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Vážení spoluobčané,
zanedlouho skončí jeden z nejteplejších a nejsušších roků v historii měření. V létě bylo u nás dnů nad
tropických třicet stupňů několik desítek a srážek spadlo za celý rok velmi málo. Nikdo z nás není prorokem
a nikdo z nás nemůže předvídat s určitostí čas budoucí. Najednou se stala velmi aktuální otázka zásobování obyvatel pitnou vodou a zadržování povrchové vody v krajině. Naše obec je z velké části naštěstí
napojena díky prozíravosti předcházejících obecních představitelů na systém veřejného vodovodu, dnes
v majetku a správě společnosti VAK Kroměříž, a.s. Právě z tohoto důvodu, dostatečného zásobování
pitnou vodou, jsme nemuseli tak jako v některých okolních obcích přistoupit k regulaci odběru vody.
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Odpadové hospodářství
Od prvního ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech 185/2001 Sb., která stanoví
nové povinnosti obcím a jejich obyvatelům. Jedná se zejména o povinnost zavedení odděleného sběru
využitelných odpadů – papír, sklo, plasty a kovy a zejména třídění sběru BRO (biologicky rozložitelného
odpadu).
V naší obci jsme měli již z minulosti tuto povinnost částečně zabezpečenu, a to formou sběrných
míst v obci s kontejnery na papír, sklo a plasty a od letošního roku bylo doplněno prostřednictvím
prozatím pronajatých velkoobjemových kontejnerů na biologický odpad.
Na listopadovém zasedání rozhodlo zastupitelstvo podat výpovědi svozovým firmám BIOPAS
Kroměříž a Technické služby Holešov. V současné době běží výpovědní lhůta a od února 2016 nám svoz
SKO, separovaného i nebezpečného odpadu bude zajišťovat firma SITA CZ, a.s., která nám poskytla lepší
cenovou nabídku za svozy a další doplňkové služby.
Podařilo se výrazně snížit ceny za jednotlivé položky, které obci ušetří za náklady ročně řádově
několik desítek tisíc korun.
Poplatek za odpady se tak pro občany následující rok 2016 určitě nebude měnit. V případě, že se
podaří dále více odpadů vytřídit i za pomocí pytlového sběru papíru a plastů, který chceme od roku
2016 vyzkoušet, může se to projevit na určitých výhodách pro občany v této oblasti likvidace odpadů.
Pro příští rok bude přidán další kontejner na bioodpad na konci obce směrem na Chomýž, abychom
zamezili skládkám (viz foto).

Nakládání s bioodpadem
Obecným cílem politiky odpadového hospodářství je snížit množství odpadu ukládaného na
skládky a bioodpad z části přeměnit na oxid uhličitý a z části vrátit zpět do půdy - nejlépe ve formě
stabilního humusu, který je zárukou, že uhlík zůstane dlouhodobě uložen v půdě a nebude přispívat
ke skleníkovému efektu.
V únoru 2015 obdrželi obyvatelé obce do schránek dotazník s informacemi o podmínkách domácího kompostování.
Na základě výsledku a velkého zájmu občanů byla následně podána žádost na Státní fond životního prostředí ČR o dotaci na projekt Nakládání s bioodpadem v obci Jankovice v rámci Operačního
programu Životního prostředí pro období 2007 - 2013, prioritní osa – 4 Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží, Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
Pro potřeby občanů obce Jankovice bylo pořízeno celkem 125 kompostérů o celkovém objemu
121,415 m3.
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Konkrétně se jedná o:
• Kompostér 453 l:
• Kompostér 740 l:
• Kompostér 900 l:
• Kompostér 1050 l:

5 ks
10 ks
25 ks
85 ks

Tento projekt řeší zavedení systému nakládání
s bioodpadem v obci Jankovice tím, že umístí kompostéry přímo v domácnostech jednotlivých občanů a tím minimalizuje množství vyprodukovaného
bioodpadu k dalšímu zpracování. Kompostéry obdrží občané na základě smlouvy o výpůjčce, ve které
Nový štěpkovač zpracovává první větve
se zaváží k jeho využívání minimálně po dobu 5 let.
V případě nevyužití kompostéru mohou občané ukládat bioodpad do velkokapacitních kontejnerů,
které jsou také součástí tohoto projektu. Obec navíc pořídila 4 kompostéry také pro obecní účely. Celý
systém bude podpořen také pořízením štěpkovače, který bude zpracovávat bioodpad na vhodnou
vstupní surovinu ke kompostování, a traktorového nosiče, který bude svážet bioodpad z obecních ploch
na centrální sběrné místo. Na administraci projektu spolupracuje s obcí společnost Envipartner Brno.
Celkové náklady projektu činí 1.360.645 Kč a tyto budou pokryty:
• 5 % podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR:
67.622 Kč
• 85 % dotace z Evropských fondů:
1.149.579,95 Kč
• 10 % vlastní zdroje financování:
143.443,05 Kč

Veřejné prostranství
Uplynulý rok jsme se více zaměřili na úpravu veřejného prostranství v celé obci. Brzy na jaře začali pracovníci obce s ořezem alejí u bývalé školy a okolo silnice II/438. Prořezávalo se také v parku u řeky Rusavy, kde
byla zároveň vyčištěna zanešená kanalizační vpusť na sousedící komunikaci, která bývala při větších deštích
zaplavena. Vzhledem k usychání bylo nutné pokácet některé břízy a lípy, za které byly před několika dny
vysázeny nové stromy. Dvakrát během roku proběhlo čištění chodníku a obrubníků kolem hlavní silnice, před
kterým je třeba z důvodu bezpečnosti pracovníků vždy požádat dotčené instituce o stanovení přechodné
úpravy značení a zajistit dopravní značení. Úklid komunikací probíhal průběžně v celé obci. Od tohoto roku
nám přibyly do majetku u nové polní cesty do Lipin dvě oplocenky, ve kterých je vysazeno celkem 1000 ks
stromků a keřů. Zaměstnanci obce vyčistili na podzim také jednu oplocenku v Březí. Důkladnou očistou
od plevele prošly všechny vysázené živé ploty. Autobusové zastávky i prostor před OÚ oživily instalované
dřevěné boxy s květinami.
V období od dubna do října 2015 byli zaměstnání u obce pro práce na veřejném prostranství
dva pracovníci – Josef Kučera a Pavla Navrátilová.
Obec uzavřela na jaře s Úřadem práce v Kroměříži dohodu na veřejně prospěšné práce v obci
Jankovice na rok 2015. Dotace na mzdy pracovníků byly spolufinancovány ze státního rozpočtu
a evropského sociálního fondu. V rámci dotačního
titulu získala obec na pokrytí mzdových nákladů
prostřednictvím Úřadu práce dotaci v celkové
výši 182.207 Kč.
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Pro obec dále letos pracovali v rámci údržby veřejného prostranství Kateřina Neradilová a Josef
Sedlařík nejml.
V dubnu provedla odborná firma druhou část dendrologického průzkumu vybraných stromů
rostoucích na obecních pozemcích kolem komunikací, u dětského hřiště a v Hájíčku vč. zachycení
parametru stability stromů, návrhu optimálního typu ošetření a zpracování kompletní fotodokumentace. Zpracovaná data jsou veřejně vystavena na portále www.stromypodkontrolou.cz, kde po zadání
názvu naší obce uvidíte v mapě ikony jednotlivých hodnocených stromů a veškeré zjištěné informace
o každém z nich. Z realizovaného průzkumu je k dispozici také podrobný znalecký posudek.

Odpadní vody
V současné době je obec majitelem veškeré existující kanalizační sítě a spadají tak pod ni zákonné
povinnosti. Pro nás to znamená povinnost vytvářet finanční rezervu na případné havárie a opravy.
Do finanční rezervy tak směřují např. poplatky za stočné.
Obec v září zadala výběrové řízení na zpracovatele stavební dokumentace k projektu Splašková
kanalizace obce Jankovice. Jedná se o stavební dokumentaci ve všech potřebných stupních - dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení
stavby a tendrová dokumentace.
Máme v podmínkách pro vypouštění odpadních vod do roku 2018 zahájení řešení odkanalizování
celé obce, a to minimálně zpracování dokumentace k územnímu řízení.
Přednostně poté dojde k budování sítě pro odvádění odpadních vod v dolní části obce pod drahou
včetně části Pohoršov. Vybudování celé sítě v obci bude znamenat náklady v řádu desítek milionů korun,
což bude realizovatelné pouze získáním dotace, o kterou samozřejmě budeme usilovat.
Zároveň bude řešeno i možné napojení na okolní čistírny odpadních vod jako variantu v případě,
že nebudeme mít vlastní ČOV.

Ostatní investice a opravy v roce 2015
Oprava místních komunikací byla tentokrát uskutečněna dvěma různými technologiemi.
Větší příčné i podélné praskliny byly opraveny vyřezáním a následným zalitím gumoasfaltem.
Celkem bylo opraveno 106m.
Větší výtluky a krátké úseky pak tradiční emulzí a kamennou drtí. Celkové náklady na obě opravy
byly 17.750 Kč.
Na jaře proběhla rekonstrukce laviček v parku u OÚ, na obou dětských hřištích a u sousoší sv. Anny
byla mimo laviček vyměněna také deska stolu. Již od zimy stojí v parku u OÚ nové vývěsní skříňky, kde
je umístěna úřední deska obce a druhá polovina je využívána pro zveřejňování informací
o různých akcích.
V průběhu roku byly pořízeny čtyři nové
odpadkové koše, které byly umístěny na autobusové zastávky, do parku u OÚ a u vchodu
do budovy OÚ.
V Hájíčku se dočkala celkové rekonstrukce žumpa a na dvou místech v těchto
dnech proběhne budování prodloužení veřejného osvětlení. Jedná se o 1 sloup k domu
M. a S. Cholastových a zbývající část (2 sloupy)
v ulici Na Vinici.
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Obrázek V Uličce v novém
V průběhu tohoto roku se výrazně změnilo
nejbližší okolí svatého obrázku V Uličce. Mimo
zcela nového oplocení zahrádky proběhlo i důkladné vyčištění od keřů a travního porostu. Za
touto nepřehlédnutelnou změnou stojí práce
pana Aleše Ryšky, který se o tuto památku pečuje.
Svatý obrázek byl pořízen v roce 1945. V té
době docházelo k intenzivnímu spojeneckému
bombardování. Při jednom náletu spadla bomba na Hradisko u Dobrotic a za Roubeninami
u Chomýže. Jako poděkování, že žádná z bomb
nedopadla na Jankovice a na památku ukončení války, nechali postavit Arnoštka Kučerová a obchodník
Metoděj Daďa sloup s obrázkem Panny Marie Hostýnské.

Co nás čeká v roce 2016
V listopadu 2015 jsme podali na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci na vybudování
lokálního varovného a výstražného systému včetně kompletní modernizace místního rozhlasu + zpracování digitálního povodňového plánu v obci v rámci projektu Protipovodňová opatření v obci Jankovice.
V případě, že získáme dotaci, která pokrývá 70- 85% nákladů, tak instalace vysílacího pracoviště, nových
hlásičů, sirény a dalších položek by začala na konci letních prázdnin.
Pro práce v obci, zejména na údržbě veřejných prostranství, bychom opět využili možnosti dotačního programu podporující zaměstnanost, prostřednictvím výběru z řad uchazečů vedených na úřadu
práce. V případě, že nebude na začátku roku dotační titul vyhlášen, obec zaměstná jednoho pracovníka,
který bude splňovat požadavky na tuto pozici.
Po úpravě projektu bude podána žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu
komunikace a inženýrských sítí k pozemkům u Hájíčku. Poté začnou stavební práce a prodej u pozemků,
kterých je v této lokalitě vlastníkem obec.
V návaznosti na zpracování dokumentace k projektu splaškové kanalizace v obci, pokračování
v přípravě rekonstrukce místní komunikace v části obce Pohoršov - zpracování projektu.
Výměna oken a dveří + osvětlení v klubovně na tenisovém kurtu bude realizována jen v případě
získání dotace PORV MMR dotační titul č.2. Termín podání žádosti o dotaci je do 15. 1. 2016.
Oprava a čištění pomníku padlým v 1. světové válce v Souhradech včetně úpravy okolí kříže.

Beseda se seniory
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V sobotu 7. března 2015 proběhla beseda jankovských seniorů v místním kulturním domě. Veselé
přivítání pro ně připravily děti z Mateřské školy v Dobroticích, které jim zazpívaly několik písniček.
V další části podvečera s nimi diskutoval o připravovaných akcích a dalších tématech starosta obce
Miroslav Darebník.
Následovalo malé pohoštění a prezentace alb s fotodokumentací ze života obce. S velkým ohlasem
se setkalo promítání téměř hodinového DVD s filmovými záběry z oslav 600. let obce, které proběhly
v roce 1960. Všichni přítomní starší občané s nadšením ve filmu poznávali nejen sebe, ale i své rodiče
či blízké nebo nezapomenutelné postavy tehdejšího života v obci. Při závěrečném loučení se všichni
těšili na další podobné posezení. Již nyní můžeme všechny seniory pozvat na besedu, která se uskuteční
v pátek 26. února 2016 od 16:00 hodin.

Odpoledne s písničkou
Slunečné počasí začínajícího léta provázelo
v neděli 7. června 2015 sousedské posezení všech
generací v Hájíčku. K poslechu i tanci zahrála nejen lidovky začínající dechová kapela Kiks Brass
z Hlinska p/H.

Darovali krev již popadesáté
Starosta obce obdržel sdělení od okresní
organizace Českého červeného kříže, že pan Karel Masný absolvoval na začátku tohoto roku již
padesátý odběr krve. Taktéž pan David Barotek dosáhl v červenci stejného počtu odběrů. Znamená
to, že darovali již 25 litrů krve na záchranu lidských životů při nejrůznějších operacích, při kterých je
lidská krev nezbytně nutná a lékařské zákroky by se bez nich nedaly vůbec realizovat.

Majetkoprávní spor na č. p. 80
Na konci května se obec dostala do majetkoprávního sporu s novým majitelem domu č.p. 80 po
zemřelém panu D. Halmešovi.
Administrativní chybou nebyla v šedesátých letech, v době, kdy tehdejší MNV prodávalo z majetku obce
tento domek manželům Halmešovým, rozdělena budova. Zůstal tak v katastru zapsán na nové majitele i objekt tehdejších stájí pro plemenné býky, který v 70. letech přestavěl MNV na sklad a garáž pro vozidlo hasičů.
Nový vlastník požadoval, aby si obec jako řešení odkoupila tuto budovu skladu a garáže za
350.000 Kč nebo platila měsíční nájem. Vedení obce však s touto cenou nesouhlasilo hlavně z důvodu,
že po celou dobu tuto budovu udržovala, používala
a investovala do ní. Po několika jednáních došlo
nakonec k oboustranně akceptovatelné dohodě,
zamezilo se řešení tohoto sporu u správního soudu,
ke kterému jsme chtěli přistoupit, a obec po schválení zastupitelstvem koupila v srpnu také samotný
obytný domek za celkovou cenu 550.000 Kč.
9. listopadu jsme převzali celou budovu od
předchozího vlastníka. Vznikl tak ucelený areál
okolo budovy OÚ s možností využití domku jako
klubovny pro zájmové organizace, případně nouzové bydlení apod.
Předmětem sporu byla budova garáže a skladu
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POHLEDY DO HISTORIE
…stalo se před 40. lety (přepis z obecní kroniky)
Stavba budovy obecního úřadu
MNV v Jankovicích ve snaze uspokojit občany po stránce kulturní, aby se mohli po všech kulturních stránkách vyžívat kulturně, zajistil si příslib a konečně povolení ONV v Kroměříži k přestavbě budovy
MNV, která má sloužit jako víceúčelová budova. Po schválení plánu ONV v Kroměříži a přednesením
předsedou MNV na veřejné schůzi v Jankovicích rozhodnuto, přistoupit ke stavbě budovy. Materiál
na přestavbu budovy obstaráván již před povolením výměru a to: cihly, tvárnice, parkety, lepenka,
řezivo a vápno, které bylo hašeno již v lednu. K výkopu základů vyhlášena dne 8. března 1975 pracovní
brigáda a kupodivu, sešlo se tolik občanů, že nejen základy byly vykopány, ale i započato s navážením
kamene do základů a betonování. Za týden byly základy 30 cm nad zemí vyrovnány. Práce šla jak se
říká „od ruky“, neboť elán, nadšení pracujících na stavbě byl takový, jako by pracovali na svém, konečně, pracovali na svém, neboť to, co vybudují, bude sloužit jim a příštím generacím. Nadšení pracovní
neustávalo ani v dalších dnech. (…)

Demolice staré budovy MNV

Vyzdívání vnitřních zdí budovy

Přesazení lípy
Dne 4. dubna 1975 provedeno přesazení lípy do parčíku před MNV, jež stála v řadě na návsi před
číslem 11. O tuto práci projevili zájem občané Sedlařík Pavel, Sedlařík Josef ml., Žídlík Josef, Stoklásek
Karel. Lípa odkopána a podkopána, aby se vytvořil žádaný val, traktorem Ponížil Oldřich vytáhl lípu
s valem na silnou železnou plotnu a po ní převážena lípa na místo určení. Práce prováděna již za šera.
Přeprava probíhala hladce po dráhu. Roh tažené plotny zasekl se na trati do pražce a tu nastal nervový
zápas s časem. Signál totiž oznamoval příjezd vlaku od Hlinska a my stáli s lípou a traktorem na trati.
V posledním okamžiku podařilo se plech pomocí krumpáče uvolnit a lípu odtáhnout za koleje, když
v tom přijel vlak. Oddechli jsme si! Pak již s klidem lípa převalena s valem do připravené jámy a zasazena.
Tady již pomáhalo více občanů a mládež. Příští den byla lípa přiměřeně ořezána a rány zamazány. Aby
ji vítr nevyvrátil, provedeno ochranné zabezpečení. Občané se obdivovali, že jsme si dovolili provést
přesazení tak silné lípy. Doufejme, že se lípa zazelená a nahradí zasazenou lípu ke dni osvobození (Lípa
Svobody), která však vlivem dosud nezjištěných příčin uschla.
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Ceny v r. 1975
Zboží

Cena Kčs

Zboží

Cena Kčs

mouka hladká

3,20

kroupy

4,70

mouka hrubá

3,80

káva zrnková

160,-

máslo 1kg

40,-

čaj

210,-

sádlo

18,-

těstoviny

8,40

olej stolní

15,20

sardinky

6,-

cukr kostky

8,-

med

33,20

cukr krystal

7,30

sůl

1,30

cukr mletý

7,30

ocet

2,20

uzenina od

25,- 50,-

čokoláda hořká 10dkg

9,-

mléko 1l

1,90

čokoláda mléčná

8,-

mléko tučné

3,-

mýdlo jelen

10,-

pomeranče

14,-

mýdlo mleté

11,50

citrony

10,-

tix saponát

7,20

banány

17,-

azur saponát

6,50

brambory 1q

80,-

zápalky balené

2,-

maso vepřové

30,-

Hanka saponát

1,30

maso hovězí

29,-

Sam saponát

5,50

maso

40,-

Radion saponát

4,40

chléb 1kg

telecí

4,-

Biomat saponát

8,80

chléb podmáslový

6,-

cigarety od

0,16

rohlík 1ks

0,30

za 1 kus do

0,30

rýže

5,-

limonáda

0,50

hrách

8,-

pivo 10°

1,70

čočka

14,-

víno

19,-

rum

67,-

Nositelky radosti i smutku
Poštovní doručovatelé požívali vždy v minulosti u občanů Jankovic vážnosti. Ti starší si jistě vzpomenou na vysokou postavu pana Mikulíka z Dobrotic, který ve svém černém úboru s padnoucí pošťáckou čepicí projížděl na těžkém kole v jakémkoliv počasí Jankovicemi, Dobroticemi a dalšími obcemi,
aby zde lidem doručil denní porci radosti, starosti i naděje. Jeho pelerína za ním často vlála jako křídla
nějakého mohutného ptáka a dojem z tohoto zajímavého úkazu ještě umocňoval jeho hluboký hlas.
Dnes už není třeba kolo, poštovní doručovatele dopraví do místa určení auto. Jejich práce se
ale jinak tolik nezměnila, dál chodí od domu k domu po svých. Z Jankovjaček toto důležité poslání
v současné době plní tři ženy: Zdeňka Stoklásková, Monika Darebníková a Olga Gajová. K jejich charak-
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teristice patří, že bývají dobře naladěné a u dveří
stávají s úsměvem na tváři. Každá má svůj „rajon“:
Zdeňka Stoklásková doručuje poštu v Jankovicích
a některých dalších vesnicích kolem Holešova,
Monika Darebníková má na starosti Holešov,
Olga Gajová zase Hulín. Pro starší občany bývají
mnohdy vítanou návštěvou, zvláště v období
doručování důchodů. Při takovém „zastaveníčku“
si pošťačky často vyslechnou, jak je to se zdravím
jejich zákazníků, kde toho či onoho „tlačí pata“
a jiné veselé i pochmurné zvěsti. Jejich práce není
lehká. Vykonávají své služby pochůzkami s nabitou
Zleva: Olga Gajová, Monika Darebníková,
taškou, často i s batůžkem na zádech. Nemohou ji
Zdeňka Stoklásková
přerušit, ani když fouká severák, praží slunce nebo
leje jako z konve. Pracovní doba v podniku Česká pošta v Holešově začíná úderem šesté hodiny ranní,
takže brzké vstávání a nezbytné domácí práce před odchodem z domu jsou pro ně nemalou zátěží.
Přesto dokážou zachovat profesionální přístup i milé vystupování.
K zaměstnancům poštovního úřadu v Holešově patřila v minulosti také paní Hana Procházková,
která se nyní na to doručovatelské hemžení dívá ze Svatého Hostýna, kde v současnosti pracuje.
Přejme si, aby janovské poštovní doručovatelky byly nositelkami hlavně dobrých zpráv. Pokud
přece jen někdy vytáhnou z tašky sdělení méně příjemné, mají na to recept: nezapomeňte a jednejte
podle přísloví, že sdělená starost je poloviční starost.
JUDr. Jaroslav Pospíšil

Nad zednickou profesí
Jedním z jankovických představitelů zednického řemesla je také pan Libor Crlík, který v této
oblasti i podniká.
Ale pěkně popořádku. Libor Crlík se v roce 1976 vyučil v oboru zedník v Okresním stavebním
podniku Kroměříž, kde byl jeho otec Rostislav dlouholetým mistrem učňovského dorostu. Brzy po
vyučení Libor zapadl do party šikovných a pracovitých zedníků, kteří v Kroměříži, v Praze – Smíchově
a jinde prováděli rekonstrukci starých objektů. Spolu s jinými kolegy se v 80. letech minulého století
dostal také do vzdáleného asijského Kazachstánu v tehdejším Sovětském svazu. Zde se lidé postupně
vymaňovali ze svých zemljanek a zabydlovali se
v pěkných městských novostavbách, které také
pan Crlík pomáhal budovat. Kromě bytového fondu se podílel i na stavbě tamního opravárenského
závodu. Jak vzpomíná, od místa výkonu práce to
nebylo daleko k legendárnímu Bajkonuru, kde
Sověti realizovali svůj raketový program, tam se
však běžní lidé nedostali.
Tato profesní škola jej dobře připravila na
zvládnutí ještě náročnějších výkonů v Německu,
konkrétně v průmyslovém Bavorsku, kde stavěl velké
betonové budovy – monolity o délce 100 m a šířce
V Kazachstánu – rok 1989
35 m pro firmu Microsoft.
Libor Crlík (zprava) s otcem Rostislavem
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Po takové průpravě začal pan Crlík využívat své bohaté zkušenosti také ve vlastní firmě C@S STAV,
s. r. o. Se svými spolupracovníky realizuje a rekonstruuje rodinné domky, provádí zateplení fasád,
pokládá zámkové dlažby a věnuje se dalším pracím s kamenem. V poslední době postavil pro obec
Zahnašovice podle návrhu obce kapličku sv. Huberta a sv. Antonína. Popřejme tomuto zkušenému
osmapadesátiletému řemeslníkovi do dalších let hodně zdraví a pracovních úspěchů.
JUDr. Jaroslav Pospíšil

Rozhovor nad káděmi
Psal jsem v životě o ledačems, o prodeji ryb ale píši poprvé.
A tak jsem si šel popovídat s jankovským živnostníkem Tomášem
Hollosim a jeho přítelkyní Dášou Kajnarovou, kteří se zabývají
prodejem ryb, s určitou pokorou. Brzy se však ukázalo, že se nemusím bát vést rozhovor ani na toto téma. Středoškolák Tomáš
se už v době, kdy ve Zlíně pracoval v rádiu Čas, začal pomalu
připravovat ke„skoku do neznáma“. A odvážnému v tomto případě štěstí přálo. To, co jsem u nich viděl, na mě velmi zapůsobilo.
Pro ryby do svých osmi kádí, ve kterých se musí voda filtrovat
a recyklovat, nejezdí za humna, ale až do Ružomberoku na
Slovensko, do Jeseníku, Hradce Králové a před Vánocemi, kdy je
o ryby větší zájem, do rybářství v Jistebníku. Zákazníci si u pana Hollosiho mohou vybrat z pestré nabídky
osmi druhů sladkovodních lososovitých a kaprovitých ryb. Podmínky jejich prodeje podléhají přísné
veterinární kontrole. Kontroloři se u něj hlásí o slovo každý pátek. Především se musí odebrat vzorky na
přítomnost patogenních bakterií v kádích. Když zvážíme, z jakých dálek v přepravních bednách ryby do
Jankovic doputují, je jejich prodejní cena oproti jiným prodejcům v okolí pro zákazníky lákavá. A to je
v dnešní době pro mnohé domácnosti v nelehké ekonomické situaci více než dobrá zpráva.
Chov ryb využívá pan Hollosi také k pěstování zeleniny. Používá k tomu metodu zvanou akvaponie, kdy
se propojí produkce ryb a pěstování rostlin do uzavřeného bezodpadního systému. Voda z rybích kádí, která
by se jinak bez užitku musela vypustit do odpadu, se přečerpává do nádob s rostlinami, ty odtud získávají
živiny a vodu tím zároveň čistí. Vyčištěná tekutina se pak vrací do kádí a koloběh pokračuje stále dokola.
Říká se, že není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. Toto přísloví je v případě podnikání pana
Hollosiho ilustrováno různými falešnými udáními, které na něj dochází na úřady. K takovým nízkostem
se mohou propůjčit jen lidé závistiví, se špatným charakterem. Lze jen doufat, že mezi nimi není žádný
občan Jankovic. Popřejme Tomáši Hollosimu a jeho partnerce Dáši, ať se nenechají v podnikání ničím
odradit. Tak nejlépe odpoví všem těm, kteří se na žádný podobný zásadní krok v životě nezmohli.
JUDr. Jaroslav Pospíšil

Z historie jankovického rodea
Vždy jednou za rok se do Jankovic do areálu Hard Land Ranch tradičně sjedou milovníci westernové romantiky. Stává se tak v srpnu, když se přiblíží čas konání místního rodea, oficiálně Western rodeo
show Jankovice. O jeho historii jsem si pohovořil s Jankovjákem Ladislavem Koláčkem, který je spolu
s manželkou Jarmilou po dlouhá léta duší této velkolepé akce.
Podle vyprávění pana Koláčka se myšlenka založení rodea datuje do roku 1992, kdy se první závody
tohoto druhu s úspěchem uskutečnily v obci Pravčice. Narážely však již v počátcích na problém s pronajatým pozemkem, na kterém se konaly. Proto se parta 22 jankovických i přespolních fandů rozhodla
po dvou letech pořádání rodeo přesunout do Jankovic na pozemek pana Koláčka. První westernová
show se tak v Jankovicích udála v létě roku 1994. Zorganizovali ji Ladislav Koláček, Radek Zapletal, Iveta
Koláčková, Jarmila Koláčková, Petr Strnka, Karel Barotek, Jiří Piňous, Ivan Madula a další. Po čase nadšení
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některých zakladatelů upadlo, zůstalo však stále dost těch, kteří se rozhodli vytrvat a pokračovat v pořádání veřejností stále více sledovaného podniku. Od roku 2004 se tomuto počínání s vervou věnují Ladislav
Koláček, Jarmila Koláčková, Iveta Koláčková, Ivan Mandula, Radek Zapletal, František Janál a Vojta Vavruša.
V prvních letech se návštěvnost pohybovala kolem 1400 až 1800 diváků. Časem z různých důvodů
přihlížejících ubylo, ale i tak se na rozdíl od jiných podobných show počty zúčastněných drží na slušných
osmi stovkách. Je tomu tak nejen zásluhou tradice a dobré organizace, ale i díky propagaci. Tu má po
léta na starosti Radek Zapletal, který domlouvá tisk plakátů, pozvánek, tiskopisů pro sponzory. Kromě
toho obstarává povolení konání akce u krajské veterinární správy, zajišťuje sanitku a přítomnost lékaře MUDr. Dany Zapletalové. Ladislav Koláček s manželkou Jarmilou kromě úklidu areálu a oprav ranče také
zajišťují poháry pro vítěze, dekorace pro jezdce a podílí se na reklamě a dalších nezbytných činnostech.
Vlastního programu se každoročně zúčastňuje 80 až 100 koní. Náplň westernové podívané je více méně
dána tradicí. Začíná kolem 10. hodiny dopoledne parkúrem, kdy koně předjíždí a ukazují svou poslušnost.
Pak následuje ve 13 hodin slavnostní nástup, kdy jsou jezdci představeni publiku. Další atrakcí je ukázka
přepadení dostavníku a jeho záchrana. Nesmí chybět následná práce s lasem, tzv. lasování, a ukázka umění
pracovat s bičem a pistolemi, které neodmyslitelně patří k westernovým obyčejům. Následuje soutěž v jízdě
kolem barelů, soutěž koně s motorkou a slalom kolem tyčí. Účastníci předvádějí přihlížejícím také jízdu ve
westernových sedlech. Nezapomíná se ani na zábavný program pro děti, které se pokaždé těší na jízdu na
koních, kolotoče a skákací hrad, stejně jako na cukrovou vatu a jiné pamlsky od zúčastněných prodejců.
Vítězové jednotlivých soutěžních disciplín vyhrávají krásné poháry, stuhy a peněžité ceny.
Je třeba dodat, že prvenství ve westernových kláních získal v minulosti vícekrát i Ladislav Koláček
s kobylou Redakta, jednou z nejlepších v České republice. Podobně úspěšná byla také Iveta Koláčková
na koni Rosa.
Po skončení soutěží se od 19 hodin rozběhne v areálu jankovického ranče zábava převážně s westernovou hudbou. Během 22 let pořádání akce se zde vystřídaly skupiny Hazard, Texas a Smečka. Při dobré
pohodě se zpěv za zvuků v ohni praskajících polen rozléhá do okolí často až do pozdních nočních hodin.
Pořadatelé se za uplynulou dobu museli vypořádat i s některými překážkami. Jak vzpomíná Ladislav Koláček, v roce 1997 přišly 14 dní před rodeem záplavy, takže nikdo nevěřil, že se ročník uskuteční.
Obětavostí nadšenců se však podařilo plochu a zázemí uklidit a závody realizovat. V roce 2011 zase
někdo zákeřně rozbil celý areál – silně poškodil jak stavby, tak vnitřní zařízení. I tuto nesnáz se za pomoci
dobrých kamarádů podařilo překonat tak, aby návštěvníci nebyli zklamáni.
Také letošní ročník byl velmi náročný. Vlivem vysokých teplot a bezmračné oblohy trpěli jak lidé,
tak koně. Navzdory této nepřízni počasí nakonec přišlo velké množství věrných diváků.
Přejme sobě i pořadatelům, aby tato tradiční akce nadále přitahovala zájem veřejnosti a zviditelňovala nejen nadšené pořadatele a obratné jezdce, ale i obec Jankovice.
JUDr. Jaroslav Pospíšil

Začátky westernového ježdění - pan Koláček s manželkou

V programu rodea nechybí ani přepadení dostavníku
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ:

ČERVEN:

Josef Sedlařík

75

Vít Ambros
ZEMŘELÍ:
Ludmila Hlinská
Stanislav Pokorný
Vlasta Krištůfková
JUBILANTI 2016
LEDEN:
František Mlčák
Jaromír Vánský
Hynek Skalina
ÚNOR:

90
55
55

Marie Dohnálková
Ivo Tatýrek
Jaroslav Kučera

85
50
82

BŘEZEN:

Věra Hanulíková

50

DUBEN:

Marie Pospíšilová
Anna Křížková
Stanislav Talach
Jiří Čepica

75
85
80
55

Pavla Krištůfková
Hana Procházková
Jaroslav Pospíšil
Marie Kučerová

55
50
75
90

KVĚTEN:

ČERVENEC: Božena Barotková
Paraschiva Hlinská
Jan Nedbal

60
50
55

SRPEN:

Drahoslav Šimčík
Karel Kolařík
Rostislav Crlík
Františka Ševelová

65
65
80
86

ZÁŘÍ:

Hana Pospíšilová
Věra Ševčíková

50
70

ŘÍJEN:

Karel Stibora
Ludmila Kučerová
Božena Neradilová
Alois Hanulík
Vlasta Hrachovcová

50
80
70
83
82

LISTOPAD: Radomír Mlčák
Ivan Crlík
Ivan Mandula
Marie Kučerová
Marie Hrudíková

55
55
65
86
83

PROSINEC: Vladimír Hlinský
Bohumil Páník
Emílie Ponížilová

55
60
80

Mše za občany z Jankovic v roce 2016
V roce 2016 se uskuteční bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově
v následujících termínech:
Neděle 8. května 2016 8:00 hodin Mše za děti, mládež, živé a zemřelé občany z Jankovic
Neděle 23. října 2016 8:00 hodin Mše za živé a zemřelé občany z Jankovic
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Okénko k mladým hasičům
Na sklonku minulého roku jsme uspořádali
pro naše mladé hasiče předvánoční odpoledne.
Tato akce se konala ve zbrojnici. Dětem jsme dopředu napekli perníčky, které si samy nazdobily,
a potom si na nich pochutnaly, popíjel se dětský
punč a do toho příjemně hrály koledy. Zahráli jsme
si také pár společenských her a na závěr lili olovo.
Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne a děti
i my jsme si ho užili.
Dále jsme se sborem již po několikáté
uspořádali silvestrovskou vyjížďku pod Lysinu,
Silvestr 2014 - zakončení roku pod Lysinou
a protože byla vcelku zima, velitel pro nás přichystal překvapení a přivezl s sebou pro všechny teplý čaj. Tak jsme si mohli užívat krásy zasněžené krajiny
a příjemně se zahřát. Děti si vzaly s sebou boby a dováděly na kopci. Ale zima nás neodradila a tento
výlet jsme si navíc zpestřili ještě malou zajížďkou do Chomýže k přehradě. Bylo to pro všechny moc
příjemné rozloučení s rokem 2014.
Po Novém roce proběhlo pár schůzek a brigád. Letos jsme pořádali dvě brigády na sběr starých
elektrospotřebičů v rámci životního prostředí, které se konaly na jaře a na podzim.
Poté následovala jedna z každoročních akcí, a to pouť na svatý Hostýn. Počasí nám přálo a jako
pokaždé byla tato akce velmi vydařená.
V měsíci květnu jsme se zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, kterou letos pořádalo SDH
Chomýž, kde jsme vybojovali krásné druhé místo.
Jednou z největších akcí pro mladé hasiče je již druhým rokem čtyřdenní soustředění, které se
letos konalo na přehradě Bystřička v Beskydech. Během těchto čtyř dní jsme byli na výletě mezi skalami
nad přehradou, v jeskyni a na zřícenině hradu. Pro děti byl připraven i bohatý zábavný program, ve
kterém si zahrály spoustu společenských a poznávacích her, vyzkoušely batiku svých „táborových‘‘ triček
a samozřejmě nechyběly ani táboráky a poslední večer proběhla i stezka odvahy. Sobotní odpoledne
na soustředění patřilo kánoím, děti se na nich vyřádily a byly nadšené. Samozřejmě pod dohledem
vedoucích a s plovacími vestami. Večer někteří z nás mohli úplně poprvé zhlédnout film v letním kině,
a to film Páni kluci. Na závěr jsme se zúčastnili exkurze přehradní hráze, na kterou se za námi přijeli
podívat i někteří členové SDH. Mohli jsme si prohlédnout zařízení vodní elektrárny a poslechnout si
odborný výklad pana hrázného. Při sestupu až dolů bylo neuvěřitelné si představit, že je nad vámi

Na prohlídce hráze přehrady Bystřička

Nejen mladí hasiči našeho sboru se zúčastnili na konci
dubna Hasičské pouti na Hostýně
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právě asi okolo 20 metrů vody. Nakonec nám pán hrázný předvedl praktickou ukázku upouštění vody.
Letošní soustředění hodnotíme všichni kladně a snad se opět příští rok někam podíváme a prožijeme
spolu nová dobrodružství.
Do konce roku máme opět v plánu předvánoční odpoledne, vyjížďku pod Lysinu, přípravu na
branný závod a zdokonalování se v uzlování.
Také plánujeme zorganizovat nábor do našeho sboru MH, takže kdyby měl někdo zájem, nebojte
se přijít podívat na některou z našich schůzí a přihlásit se.
Na závěr bychom chtěli poděkovat starostovi panu Miroslavu Darebníkovi za podporu Obecního
úřadu na činnost mládeže, soustředění a obnovu hasičského vybavení. A celkově našemu sboru za
celoroční podporu a spolupráci při práci s mládeží.
Za SDH Jankovice, Lucie Barotková

Spolek pro zachování tradic
I v letošním roce jsme podnikali společné
akce.
Hned v lednu se zdatnější partička vypravila do hor Hostýnských na lyžích. Jak jinak, že?
Sněhu bylo dostatek, slunce krásně hřálo,
byli hodně spokojeni.
Na začátku května jsme si všichni?! vyjeli
vlakem na výlet do města Štramberk. Nejdříve
jsme si prošli botanickou zahradu a arboretum.
Následoval výšlap na rozhlednu Bílá hora
a pak kolem Štramberské trúby na prohlídku
a návštěvu místního pivovaru.
17. května proběhlo opět vítání jara v „muzeu“ pod názvem „májová zahrádka“. Věřím, že kdo za
námi i letos přišel, musel být spokojen. Počasí opět na jedničku, kotlíkový guláš, pivečko, špekáčky,
koláče a krásně ozdobený máj, který se samozřejmě podařilo postavit (jako vždy).
„ Výměnný trh“ probíhal po celé odpoledne. Také jsme přijali nového člena. Je jím Petr Vlasák.
Letos jsme odvolali soutěž v sečení trávy kosou, a to z důvodu velkých veder. Tímto se omlouváme
sekáčům, kteří se určitě celý rok pečlivě připravovali.
Na kolech na kávičku k „mlsné kočce“do Holešova jsme si vyjeli jednu srpnovou neděli. 6. září jsme
se účastnili průvodu na dožínkách v Holešově.
Na Václava jsme opět vyjeli na kolech na Rusavu. Výlet jsme zakončili posezením v muzeu.
28. října již po čtvrté létali draci Na Vinici. Myslím, že zatím nejlepší ročník. Počasí nádherné, vítr
foukal, což je dost důležité, špekáčky se opékaly, i nějaký ten zemák se objevil.
V letošním roce se ještě všichni sejdeme v neděli 29. listopadu na „adventním odpoledni
v knihovně“ a jí přilehlých místech (balkon, zasedačka...). Od 14. hodin se budou zdobit perníčky,
pouštět lodičky, vyrábět svícny z jablíček atd. Nebude chybět ani něco dobrého na chuť a na zahřátí.
Tímto zvu všechny děti s rodiči i prarodiči. Určitě se přijďte za námi podívat a vychutnat si začínající
advent.
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Je toho zapotřebí?
V současné době bude probíhat u Okresního soudu v Kroměříži spor mezi Honebním společenstvem Jankovice a Mysliveckým sdružením Jankovice. Co vedlo členy honebního společenstva k vyvolání
sporu? V podstatě jde o to, že tato společnost je vlastníkem pozemků a má zájem na tom, aby veškerá
administrativa, hlavně listinné doklady, byla v souladu se zákonem. Podle našeho názoru se tak neděje,
a proto nezbylo než se obrátit na soud, aby tento svým rozsudkem, případně jiným opatřením, tento
stav napravil. Naše honební společenstvo si myslí, že za nepořádky odpovídá nynější vedení Mysliveckého sdružení Jankovice.
Uvědomujeme si platnost starého pořekadla, že u soudu a Pána Boha člověk nikdy neví, jak dopadne. Moudřejší tedy budeme, až soud rozhodne.
Členové Honebního společenstva Jankovice
pod vedením předsedy Jiřího Petráše

Jankovice na Sv. Hostýně
V sobotu 4. července se vydali nejen místní
občané na tradiční procesí na Hostýn, které Obecní
úřad pořádá každý rok.
Těsně před osmou hodinou ráno se poutníci
setkali u místní zvonice, odkud se autobusem
přesunuli na blízké poutní místo. Mši svatou od
9. hodiny v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
sloužil P. Jiří Šolc SJ.
Další čas všichni věnovali procházce kolem
hostýnských stánků či návštěvě okolí rozhledny.
Celý den provázelo nádherné počasí a o pěkné
lidové melodie i Mariánské poutní písně se postarala dechová hudba Moravská Veselka.

Hubertova jízda
Westernový klub Jankovice uspořádal
v sobotu 17. října 2015 tradiční Hubertovu
jízdu, které se zúčastnilo 28 jezdců. Po
dopoledním zahájení se koně vydali na
zhruba čtyřkilometrovou trasu k obci Chomýž, odkud se po krátké přestávce všichni
účastníci vrátili zpět do areálu Hard Land
Ranche. Po vyhodnocení a občerstvení
pokračoval večer program posezením v
Hospůdce Na Ranči.

Pouštění draků
Volného dne uprostřed týdne díky státnímu svátku využily v Jankovicích děti s rodiči k pouštění
draků na louce za domy v ulici Na Vinici. Mimo běhání s draky si mohly opéct i špekáčky nebo brambory v popelu. Na závěr si dospělí vyzkoušeli i skoky přes hořící oheň. Akci uspořádal místní Spolek
pro zachování tradic a akce se povedla po všech stránkách - nádherné počasí, dostatečně silný vítr,
dobrá nálada i velmi hojná účast.
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Michal Daněk získal v Jankovicích třetí vítězství v řadě

M. Daněk přebírá pohár

Slavnostní ukončení turnaje

Ve sportovním areálu v Jankovicích proběhl 29. ročník tenisového turnaje neregistrovaných hráčů
o Pohár starosty obce. Odehráno bylo od 13. června až po finále dvouhry mužů, které se hrálo v neděli
5. července, celkem 71 zápasů.
Nejvíce obsazeny byly tradičně dvouhry a čtyřhry mužů. Ve vítězném tažení pokračoval i letos
Michal Daněk z Kroměříže, který si z turnaje odnesl pohár pro nejlepšího již potřetí v řadě a celkově
z Jankovic už poosmé. V nedělním finále zdolal Jana Formela 7:5, 3:6, 6:1.
Ve čtyřhře mužů mezi 11 páry zvítězila zlínská dvojice Jaromír Brázda, Štefan Marko, která v horkém
finále, kdy na kurtu dosahovala teplota 37°C ve stínu, porazila pár Michal Daněk, Karel Posolda 6:1, 6:1.
Kategorie nejmladších se tentokrát sloučily v jednu skupinu do 15 let. Tu v konkurenci 5 účastníků
vyhrál David Hradil z Chomýže, před Radkem Novosadem a domácím Zbyňkem Pospíšilem. Dvouhru
žen ovládla bez ztráty setu Erika Barreto z Holešova, na druhém místě skončila domácí Adriana Hendrychová a třetí další holešovská hráčka Nikola Háblová.
Letos byl jeden hrací den vyhrazen i pro připomínku 30. výročí otevření kurtu (7. 7. 1985), v jehož
rámci se odehrálo exhibiční tenisové utkání bývalých fotbalistů Zlína a Brna.
Po celé tři týdny se turnaj těšil velkému zájmu diváků z Jankovic i okolí, kteří si našli cestu
do příjemného prostředí místního sportovního areálu.
Další podrobnosti o turnaji, historii tenisového klubu a bohatou fotogalerii nejen z letošního
ročníku najdete na stránkách: http://atps.converter.cz

Aktéři finále čtyřhry zleva: Š. Marko, J. Brázda,
M. Daněk, K. Posolda
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V rámci 30. výročí otevření kurtu odehráli exhibici
ve čtyřhře B. Páník, J. Somberg – trenéři FK Fastav Zlín
a brněnský fotbal reprezentovali R. Kocián a R. Rabušic

Hana Matelová přivezla bronzovou medaili z Evropských her
Jednu z historicky prvních medailí pro českou výpravu
na Evropských hrách v Baku získaly v červnu 2015 české stolní
tenistky, když v zápase o bronz přehrály Ukrajinky. Důležitý bod
přidala také osvědčená dvojice Hana Matelová z Jankovic spolu
s Renátou Štrbíkovou ve čtyřhře. Evropské hry jsou obdobou her
olympijských a konaly se vůbec poprvé.
Jak si tohoto úspěchu ve své kariéře ceníte?
Medaili z Evropských her řadím mezi svými dosavadními
úspěchy úplně nejvýš. V Baku se sešla úžasná top konkurence, vyřadily jsme vicemistryně Evropy Rakušanky, dále Francouzky a v bitvě
o bronz jsme udolaly i silné Ukrajinky. Paráda.

S bronzovou medailí na krku

Jak se hry z Vašeho pohledu vydařily organizačně?
Osobně si myslím, že to Ázerbajdžánci zvládli na jedničku. Z her
jsem fakt byla nadšená. Vše dokonalé, jak na těch největších akcích.
Třeba pro zajímavost, non stop běžela jídelna, prádelna, posilovna,
kavárničky, bistra, pošta. Doufám, že se Evropské hry uchytí, je to tak
na všech kontinentech.

Co je vaším cílem pro tuto sezónu?
Vrcholem a mým snem jsou samozřejmě olympijské hry v Riu v příštím roce. Kvalifikovat se bude hrozně
náročné, poperu se o to, největší šanci vidím přes světový žebříček, měla bych nakouknout do první stovky.

Připravované kulturní akce
Sobota 5. prosince 2015 Mikulášská nadílka s čerty a andělem. Začátek v 16:00 hodin v sále OÚ
Neděle 6. prosince 2015 Vánoční koncert s dechovou hudbou Moravská Veselka.
Začátek v 15:00 hodin v sále OÚ.
Sobota 9. ledna 2016 Myslivecký ples, k poslechu i tanci hraje hudba Orion, Začátek ve 20:00 hodin
Sobota 30. ledna 2016 Maškarní ples, hudba Rytmix, účastníci v maskách obdrží slosovatelnou vstupenku. Začátek ve 20:00 hodin
Neděle 31. ledna 2016 Dětský karneval, začátek v 14:30 hodin. Program bude upřesněn
Sobota 6. února 2016 Vodění medvěda, masopustní průvod masek v čele s medvědem. Začátek
v 8:30 hodin
Pátek 26. února 2016 Beseda seniorů

Připravované sportovní akce
Sobota 26. prosince 2015 Vánoční turnaj ve stolním tenise. Tradiční štěpánské setkání příznivců stolního
tenisu. Začátek v 14:00 hodin v sále OÚ.
Červen – červenec 2016 O Pohár starosty obce. Jubilejní, 30. ročník turnaje ve dvouhrách mužů a další
přidružené kategorie
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Úřední hodiny a provozní doba obecního úřadu
Úřední hodiny i provozní doba byly v tomto roce upraveny.
Úřední hodiny jsou:
Pondělí

7:00 – 12:00

16:00 – 18:30

Čtvrtek

7:00 – 12:00

16:00 – 18:30

Provozní doba podatelny a kanceláře OÚ
pondělí

7:00

12:00

úterý

7:00

12:30

středa

7:00

12:30

čtvrtek

7:00

12:00

pátek

8:00

12:00

16:00

19:00

16:00

19:00

Starosta může mít během úředních dnů (pondělí, čtvrtek) důležitá jednání i mimo obec, z toho
důvodu je výhodnější si sjednat schůzku minimálně 2 dny předem.
Tel. čísla:
Podatelna, kancelář OÚ 573 393 041

Starosta: 606 749 129

Obecní knihovna
Obecní knihovna je otevřena vždy v pondělí od 17:00 – 19:00 hodin. Od podzimu můžete sdílet
informace a bohatou fotogalerii z její činnosti i na facebooku.
Na vaši návštěvu se těší vedoucí knihovny paní Jana Kučerová.

FOTOGALERIE
28. února 2015 Turnaj v badmintonu
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6. září 2015 Spolek pro zachování tradic na Dožínkách v Holešově

12. září 2015 Hasiči uspořádali nultý ročník traktoriády

19

Odjezdy vlaků - platí od 13. 12. 2015
z Jankovic
do Holešova

z Holešova
do Jankovic

z Jankovic
do Bystřice p/H

z Bystřice p/H
do Jankovic

4:16 11

5:21 19

5:27 19

4:09 11

5:11 27

6:15

6:21

5:04 27

5:33 47

7:15 27

7:23 27

5:27 47

6:01

8:21

8:27

5:54 27

27

6:38 19

10:21 46

10:27 46

6:31 19

7:01

11:11

11:17

6:54

45

45

8:01

12:21

12:27

7:54

9:11 27

12:41 18

12:47 18

9:04 27

13:21 X

13:27 X

9:58

10:04
12:04

14:21

14:27

11:58

13:11 18

15:21 X

15:27 X

13:04 18

14:04

16:21

16:27

13:58

15:11 X

17:21 X

17:27 19

15:04 X

16:04

18:21

18:27

15:58

17:11 41

20:31

20:37

17:04 41

18:04

21:28 19

21:35 19

19:11

21:58

22:05

21:11

23:09 49

22:01 19

22

17:58

22

19:04

23:16 49

21:04
21:54 19

Vysvětlivky:									
11
18
19
22
27
41
45
46
47
49
X
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nejede 25. 12. 2015, 1. 1. 2016		
jede v prac. dny, nejede 23. 12. - 31. 12. 2015, 1. 7. - 31. 8. 2016				
jede v prac. dny, nejede 23. 12. - 31. 12. 2015					
jede v Ne a st. svát., nejede 24. 12. - 1. 1. 2016, 27. 3., 3. - 5. 7., 28. 9., 28. 10., 17. 11. 2016
jede v prac. dny, sobotu a 24. 12. 2015, 5. 7., 28. 9., 28. 10., 17. 11. 2016, nejede: 26. 12. 2015,
2. 1. a 29. 10. 2016
jede v prac. dny, Ne a st. svát., nejede 23. 12. - 1. 1. 2016, 27. 3., 3. 7., 5. 7., 28. 9., 28. 10., 17. 11.
jede v sobotu a 31. 12. 2015, 28. 10. 2016, nejede: 26. 12. 2015., 2. 1. a 29. 10. 2016
jede v Po - Pá a Ne a 2. 1., 29. 10. 2016 nejede: 31. 12. 2015 a 28. 10. 2016
jede v Ne a st. svát. a 2. 1., 29. 10. 2016, nejede 24. 12. 2015, 5. 7., 28. 9., 28. 10., 17. 11. 2016
jede v prac. dny a sobotu a 25. - 27. 12. 2015, 1. 1., 27. 3., 3. - 5. 7., 28. 9., 28. 10., 17. 11.,
nejede 31. 12. 2015
jede v pracovní dny

MIKROREGION

V pátek 4. září 2015 hostila naše obec zasedání Podhostýnského mikroregionu

FOTO Z ARCHIVU

Vodění medvěda 1986
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Poznejte dům na fotografii

Vyplněné kupony vystřihněte a vhoďte do připravené schránky v prodejně potravin v bývalé škole
nejpozději do 15. ledna 2016.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří získají vstupenky na lednový maškarní ples.
Správné odpovědi z minulého vydání 1/2014:
Tajenka křížovky: Čeřenec
Na fotografii: dům č.p. 10 Byl zbourán a na jeho místě postavili manželé Jarmila a Ladislav Koláčkovi
nový rodinný dům. Část z něho v roce 1993 přestavěli na Hospůdku na Ranči.
Odevzdáno bylo 16 odpovědí – všechny správné. Vstupenky vyhrál Ladislav Hrubý z Polešovic.
Poukázky do místního obchodu – Dana Ryšková, Josef Kučera, David Barotek.

Na fotografii je ...........................................................................................................................................
Tajenka křížovky .......................................................................................................................................
Jméno luštitele ..........................................................................................................................................
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Proměny v čase...

Cesta k číslu 12 – příprava na stavbu prodejny a pohostinství v roce 1971

... v roce 2015

Vydává: Obec Jankovice
Zpracoval: M. Darebník
Foto: Jiří Bureš, Jana Kučerová, Petr Navrátil, archiv OÚ a občanů
Adresa: Obecní úřad Jankovice 101, 769 01 Holešov
E-mail: obec@jankovice.net
Internet: http://www.jankovice.net
Náklad: 200 ks
Tisk: TYPOservis Holešov
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