103 utkání a turnaje se zúčastnilo 46 
hráčů či hráček z Jankovic i širokého okolí, Zlína, Přerova i Ostravy. 

Ve finále se utkali: zleva vítězové R. Kusák a Z. Matela 
proti M. Daňkovi a K. Posoldovi.

Dobré výkony předvedli ve čtyřhře pozdější  
semifinalisté A. Hrudík a E. Dvořák.

Nejlepší dva hráči z turnaje dětí:  
Z. Pospíšil a L. Hendrych.

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

Miroslav Darebník

Dálková doprava vody na Hostýn
Také naše zásahová jednotka se zúčastnila neobvyklého cvičení, které proběhlo v sobotu  

6. srpna 2011 po trase Chvalčov – Svatý Hostýn. V 15:00 hodin se z chvalčovského místního rozhlasu 
rozezněla siréna a kolona hasičských speciálů se vydala na samý vrcholek nedalekého poutního 
místa.  Mimo naší jednotky se na akci podílely dobrovolné sbory: Chvalčov, Hošťálková, Hulín, 
Domaželice, Loukov, Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Slavkov pod Hostýnem, Brusné a Rusava. 

Po nasátí vody z čerpacího stanoviště po výstřik u rozhledny trvalo celé zavodnění požárního 
vedení v délce 1998 m přesně 39 minut. 
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Všechny zúčastněné jednotky se shromáždily  
na parkovišti poblíž hotelu Říka.

Členové zásahové jednotky L. Stoklásek a S. Kolařík 
svážejí stříkačku do těžce přístupného terénu v lese 

pod křížovou cestou.

Kompletní fotogalerii si můžete prohlédnout na odkaze http://hasicichvalcov.rajce.idnes.
cz/1_album_predavka_vody_Chvalcov-Svaty_Hostyn_6.8._2011.

Miroslav Darebník

Co do kontejnerů nepatří?
Do kontejnerů na plasty nepatří: koberce, linolea, mikrotenové sáčky, plasty z elektroniky, 

automobilové nárazníky atd.
Do kontejnerů na sklo nepatří: porcelán, autoskla, zrcadla a keramika.
Vzhledem k tomu, že se občas u těchto nádob objeví odpad, který zde vůbec nepatří, upozor-

ňujeme, že umístěním nebezpečného, objemného nebo jiného odpadu vedle kontejneru na sepa-
rovaný odpad dochází k neoprávněnému založení skládky a k odkládání odpadků a odpadu mimo 
vyhrazená místa! To je přestupek dle §47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
v platném znění. Za uvedený přestupek lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 50.000 Kč.
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Úspěch Gabriely Gunčíkové
     Celé jaro a zejména na přelomu května a června  se dostávala naše obec do povědomí tisíců 

televizních diváků nejen v celé republice, ale i na Slovensku díky pěvecké soutěži Československá 
superstar, ve které postupovala stále výše Gabriela Gunčíková. 

A čím více se blížilo finálové kolo, bylo 
její účinkování předmětem téměř každého 
rozhovoru mezi občany. Pro velký zájem 
proto obec uspořádala v neděli 22. května 
zájezd do Prahy na  přímý přenos jednoho 
z kol, kde se přestavili poslední čtyři zpěváci 
včetně Gabriely. 

Vyvrcholením zejména pro mládež 
z Jankovic a okolí pak byla autogramiáda, 
kterou uspořádala obec ve spolupráci s te-
levizí Nova ve čtvrtek 2. června v Hájíčku. 
V následném nedělním finále nakonec 
skončila Gábina na druhém místě, přestože 
pro mnoho příznivců, ale i třeba porotu 
v superstar byla vítězkou.

Hned poté se pro ni roztočil kolotoč vystoupení na koncertech, účastí na společenských akcích 
a nedávno také v taneční soutěži Let´s Dance, jejíž část se svým tanečním partnerem zkoušela 
i v místním obecním domě. Stala se také později Objevem roku 2011 v soutěži Hvězda roku, kde 
hlasovali televizní diváci a stejný titul získala minulý týden v soutěži Český slavík.

Na začátku listopadu našemu zpravodaji poskytla krátký rozhovor.
Na co nejraději ze superstar vzpomínáš? 
„Nejraději vzpomínám asi na všechno. Superstar mi hodně chybí, jak ti lidé, tak i atmosféra. Je 

smutné, když si člověk řekne, že už tohle nikdy znovu nezažije. Hala už je rozebraná…. Každopádně 
na to do konce života nezapomenu, byly to jedny z nejlepších měsíců mého života.“ 

Úspěch v superstar Ti otevřel cestu k setkáním s mnoha známými domácími i zahraničními 
umělci. Kterého setkání si nejvíce vážíš?

„Vážím si každého setkání, protože tito 
slavní umělci jsou neuvěřitelné osobnosti. Nej-
raději mám ty, kteří v životě dokázali opravdu 
hodně, ale zůstali především pokorní. Proto 
pro mě nejvíce znamenalo setkání s panem 
Gottem.“

Diváci Tě mohli nedávno sledovat také 
v taneční soutěži TV Markíza Let´s Dance. 
Jak se dá skloubit koncertování, nahrávání 
a tanec?

„Popravdě řečeno … nedá se to skloubit. 
Dá se to nějakou chvíli vydržet, ale podepíše 
se to jak na fyzické, tak na psychické stránce. 

Účastníci zájezdu v Praze před zimním stadionem Sparty.

2. června 2011 - vystoupení G. Gunčíkové  
v rámci autogramiády.
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Vypadnutí pro mě bylo smutné, ale zároveň osvobozující. Každopádně to pro mě byla úžasná zku-
šenost.“

Co připravuješ v nejbližší době a kde Tě můžeme vidět?
„Teď momentálně dokončuji první CD, které by mělo vyjít na Vánoce a zároveň vychází první singl 

z této desky. Jmenuje se Zůstanu napořád. Koncertů je spousta, hlavně v prosinci. Termíny a místa 
můžete najít na stránkách Merylandu.“

A příští vystoupení v Jankovicích?
„Doufám, že co nejdříve „

„Ještě bych chtěla poděkovat všem obyvatelům Jankovic za podporu, které se mi od nich dostalo v době 
mého účinkování v soutěži, a i když v současné době je můj život poněkud hektický a domů se dostanu 
jen velmi málo, budu se snažit udělat si čas a při nějaké vhodné příležitosti v Jankovicích zazpívám.“

Miroslav Darebník

V Jankovicích se na  mizející tradice nezapomíná
„Spolek pro zachování tradic „ vznikl v neděli 17. dubna 2011, a to za účelem zachování živých 

a obnovení již zapomenutých zvyků a tradic. První akcí bylo předvelikonoční „Jaro v muzeu“. Tím 
jsme také otevřeli a ukázali občanům nejen naší obce „muzeum“ na Pohoršově.  Je to v domku 
č. 21. Na akci bylo k vidění pletení košů, košíčků, tatarů. Dělaly se píšťalky a březové metly. Také 
se zdobily perníčky a velikonoční vajíčka několika způsoby. Prohlédnout si mohli občané také 
výtvarné práce dětí z MŠ v Dobroticích a výstavku dřevořezby. Probíhala hra v „kuličky“, do které 
se kromě dětí zapojily i starší ročníky. Akce, hlavně díky krásnému počasí, byla velmi úspěšná. 

17. dubna 2011 - Jaro v muzeu.

Další akcí, spíše na zkoušku než pro širší veřejnost, bylo 27. května „kácení máje“ v zahradě muzea. 
Tady nás počasí nechalo máj skácet, ale pak nás stálý déšť vehnal do prostor muzea. Na 7. srpna si 
spolek připravil soutěž v sečení trávy kosou“O Jankovského sekáče 2011“. Byla napečena spousta 
vynikajících koláčů. Seklo se kosou i kosákem. To vyhrála Zd. Zicháčková a jankovským sekáčem 
se stal pan Antonín Ryška. V Hájíčku pak probíhaly ukázky valašských her z dob dávno minulých. 
Někteří účastníci akce si stihli opékat špekáčky a dát si dobrou zelňačku, než začalo pršet. 
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7. srpna 2011 - O jankovského sekáče.

28. září se členové spolku vypravili na vyjížďku na starých kolech a v dobových oblecích. Projeli 
Chomýž, Brusné a Rusavu. Počasí bylo příznivé, vrátili jsme se bez úrazu, v pořádku a spokojeni. 
Fotografie ze společných akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách naší obce. 

 Josef Kučera st.

Osvětlení sálu OÚ
V polovině října byly v hlavním sále obecního domu instalovány čtyři 400W reflektory, které 

budou sloužit zejména pro sport nebo při natáčení či fotografování různých akcí zde pořádaných. 
Již v průběhu prosince bude možnost si zde zahrát badminton a větší intenzita osvětlení bude 
přínosná také například pro regulérnost vánočního turnaje ve stolním tenise. 

JUBILANTI  2011

LEDEN 
 František Mlčák 85
 Jaromír Vánský 50
 Hynek Skalina 50
 
ÚNOR Marie Dohnálková 80
       
DUBEN Marie Pospíšilová 70
 Stanislav Talach 75
 Anna Křížková 80
 Jiří Čepica 50

KVĚTEN Josef Strnka 60
 Pavla Krištůfková 50
 Jaroslav Pospíšil 70
 Marie Kučerová 85
 Pavel Sedlařík 65

ČERVEN Zsolt Székely 65
 Josef Sedlařík 70

ČERVENEC Božena Barotková 55
 Jan Nedbal 50

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA
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SRPEN Drahoslav Šimčík 60
 Karel Kolařík 60
 Marie Borůfková 85
 Rostislav Crlík 75

ZÁŘÍ Věra Ševčíková 65
  
ŘÍJEN  Ludmila Kučerová 75
 Božena Neradilová 65

LISTOPAD Ivan Crlík 50
                        Radomír Mlčák 50
                        Ivan Mandula 60
 
PROSINEC  Emílie Ponížilová 75
                       Vladimír Hlinský 50
 Stanislav Pokorný 50
                       František Pokorný  90
                     Bohumil Páník 55

NAROZENÍ 2010

 Helena Hudečková
 Jiří Darebník
 Matyáš Tetera
 Sofie Ambrosová

ZEMŘELÍ  2010

 František Holloši
 Vladimír Hlinský

Jubileum bývalé spoluobčanky
Krásné životní jubileum - 90 let oslavila v dubnu paní Františka Šenkyříková, která celý svůj 

život prožila v Jankovicích, ale nyní bydlí v Domově pro seniory v Holešově, kde jsme ji s gratu-
lací a malým dárkem navštívili.  Paní Šenkyříková vzkazuje prostřednictvím našeho zpravodaje 
pozdrav vám všem.       
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Jankovské zdravotní sestry
Čas od času na každého dojde a my se ocitneme s příznaky nemoci v čekárně u lékaře, nebo přímo 

v nemocnici. Tady se nás hned neujmou lékaři, ale povětšinou zdravotní sestry, které nás pak provázejí 
po většinu našeho vyšetření či nemocničního pobytu. S nimi pak sdílíme naději, že všechno dobře 
dopadne a my se vrátíme domů zdraví. Ony jsou jakýmisi lidskými anděly, od nichž hřejivé slovo, laskavý 
přístup, ale také ráznost v pravé chvíli nás přenesou přes most našeho stonání do života a naděje. 

V Jankovicích k takovým oporám ve zdravotních nesnázích patřila paní Jana Stoklásková, rozená 
Štěpaníková, rodačka z blízkého Bílavska. Na kroměříž-
ské zdravotní škole maturovala s vyznamenáním – to 
byl pro ni odrazový můstek k nástupu na neurologické 
oddělení kroměřížské nemocnice. Přes náročnost služby 
se sžila s kolektivem a pracovala zde k naprosté spoko-
jenosti lékařů. Když se pak o slovo přihlásily mateřské 
povinnosti a na svět přišli synové Luděk a Libor, stála 
paní Jana před volbou: vrátit se zpět do nemocnice, 
nebo zvolit zaměstnání blíže k domovu, který ji stále 
více připoutával výchovou synů a starostí o manžela  
a manželovy rodiče. Nakonec právě tyto okolnosti roz-
hodly, že nastoupila ne do vzdálené Kroměříže, ale jako 
obvodní dětská sestra v Holešově, kde pak pracovala 
dlouhých 30 let. Kromě toho byla členkou a předsedkyní 
Československého svazu Červeného kříže, vždy se účast-
nila vítání občánků do života, bez ohledu na domácí 
vytížení byla všude tam, kde bylo třeba občanům obce 
poskytnout ošetření, pomoc při úrazech či radu těm, 
kteří ji v nemoci potřebovali. Našla si čas i na brigády 

při zvelebování obce. Nechť je tento příspěvek alespoň malým poděkováním paní Janě, která tolik 
žila starostmi a bolestmi jiných, za vše, co pro občany obce udělala.

Další zdravotní sestřičkou, která se nesmazatelně zapsala do srdcí lidí, kteří se dostali se zdravím 
do křížku, je paní Věra Ševčíková, rozená Grygerová. Zdravotní školu ukončila maturitou ve Zlíně, 
tehdy Gottwaldově, v roce 1964. Poté, co ji ve 2. a 3. ročníku učil na zdravotní škole, nad ní držel 
ochrannou ruku MUDr. Václav Zapletal z Jankovic, tenkráte ředitel Okresního ústavu národního 
zdraví ve Zlíně. Život bez opory maminky byl pro ni 
těžký, na druhé straně ji zocelil. 

Když po maturitě nastoupila ve zlínské ne-
mocnici na dětské oddělení, kde byla zřízena školní 
stanice, došlo k nečekané proměně v jejím životě, 
která ji vystavila nemalé zkoušce. Tu Věrka zásluhou 
své píle, houževnatosti a smyslu pro povinnost 
zvládla. Instruktorka, která zde pracovala, totiž odešla 
na mateřskou dovolenou a bylo ji třeba nahradit. 
Obětavá Věrka se nebála ji zastoupit. Základem pro 
tuto odvahu jí byly nedávno získané dobré školní 
znalosti a praktické zkušenosti, které v nemocnici zís-
kala. Po dobu devíti měsíců docházela na zdravotní 

Jana Stoklásková při vítání občánků.

Věra Ševčíková
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školu, kde jedenkrát týdně dvě hodiny 
učila ošetřovatelskou techniku budoucí 
maturantky.

Sama na to vzpomíná: „Žákyně byly 
šikovné, a tak jsem je chválila a povzbu-
zovala.“ Byla to pro ni velká životní zkuše-
nost, která se jí v dlouhé praxi zdravotní 
sestry zúročila. Když se pak přihlásily 
mateřské povinnosti, kdy postupně do ži-
vota postavila Jirku, Radka a Věrušku, byla 
to pro ni další životní zkouška, ve které 
opět obstála velmi dobře. To však již 
dojíždění do zlínské nemocnice nebylo 
reálné, proto se musela poohlédnout 
po práci v blízkém Holešově. Po tak 
zkušené zdravotnici sáhl rád každý 
„obvoďák“, a tak se Věrka Ševčíková 
dostala na polikliniku do Holešova, kde 
pracovala až do důchodu. Ten však pro ni 
neznamenal velký životní předěl. Nadále, 
pokud je třeba, zastoupí za kolegyni, a co 
víc - v obci ráda pomůže všude tam, kde 
ji zavolají. Má radost, že její dcera kráčí také ve zdravotních šlépějích coby rehabilitační sestra ve Zlíně.

Dráha Ireny Křížkové, provdané Dobrovolné, z Jankovic za cílem být zdravotní sestrou nebyla sice 
v mnoha ohledech tak přímočará, přesto dosáhla svého a vystudovala zdravotní školu s maturitou. 
Nesnáze každého zocelují pro další život. V jejím případě nesehrávaly roli nesnází školní známky, které 
měla na základní škole velmi dobré, ale její kádrové zařazení, které za minulého režimu zničilo možnost 
vzdělání mnoha dobrých žáků. To by však nebyla Irenka, aby rezignovala, a tak se postupně dopracovala až 
k vysněnému povolání. Po maturitě nastoupila jako zdravotní sestra na oční oddělení Baťovy nemocnice 
ve Zlíně, v roce 2001 se provdala a začala pracovat na interní ambulanci nemocnice ve Šternberku. 

Pro pořádek: do tábora jankovických zdravotních sester patří také ty, které sdělily, že si nepřejí, 
aby o nich bylo cokoliv na stránkách janovského zpravodaje uveřejněno. Budiž, ale za tak záslužné 
zaměstnání není třeba se stydět.

Na závěr uveřejňujeme důkaz, že někteří Jankovjáci jsou schopni vskutku obdivuhodných 
a krásných činů. Se zdravotnictvím má tento příspěvek hodně co do činění. Týká se paní Jožinky 
Ryškové, která zdarma plete oblečky předčasně narozeným dětem a posílá je do porodnice ve Zlíně 
a Olomouci. Další komentář netřeba…

Jaroslav Pospíšil

Mezi sladkostmi
Dávno před tím, než Tomáš Baťa založil ve Zlíně své obuvnické impérium, bez velkého halasu 

zahájil v roce 1863 v Holešově Philipp Kneisl výrobu cukrovinek. Můžeme ho počítat mezi první, 
kdo na Moravě, která patřila k mocnářství rakousko - uherskému, v malé holešovské dílničce začal 
vyrábět tvrdé bonbóny, cukrové píšťaličky a špalky. Později se jeho výrobní sortiment začal rozšiřovat 
a počet zaměstnanců vzrostl na 20. Po smrti zakladatele v roce 1883 převzali podnik jeho synové. 
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Od roku 1906 se začalo také s výrobou čokoládového a kandovaného zboží podle předem odzkou-
šených receptur, časem přibylo máčené ovoce a fondány. Ctižádostivý a pracovitý rod Kneislů se 
však s dosaženým nespokojil. V roce 1910 ve Všetulích vykoupil pozemky a na nich v první etapě 
postavil na tu dobu poměrně velkou a moderní továrnu sousedící přes silnici s cukrovarem, který 
dodával do „kneislovky“, jak se s oblibou mezi lidmi říkávalo, nejcennější surovinu - cukr. Za dva roky 
nato byl zaregistrován jako ochranná známka název Sfinx a vyobrazení egyptské sfingy.

K velké expanzi cukrovinek z této továrny došlo za první republiky. Do šedesáti vlastních ex-
kluzivních prodejen roztroušených jak na Moravě, tak v českých městech, se ze stále se rozšiřujícího 
sortimentu dostávají tolik oblíbené figurky, ale také bonboniéry a další zboží. I když během druhé 
světové války byla výstavba podniků v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava prakticky zastave-
na, šéfové kneislovky, kteří byli německé národnosti, si uměl poradit a u úřadů obstarali povolení. 
V roce 1942 dokončili druhou etapu plánované výstavby závodu s hlavní výrobní budovou v dnešní 
podobě. Po válce pracovalo u Kneislů kolem 280 zaměstnanců.

S měnící se dobou a politickou scénou se změnil i název podniku. V roce 1949 vznikl z kneislovky 
národní podnik Sfinx, který se v roce 1963 stal jedním ze závodů oborového podniku Čokoládovny 
Praha. Postupně se v továrně instalovalo nové výrobní a balicí zařízení. Odtud byly pro domácího 
spotřebitele, ale také do jiných států, v dalších letech expedovány karamely, lízátka a oblíbené a svě-
toznámé lentilky. Po převratu v roce 1989 obnovili původní majitelé firmu Kneisl v Bavorsku. 

Když byla čokoládová výroba v Holešově - Všetulích na počátku 90. let zrušena, po přesunu 
technologií se závod Sfinx stal největším středoevropským výrobcem bonbonů v rámci mamutí 
společnosti Nestlé. Byla zahájena výroba tvrdých litých bonbonů - tzv. kandytů. V současné době 
se ve Sfinxu vyrábí pestrá paleta bonbonů - dropsy, furé, lízátka, lentilky, karamely a další druhy. 
Mezi oblíbený sortiment patří kromě lentilek také Hašlerky a BON PARI.

S tímto sladkým královstvím spojily po desetiletí svůj pracovní život desítky žen také z naší obce. 
Protože jsem jich znal jen pár, spojil jsem se s těmi, které v Jankovicích také něco pamatují a ve Sfin-
xu pracovaly - paní Zdenkou Křížkovou - Ponížilovou a paní Marií Koláčkovou - Hrudíkovou. Ty mi 
prozradily, že v továrně Sfinx pracovaly nebo pracují mnohé další: Ludmila Křížková - Fuksová, Dana 
Ryšková, Jarmila Kolaříková, Blažena Ponížilová, Petra Ryšková - Lasovská, Milada Ševčíková, Jarmila 
Vrančíková, Veronika Janáková, Iveta Sedlaříková, Petra Jurenková, Jana Hollošiová, Zdeňka Ponížilo-
vá - Zicháčková, Anna Dudíková, Božena Piňousová, Marie Křížková, Emilie Symerská, Anna Crlíková, 
Anežka Barotková, Anna Stiborová, Františka Barotková, Emilie Ponížilová, Ludmila Sedlaříková - Krejčí, 
Marie Kučerová, Vlasta Darebníková, Marie Kelnarová - Bakalová, Emilie Sedlaříková - Mlčáková, 
Vlasta Grygerová - Mynářová, Zdeňka Grygerová - Zdráhalová, ale také moje matka Božena Křížková, 
provdaná Pospíšilová - Lopreisová, z mužů Milan Barotek a Radim Křížek. Jsem si vědom toho, že ani 
pamětnice, ani já nejsme v tomto vzpomínání neomylní, a mohli jsme na někoho pozapomenout. 
Budete-li vědět o dalších zaměstnankyních firmy Sfinx, podejte zprávu, rád to napravím.

A nakonec malá poznámka. Před centrálním vchodem do nynějšího závodu Sfinx je instalo-
vána opravená socha sfingy. Podle mytologie jde o zvláštní obludu s ženskou hlavou, lvím tělem 
a ptačími křídly. Byla to prý dcera stohlavého obra Tyfóna a jeho ženy Echidny a měla žít na hoře 
Sfingio a obtěžovat tam kolemjdoucí otázkou: „Kdo chodí ráno po čtyřech, ve dne po dvou a večer 
po třech nohou - a přitom po třech nebo po čtyřech pomaleji a neobratněji než po dvou?“ Kdo tuto 
hádanku nerozluštil, ten padl za oběť jejím drápům. Nakonec se našel jeden muž, který jí odpově-
děl: „Je to přece člověk. Zrána svého života leze neobratně po čtyřech, ve dnech dospělosti chodí 
po dvou, v podvečer života se pro slabost opírá o hůl, jež je jemu třetí nohou.“ Tímto mužem, který 
takto výstižně odpověděl, byl Oidipus, pozdější thébský král. Sfinga - či správněji Sfinx se po jeho 
odpovědi vrhla ze skály do moře, neboť osud jí určil, že rozluštění hádanky nepřežije.

Jaroslav Pospíšil
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Ohleduplnost mezi občany
V poslední době jsme vyslechli stížnosti na provádění hlučných prací (především sekání 

trávy) o svátcích a o nedělích. Nemáme obecně závaznou vyhlášku, která by tento problém řešila. 
Domnívám se, že by jej neřešila, i kdyby tu byla, neboť přijmout normu je jedna věc a zajistit její 
vymahatelnost věc druhá. Toto zastupitelstvo nehodlá roztáčet spirálu vzájemného stěžování, 
udávání či oznamování přestupku. Spoléháme na obyčejný zdravý selský rozum a ohleduplnost. 
Spoléháme na pochopení, že tu chceme vedle sebe žít v klidu, ve vzájemné shodě i toleranci 
a den sváteční světit tak, jak se sluší a patří a alespoň neděli věnovat v dnešní uspěchané době 
především odpočinku.

Miloslava Šišáková

Jankovský cap se tentokrát objevil na tenisovém kurtě
Po dvou letech fotbalových turnajů se 

tentokrát rozhodli pořadatelé změnit disciplínu, 
za kterou trofej s názvem Jankovský cap její 
vítězové získají.

Nohejbalových utkání, které se usku-
tečnily 6. srpna 2011, se zúčastnilo celkem 6 
trojic a v první fázi se odehrály všechny zápasy 
ve skupině. Jednotlivá družstva se až na Žopy 
skrývala pod velmi zajímavými názvy…. Na kur-
tě se objevili Falkoni, Medvědi, Kolegové, Sósedi 
a Pú či Pat, Mat a Krteček. Do semifinálových 
bojů ze skupiny postoupili a závěrečné výsledky 
vypadaly takto:
Semifinále: Žopy - Medvědi 2:0 
 Sósedi a Pú - Kolegové 1:2
O 3. místo:  Sósedi a Pú  - Medvědi 2:0
Finále:  Kolegové - Žopy 2:1

Po skončení zápasů následovalo dlouhé posezení všech hráčů i diváků u pěnivého moku.
Miroslav Darebník

Finalisté turnaje - družstva Žopy a pozdější vítězové 
Kolegové  v sestavě L. Barotek, T. Hajda a J. Nedbal.

Sv. Hostýn - informace pro poutníky
Od 18. října 2010 je na Sv. Hostýně zimní pořad bohoslužeb
• zimní pořad od pondělí 17. října 2011 do neděle 22. dubna 2012
• všední dny - mše svatá  7.00,  9.15 • soboty a neděle - mše svatá  7.15,  9.15, 11.00
• neděle - sv. požehnání 13.00 
• denně - modlitba sv. růžence 18.45
Bazilika je otevřena a přístupná veřejnosti denně od 6.30 do 19.30 s výjimkou pondělí od 13.00 
do 16.00, kdy probíhá její úklid.
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ČTENÁŘůM

Přejeme Vám příjemné prožití  blížících se 
vánočních svátků, pohodu v rodinách 

a hodně štěstí v novém roce 2012.

Miloslava Šišáková 
starostka obce                                         

Miroslav Darebník
místostarosta obce

Vánoční pořad bohoslužeb
• Sobota 24. prosince Štědrý den, mše svaté v 7.00, 9.15 a v 15.30 hod.
• Sobota 31. prosince 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. 
• V 0.00 po silvestrovských pobožnostech bude zahájen a požehnán Jubilejní rok 2012, následuje 

pontifikální mše sv. na počátku roku a po ní slavnostní premiéra 20 min. filmu o korunovacích 
soch Panny Marie ve světě a na Svatém Hostýně.

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://www.jankovice.net najdete aktuální zprávy a fotografie ze života obce.

OÚ - kulturní výbor pro vás připravuje:
• 4. prosince 2011 Mikulášská nadílka - za dětmi domů přijde Mikuláš s čerty a andělem, začátek 

před 16. hodinou.  
• 11. prosince 2011 Vánoční koncert - vánoční atmosféru ve formě písní a koled přinese dechová 

hudba Moravská Veselka, začátek v 15.00 hod. v sále OÚ.
• 28. ledna 2012 Maškarní ples - účastníci v maskách mají 50% slevu na vstupném. K poslechu 

i tanci hraje hudba Galaxy z Olomouce, bohatá tombola i občerstvení.
• 29. ledna 2012 Dětský karneval - tradiční rej masek v sále OÚ. Vystoupení klaunů z Balónkova.

Pro děti bude připravena tombola, hry a soutěže, začátek v 15.00 hod. 

Myslivecké sdružení Hrabina pro vás připravuje:
•  7. ledna 2012 Myslivecký ples - hudba Orion, zvěřinové speciality a bohatá tombola.

Sbor dobrovolných hasičů pro vás připravuje:
•  2. prosince 2011 Taneční zábava PRESS rock - začátek ve 20.00 hodin v sále OÚ.
•  18. února 2012 Vodění medvěda - průvod masek v čele s medvědem obcí, začátek 
 v 8.30 hodin.
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FOTOGALERIE
Děti i dospělí se zájmem sledují vystoupení 
kouzelníka Šeklina na dětském karnevalu - 
6. února 2011

Následky silné průtrže mračen ve čtvrtek 30. června 2011, čas: 17.45

Hasiči na okrskové soutěži ve Slavkově  
p. Host. - 21. května 2011

Hrkači - 22. dubna 2011

Na osmnácté hasičské pouti na Hostýně -  
30. dubna 2011

Hasiči zabezpečují dům č. 36 před vniknutím  
vody dovnitř.

Z hostýnských kopců přitéká obrovské množství vody, kte-
rému řeka Rusava nestíhá odolávat a vylévá se před domy.
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SOUTĚŽ O CENY S KŘÍŽOVKOU

Legenda:        
vodorovně:        
 A - česká folková skupina, parazit, lano
 B - vodní živočich, neskládat
 C - délková míra, slovenská číslovka, znělka     
 D - TAJENKA
 E - internetový obchod, zastarale pleva, moravský podnik
 F - ženské jméno, část závodu, karetní hláška    
 G - kus (zkr.), platidlo Lotyšska (dř.), jitro, půlměsíc    
 H - novotvar, anglicky červený, šicí potřeba      
 I - podnik v Pardubicích, SPZ Olomouce (dř.), dětské citoslovce    
 J - vysoká škola, TAJENKA      
 K - kód Irska, náboženská skupina, řecký mys    
svisle:         
 1 - velký hlodavec, realitní kancelář(zkr.), tenisový žebříček, nebo    
 2 -  zájmeno osobní, samohláska, domovina, klekání     
 3 - umělecké dílo, předložka, Slovan     
 4 - nerost, zájmeno ukazovací, bojové umění    
 5 - název značky dusíku, bloudit, ruský hokejový klub     
 6 - přítmí, zastarale hluk, filmový mimozemšťan    
 7 - TAJENKA, ranní vláha      
 8 - tyran, pokrm, národní podnik (zkr.)     
 9 - persona, léčivá rostlina      
 10 - etiketa, úsilí       
 11 - planetka, jednotka tlaku, mužské jméno     
 12 - ženské jméno, třída gymnázia
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Na fotografii je  .......................................................................................................................................... 

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

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

Poznejte domek na fotografii

Vyplněné kupony vystřihněte a vhoďte do připravené schránky v místní prodejně potravin 
nejpozději do 31. prosince 2011.

Ze správných odpovědí vylosujeme  na nejbližším zasedání OZ tři výherce, kteří získají 2 volné 
vstupenky na lednový maškarní ples.

Správné odpovědi z minulého vydání 2/2010: 
Tajenka křížovky: Šefranice
Na fotografii: dům č. 20, v současné době zde bydlí paní Marie Borůfková
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