J^`Od]ROX

>OÀSRRW\O
Číslo 1/2017 • Vydává OÚ Jankovice • Cena 5 Kč

Proměny v čase...

Stará silnice a autobusová zastávka ve směru do Bystřice p/H – 27. 4. 1985

… v roce 2017
Vydává: Obec Jankovice
Zpracoval: OÚ Jankovice
Foto: Jiří Bureš, Petr Navrátil, archiv OÚ a občanů
Adresa: Obecní úřad Jankovice 101, 769 01 Holešov
E-mail: obec@jankovice.net, Internet: http://www.jankovice.net
Uvedené příspěvky nejsou obsahově upravovány a nevyjadřují vždy názory vydavatele
Náklad: 230 ks
Tisk: TYPOservis Holešov

28

Vážení spoluobčané,
je sice ještě listopad, ale za pár dnů začne advent a s ním i celá řada kulturních akcí, které pořádá
obec nebo naše spolky. Chtěli bychom vás na všechny pozvat. Jsou organizovány pro vás, užijte si je
a vychutnejte. Zpomalte. Zpomalí se i váš „čas“.
Užijte si předvánoční čas plnými doušky, a to hlavně se svými blízkými a přáteli. Těšíme se na setkání s vámi na rozsvícení vánočního stromu, zpívání koled s živou hudbou a na připravovaných
plesech. Celý program akcí na nejbližší měsíce najdete uvnitř našeho zpravodaje.
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INFORMACE Z OÚ

Poznejte dům na fotografii

Od 1. 1. 2017 jsme členem mikroregionu Holešovsko
Od 1. ledna 2017 se naše obec stala členem Mikroregionu
Holešovsko. Jankovice historicky patří do správního obvodu
města Holešova s rozšířenou působností, což bylo jedním
z důvodů vstupu do tohoto dobrovolného svazku obcí (dále
jen DSO).
Vedení obce tak podalo po schválení zastupitelstvem žádost o přijetí do tohoto DSO a členství bylo schváleno na mimořádném zasedání všech starostů mikroregionu 22. prosince 2016
v Jankovicích.
Mikroregion Holešovsko vznikl v roce 2001 uzavřením smlouvy o založení DSO. Založilo jej
18 obcí z přirozeného spádového území města Holešova, v roce 2006 přistoupila obec Pravčice
a nyní naše obec Jankovice.
V současnosti mikroregion sdružuje 20 obcí: Bořenovice, Holešov (s katastrálními územími Količín, Všetuly, Dobrotice, Tučapy a Žopy), Horní Lapač, Kostelec u Holešova (s místní částí
Karlovice), Jankovice, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky,
Pravčice, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice. Centrem mikroregionu je město Holešov.
Mikroregion v rámci svých obcí pořádá mnoho zajímavých kulturních a sportovních akcí.
Společně pak již tradiční Dožínky Mikroregionu Holešovsko a Slavnosti sv. Huberta.
Obec je tak od letošního roku členem dvou DSO: Mikroregionu Holešovsko a Podhostýnského mikroregionu.

Kácení v obecním lese
Převážná většina porostu v obecním lese Březí za zahradami dosáhla stáří 90-110 let. Z tohoto
důvodu proběhla v lednu další část mýtné těžby v území za stanovištěm kombajnu. Těžba byla
provedena moderní harvestorovou technologií v období zámrazu s minimálním poškozením lesní
půdy. Dřevní zbytky po těžbě byly nabídnuty k samovýrobě palivového dříví občanům. Vytěženo bylo
celkem 270m3 dřeva. Plocha bude po vyklizení na podzim 2017 znovu zalesněna a o nový les budou
lesníci a naši potomci pečovat alespoň sto let, aby pak opět mohl les vydat svůj ustavičně se obnovující
poklad – dřevo. Vzhledem k častějším kalamitám
kůrovce je snahou a povinností vlastníka zvyšovat
odolnost lesa vysazováním směsi listnatých dřevin
a případně jedle. Další mýtná těžba v lokalitě Březí
je plánována nejdříve za 4 roky po zajištění stávajících nových výsadeb v oplocenkách.
Na konci září musela být nedaleko v zimě vytvořené paseky provedena kalamitní těžba stromů
napadených kůrovcem. Toto kácení není samozřejmě plánované a musí být vždy uskutečněno
co nejdříve po identiﬁkaci napadených porostů.
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Vyplněné kupony vystřihněte a vhoďte do připravené schránky v prodejně potravin v bývalé
škole nejpozději do 15. ledna 2018.

Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří získají vstupenky na únorový maškarní ples.
Správné odpovědi z minulého vydání 1/2016:
Tajenka křížovky: …Dvoupatrová dřevěná rozhledna Maruška
Na fotografii: dům č.p. 39 na Pohoršově. Nyní zde stojí dům č. p. 131.

Na fotografii je ..........................................................................................................................................
Tajenka křížovky ......................................................................................................................................
Jméno: .........................................................................................................................................................
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Odpadové hospodářství
Od března 2017 jsme v obci zavedli pytlový sběr plastů s pravidelným svozem přímo od
jednotlivých domů v intervalu 1x za čtyři týdny. Obec Jankovice tento projekt spustila v rámci
zkvalitnění služeb občanům.
Cílem pytlového svozu je pomoci obyvatelům vyseparovat co možná největší množství plastů z komunálního odpadu a umožnit jim plasty třídit v pohodlí domova. Kontejnery na plasty
zůstanou nadále na všech místech v obci přístupné.
Děkujeme všem občanům, kteří se do pytlového sběru plastů zapojili.
Přinášíme zároveň graﬁcké vyčíslení příjmů obce ze zpětného odběru odpadu od společnosti
EKOKOM

Aktuální stav v přípravách na dostavbu kanalizace a stavbu ČOV
Jakým způsobem se budou v Jankovicích čistit odpadní vody? To doposud není zcela jasné.
Vedení obce nyní uvažuje zejména o variantě výstavby moderního typu kořenové čistírny odpadních vod, která pro čištění využívá přírodě blízké „samočistící“ procesy. Provozní zkušenosti
zejména ze zahraničí ukazují, že když se postaví kořenové čistírny v podstatě úplně jinak, než jak
se v České republice stavěly od 90. let, mohou svou účinností spolehlivě nahradit i podstatně
složitější typy čistíren.
K alternativě kořenové čistírny odpadních vod se nyní přikláníme. Máme již také zpracovanou studii na horizontální variantu v tomto typu čistírny. Musíme si ale být jisti, že právě taková
stavba je reálná v Jankovicích i z hlediska členitosti a prostoru. Starosta si již osobně prohlédnul
kořenovou čistírnu odpadních vod v Dražovicích na Vyškovsku, kde je horizontálně protékaná
kořenová ČOV v provozu už sedmnáct let, přičemž v loňském roce byla zrekonstruována podle
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nejnovějších výzkumných poznatků VUT v Brně na nový typ kořenové čistírny. V současné době
čistírna částečně využívá vertikální ﬁltr s vegetací k účinnému odstranění amoniakálního dusíku. I takovou možnost chceme prověřit, přičemž jsme aktuálně otevřeli spolupráci s Ústavem
vodního hospodářství krajiny na Fakultě stavební VUT v Brně, který na návrhu rekonstrukce ČOV
Dražovice spolupracoval a který zároveň napravuje pošramocenou reputaci kořenových čistíren
v České republice.
Pořizovací náklady na realizaci kořenové čistírny jsou srovnatelné s mechanicko-biologickou
čistírnou. Moderní kořenová čistírna, založená na soﬁstikovaném návrhu, si ale vyžádá mnohem
nižší provozní náklady. Uváděna jsou čísla od 4 – 11 Kč bez odpisů, za současné nenáročné obsluhy, kterou ve většině případů zvládá vyškolený pracovník. A protože dnes již moderní kořenové čistírny zvládnou odstranit veškeré znečištění stejně kvalitně jako ostatní typy čistíren, je
právě ﬁnančně nenáročný provoz jedním z rozhodujících faktorů.
Do konce listopadu 2017 předloží zástupci VUT Brno možné řešení KČOV s vertikálním čištěním
pro naši obec.
Předpokládá se, že vybudování samotné ČOV v Jankovicích vyjde na přibližně 7 miliónů korun
a na dalších zhruba 17 milionů korun dostavba chybějící kanalizace a rekonstrukce stávající jednotné. Je tedy jasné, že bez dotačního příspěvku nebude realizace pro naši obec možná. Uvidíme, jaké dotační možnosti budou k dispozici. Máme informace, že Státní fond životního prostředí
vypisuje poslední výzvu letos v říjnu. Možností jsou pak spíše zdroje z Ministerstva zemědělství.
Příprava na možnou stavbu čistírny odpadních vod bude v Jankovicích pokračovat také v příštím roce. Bude třeba také přesvědčit správce vodního toku, aby této variantě dal zelenou. Samotná stavba by přišla na řadu nejdříve ve druhé polovině roku 2019.

KŘÍŽOVKA
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1721. Nádherná vesnice
v podhůří Hostýnských vrchů nese jméno... dokončení v tajence.

Realizace protipovodňových opatření podpořená dotací
V listopadu 2015 obec podala na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci na vybudování lokálního varovného a výstražného systému
včetně kompletní modernizace místního rozhlasu
a zpracování digitálního povodňového plánu v
obci v rámci projektu Protipovodňová opatření v
obci Jankovice.
Projekt zahrnuje instalaci nového vysílacího rozhlasového zařízení, nových hlásičů s obousměrnou digitální bezdrátovou komunikací, elektronické sirény, která bude napojena na jednotný
systém varování, který provozuje Hasičský záchranný sbor ČR. Dále byla umístěna ultrazvuková
sonda a vodočetná lať na potoku Zhrta, součástí
dodávky je také elektrocentrála.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele byla vybrána
ﬁrma Empemont, s.r.o., Valašské Meziříčí, digitální
povodňový plán zpracovala společnost Envipartner Brno. Realizace proběhla od ledna do března
2017. Na začátku února, v době, kdy se jednotlivé
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Vodorovně - B - ZÁKLAD BAREV; AUSTR. ŘEKA, C - MĚCHÝŘ (LAT.); PLATIDLO JEMENU, D - PLÍSKAVICE; STRYCHNIN; POPĚVEK, E - NĚMEC; BEZVÁLEČNÝ STAV; STAROŘECKÝ BŮH STÁD, F - SIBIŘSKÝ VELETOK; TĚLNÍ VÝMĚŠEK; NÁŠ PÍSNIČKÁŘ, G - TAJENKA, H - POHODNÝ; PRIMÁTI; OBRNĚNÝ TRANSPORTÉR (ZKR.), I - MEZ. KÓD SLOVINSKA; PAPOUŠEK; MEGAVOLT (ZN.), J - ŽEMLE; INDONÉS. SÍDLO,
K - SPOJKA; RYCHLE (OB.), L - OTEC; CYKLICKÝ ETHER

Na mostě do Chomýže je nainstalována
ultrazvuková sonda a vodočetná lať

Svisle - 2 - OZNAMOVATEL; JEDNOTKA PROSTOROVÉHO ÚHLU, 3 - NENABÍLENÁ, 4 - EGYPT. BOHYNĚ SVÁRU; BLÁZNIT, 5 - NORSKÝ MATEMATIK; PRVNÍ NOVINOVÁ SLUŽBA (ZKR.); OBEC U KOMÁRNA,
6 - OZNA 7 - NALÉZT HOUBY, 8 - INIC. ROSTANDA; SPZ OPAVA; PODNIK V ROUSÍNOVĚ, 9 - KÓD ŘECKÉ
DRACHMY; KOČKOVITÉ ŠELMY; OTEC (SLOVEN.), 10 - ŘÍMSKY 2; ČÍNSKOAMERICKÝ ARCHITEKT; ŘÍMSKY
2009, 11 - UDRŽOVATI ROVNOVÁHU, 12 - FORMULÁŘ; POKOLENÍ
Pomůcka: AMAR, AVISOR, GIBB, INIE, LENK, MOO, RIAL, VESICA
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FOTOGALERIE
28. ledna 2017 - došlo vinou mrazivého počasí k havárii vodovodního řádu před č . p. 5

28. ledna 2017 - hostil místní SDH valnou hromadu zástupců všech sborů okrsku Slavkov p/H.

prvky montovaly, došlo k odcizení celé ultrazvukové sondy včetně stožáru a solárního panelu již
upevněných na mostě, čímž vznikla montážní ﬁrmě škoda okolo 60.000 Kč. Událost vyšetřovala
Policie ČR.
Aktuální stav hladiny Zhrty na hlásném proﬁlu pod mostem na Chomýž můžete sledovat
on-line na odkaze na webových stránkách obce:
http://www.jankovice.net/obec/protipovodnova-opatreni.htm
Celkové náklady projektu činily 1.536.748 Kč a byly pokryty:
- dotace z Evropských fondů:
1 075 723,60 Kč
- vlastní zdroje ﬁnancování:
461 024,40 Kč

11. února 2017 - Maškarní ples

12. února 2017 - Dětský karneval s klauny
z Balónkova

Cíl projektu
Cílem projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a
majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.
Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu obce Jankovice.
Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.
Obsah projektu
Obsahem projektu je náprava nevyhovujícího technického stavu zařízení sloužících k informování obyvatelstva, které navíc nesplňují aktuální požadavky na napojení do JSVI. Dalším krokem
bude zaručení získávání informací z relevantních měrných bodů.
Výs l e d k y p r o j e k t u
Modernizace místního informačního systému, lokálního výstražného systému a vytvoření digitálního povodňového plánu.
Instalace venkovního přijímače BMIS a následujících prvků: vysílací ústředna, siréna, vodoměrná
stanice a vodočetná lať.
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

25. února 2017 - hasiči uspořádali tradiční
vodění medvěda

S masopustním průvodem se zastavil i zpěvák Standa Hložek

V přípravě je další protipovodňové opatření
Na modernizovaný bezdrátový rozhlas, hladinovou sondu a digitální povodňový plán v Jankovicích naváže další protipovodňové opatření. Lesy ČR, správce řeky Rusava, která obcí protéká,
chce provést právě u této říčky zvednutí hráze.
Hráz je teď uzpůsobená na dvacetiletou vodu. Ale za posledních dvacet let jsme měli minimálně dvakrát s povodněmi negativní zkušenosti: v červenci 1997 a také bleskovou povodeň 30. 6.
2011. Rusava se při těchto povodních rozvodnila a voda se dostala až do okolních domů. Rusava
tehdy ohrožovala obyvatele blízkých domů, proto jsme oslovili správce toku Lesy ČR se žádostí
o protipovodňové opatření. K projektové dokumentaci na stavbu jsme už za obec posílali vyjádření. Státní podnik Lesy ČR má zpracovanou studii proveditelnosti, následovat bude dokumentace pro územní řízení a na vydání územního rozhodnutí naváže dokumentace pro stavební
povolení a provedení stavby. „Termín realizace je závislý na získání potřebných povolení a výku-
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pech potřebných pozemků. Vzhledem k tomu
realizaci v příštím roce zatím neplánujeme,“
uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.
Dodala, že pro realizaci stavby je od obce
Jankovice nutné získat 668 m2, přičemž prodejní cena bude stanovená ve znaleckém posudku. Obecní zastupitelstvo již záměr prodat
pozemky schválilo. Je také domluveno, že
během prací dojde zároveň k očištění potoka od nánosů, aby se zvýšila jeho průtočnost.
Akce má být dle odhadů správce toku provedená za zhruba půl milionu korun. Okolní pozemky pak budou chráněny proti padesátileté vodě.

Jaké bylo za poslední období množství srážek?
Přinášíme čtenářům novou rubriku o počasí, které v různých souvislostech sledujeme denně
téměř všichni. Pro přírodu, ale i naše zahrádky, je velmi důležité především množství srážek.
Měřením se již více než 3 roky zabývá pan David Barotek, který dal následující údaje k dispozici.
V roce 2015 spadlo celkem 514 mm
V roce 2016 celkem 696 mm
Nejvíce srážek za 24 h v roce 2016 spadlo v obci 4. října: 28 mm
Nejvíce srážek v letošním roce doposud spadlo 17. září: 25 mm
Nejdeštivějším měsícem roku 2016 byl červenec se 142,5 mm srážek,
V letošním roce se mu zatím s totožným množstvím (142,5 mm) vyrovnalo září.
Nejméně srážek v roce 2016 spadlo v prosinci, a to pouhých 19,5 mm. Letos to byl prozatím
leden, který zaznamenal ještě o milimetr méně – 18,5. Z toho je patrné, že přelom let 2016/2017
byl velmi suchý a leden se zachránil před ještě horším výsledkem až úplně v závěru, když 31.
ledna 2017 spadlo 9,5mm ve formě sněhu.

Sobota 23. června 2018 - Pouť obce na Hostýn s dechovou hudbou Moravská Veselka. Mše svatá začne v 10:15 hodin v chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie. Odjezd autobusu od zvonice
v Jankovicích bude upřesněn.

Připravované sportovní akce v obci
Úterý 26. prosince 2017 - Vánoční turnaj ve stolním tenise. Tradiční štěpánské setkání příznivců
stolního tenisu. Začátek v 14:00 hodin v sále OÚ
Březen 2018 - Turnaj v badmintonu
Květen/červen 2018 - Okrskové kolo v požárním sportu za účasti všech sborů okrsku Slavkov p/H.
Začátek ve 14:00 hodin na hřišti vedle OÚ
Červen – červenec 2018 - O pohár starosty obce. 32. ročník turnaje ve dvouhrách mužů a další
souběžně hrané kategorie

Úřední hodiny a provozní doba obecního úřadu
Úřední
hodiny
a provozní
doba
obecního
úřadu
Úřední
hodiny
a provozní
doba
obecního
úřadu
Úřední hodiny jsou:
Úřední hodiny jsou:
pondělí 7:00 – 12:00 • 16:00 – 18:30
pondělí 7:00 – 12:00 • 16:00 – 18:30
čtvrtek 7:00 – 12:00 • 16:00 – 18:30
čtvrtek 7:00 – 12:00 • 16:00 – 18:30
Provozní doba podatelny OÚ:
Provozní doba podatelny OÚ:
pondělí 7:00 - 12:00 • 16:00 - 19:00
pondělí 7:00 - 12:00 • 16:00 - 19:00
úterý
7:00 - 12:30
úterý
7:00 - 12:30
středa 7:00 - 12:30
středa 7:00 - 12:30
čtvrtek 7:00 - 12:00 • 16:00 - 19:00
čtvrtek 7:00 - 12:00
pátek
8:00 - 12:00
čtvrtek 7:00 - 12:00
Starosta může mít během úředních dnů (pondělí, čtvrtek) důležitá jednání mimo obec, z toho
důvodu je výhodnější si sjednat schůzku minimálně 2 dny předem.
Podatelna OÚ: 573 393 041
Starosta: 606 749 129
E-mail: obec@jankovice.net

Obecní knihovna
Obecní knihovna je otevřena vždy ve čtvrtek od 17:00 – 19:00 hodin. Informace a bohatou
fotogalerii z její činnosti můžete sdílet také na facebooku.
Na vaši návštěvu se těší vedoucí knihovny paní Jana Kučerová.
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dvouhodinovém představení nechyběl humor, nadsázka i pohotová improvizace herců. Velmi
propracovaná byla také scéna včetně krásných kulis, které podle členů našli v koupené usedlosti
a mohou být až několik desetiletí staré. Další divadlo bude patřit dětem, pro které připravíme
v blízké době pohádku opět v podání loukovského Pohnutého divadla.

Vítání občánků
Stejně jako loni i letos proběhlo
vítání nových občánků do života. A
že se nám obec pěkně rozrůstá, jsme
se přesvědčili v neděli 12. listopadu
2017. Na tento den bylo pozváno celkem 6 dětí, a tak jsme museli rozdělit
jejich uvítání do dvou částí.
Od 9:30 hod. byly do života přivítány Marie Tkadlečková, Eliška Ponížilová a Sebastian Schlehr. O hodinu později se mělo uskutečnit vítání
Emmy Hlobil, Reného Janoše, a Marie
Janálové.
Poslední dva jmenovaní se však z důvodu nemoci nemohli zúčastnit, a tak jim budou dárky
předány v nejbližší době.
V doprovodném programu pro ně i jejich rodiče vystupovaly děti z MŠ v Dobroticích a z Valašského souboru Rusavjan. Děkujeme jim za účinkování a jejich vedoucím za přípravu a ochotu
k nám přijet.
Našim novým občánkům i rodičům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.

Rekonstrukce i část nového chodníku a zpevněných ploch
V průběhu letošních letních prázdnin jste jistě zaznamenali čilý stavební ruch okolo budovy bývalé školy. Rekonstrukce části chodníku,
dobudování nového sedmdesátimetrového
úseku k mostu přes Rusavu a vydláždění zpevněných ploch z obou stran bylo v tomto roce
největší investicí obce. Na základě výběrového
řízení získala tuto zakázku ﬁrma Správa a údržba silnic Kroměřížska. Vzniklé zpevněné plochy po obou stranách budou sloužit vozidlům
zásobování pro obchod se smíšeným zbožím
a také květinářství a truhlářské dílny, které
v objektu dřívější školy sídlí, a mohou zde odstavit svá vozidla i zákazníci těchto provozoven.
Bylo také přesunuto sběrné místo na okraj dvora a vydlážděná plocha slouží jako snadný přístup
ke kontejnerům na tříděný a bioodpad.
Samostatným projektem v průběhu srpna byla celková rekonstrukce chodníku v parku před
OÚ, který byl již ve velmi špatném stavu. Nová zámková dlažba a obrubníky navázaly na chodník
přes železniční přejezd a vznikla tak ucelená komunikace pro chodce. Zhotovitelem této zakázky
byla na základě výběrového řízení ﬁrma Class trans.
Celkové náklady na obě akce činily 690 000 Kč a kompletně byly ﬁnancovány z rozpočtu obce.

Připravované kulturní akce v obci
Čtvrtek 30. listopadu 2017 - Rozsvícení vánočního stromu a advent v knihovně
Úterý 5. prosince 2017 - Mikulášská obchůzka s čerty a andělem. Začátek v 16:00 hodin
Neděle 10. prosince 2017 - Vánoční koncert s dechovou hudbou Moravská Veselka. Začátek ve
14:30 hodin v sále OÚ.
Úterý 12. prosince 2017 - Vánoční besídka dětí z MŠ Dobrotice. Začátek v 8:30 hodin v sále OÚ
Středa 13. prosince 2017 - Česko zpívá koledy. Živá hudba. Začátek v 18:00 hodin u vánočního
stromu před OÚ
Sobota 6. ledna 2018 - Myslivecký ples, k poslechu i tanci hraje hudba Orion. Začátek ve 20:00
hodin
Sobota 3. února 2018 - Maškarní ples, hudba Rytmix, účastníci v maskách obdrží slosovatelnou
vstupenku. Začátek ve 20:00 hodin
Neděle 4. února 2018 - Dětský karneval s klauny Sášou a Vášou. Začátek v 14:30 hodin
Sobota 10. února 2018 - Vodění medvěda, masopustní průvod masek v čele s medvědem. Začátek v 8:30 hodin
Pátek 2. března 2018 - Beseda se seniory. Začátek v 16:00 hodin na OÚ, živá hudba pana Cholasty
Neděle 27. května 2018 - Z pohádky do pohádky - procházka pohádkovým lesem. Po skončení
Minidiskotéka s Míšou Růžičkovou v pořadu Lesní království v Hájíčku. Jízda vláčkem Paciﬁk
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Zvelebování prostranství v obci
V letošním roce jsme se zaměřili na zvelebování zejména okolí vjezdu do obce. Již na konci
roku 2016 bylo vysázeno 8 ks nových stromů - jeřáb muk (Sorbus aria). Po dokončení výstavby
chodníků byl založen nový trávník okolo celého 100m úseku a také záhony, jednak vedle provozovny květinářství a také v trojúhelníku před areálem NEOTY. Drobné terénní úpravy proběhly
také v parku před OÚ.
Kolem Zhrty jsme vysadili 4 ks bříz bělokorých, ale zároveň jedna musela být před č. p. 8 pokácena. Stejný osud, vzhledem k napadení dřevokaznou houbou a tím postupnému usychání,
potká zřejmě také dvě vzrostlé břízy před č. p. 5.
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Podařilo se znovu vyjednat s majitelkou
obchodu a pohostinství celoroční smlouvu
na údržbu okolí těchto budov, které neleží na
pozemcích obce, ale vzhledem ke své poloze
uprostřed obce nebyly v minulých letech hezkým pohledem pro kolemjdoucí.
Pokračuje také modernizace odpadkových
košů v obci, kterou jsme začali v roce 2015,
a také vzniklo jedno nové místo, a to rovnou se
dvěma typy nádob u mostu před č. p. 8. Nově
jsou instalovány dva zelené koše na psí exkrementy včetně zásobníků se sáčky. Apelujeme
proto na majitele psů, aby po svých čtyřnohých přátelích řádně uklízeli, neboť obec jim
tímto krokem umožňuje maximální komfort. Pokud se tyto speciální koše osvědčí, plánujeme
jejich umístění do dalších míst v obci.
Úklid komunikací probíhal průběžně v celé obci i vícekrát v průběhu roku. Stejně tak sečení
obecních ploch.
Zimní údržbu místních komunikací prováděl v loňském roce s traktorem pan Ladislav Koláček a úklid sněhu u zastávek autobusů pan Miroslav Strecker.
Od 1. dubna 2017 máme 2 zaměstnance na údržbu místních komunikací, chodníků, zeleně,
areálů a budov. Na základě zveřejněného výběrového řízení byl přijat pan Josef Kučera.
Stejně jako v minulých dvou letech uzavřela obec s Úřadem práce dohodu na veřejně prospěšné práce. Vzhledem ke zpřísněným podmínkám výběru a také snižující se míře nezaměstnanosti je v rámci spoluﬁnancování ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu na základě této dohody v současné chvíli zaměstnána paní Yveta Hradilová.
V rámci dotačního titulu získala obec na pokrytí mzdových nákladů toho pracovního místa
prostřednictvím Úřadu práce k 31. 10. 2017 dotaci v celkové výši 65.963 Kč.
Pro obec dále letos o prázdninách pracovali v rámci údržby veřejného prostranství Lumír Hendrych ml. a František Hublík ml.

Ostatní investice a opravy v roce 2017
Podle schváleného plánu oprav pro letošní rok bylo provedeno očištění a nátěr střechy budovy
OÚ. Museli jsme opravit poškozené zábradlí mostu směrem do Chomýže, které poničili minimálně dva řidiči zkracující si cestu přes naši obec v zimě a nezvládli jízdu na zasněžené komunikaci.
Bohužel nikdo z nich neměl odvahu se alespoň přiznat, a tak celou opravu ﬁnancovala naše obec.
Proběhly běžné drobné opravy místních komunikací. Větší příčné i podélné trhliny byly
opraveny vyřezáním a následným zalitím gumoasfaltem.
Celkem bylo zaceleno v ulicích Souhrady a Na Vinici přes 200 m trhlin. Větší výtluky a krátké
úseky pak byly opraveny tradiční emulzí a kamennou drtí.
Na konci října získaly novou malbu zdi v celém sále OÚ včetně podia, balkonu a chodeb.
Veškeré práce při malování prováděli zaměstnanci obce. Pokračujeme také v rekonstrukci garáže pro zahradní techniku a zázemí pro obsluhu vyrovnáním podlah a instalací nových svítidel
včetně osvětlení dvora OÚ.
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11. srpna zasahovali hasiči u požáru strniště
O požáru strniště v obci Jankovice byli hasiči informováni v 13:30 hodin. Podle oznamovatelky se oheň šířil v blízkosti domů a zaparkovaných automobilů. Operační důstojník na místo
okamžitě vyslal profesionální hasiče stanic Holešov a Bystřice pod Hostýnem a dobrovolné jednotky z obcí Jankovice, Prusinovice, Bystřice pod Hostýnem a Holešov. Postupně tak k události
vyjelo celkem 5 cisternových vozů. Po příjezdu a provedení průzkumu se potvrdilo, že požárem
bylo zasaženo strniště o rozloze asi 300 m2. Bylo zde nebezpečí, že se požár rozšíří až k blízkému
lesnímu porostu. Jednotky okamžitě nasadily 2 proudy C a pomocí cisteren s kropícími lištami
bylo pole bleskově uhašeno. Celková likvidace byla velitelem zásahu oznámena v 14:30 hodin.
(zdroj: HZS Zlín)

Knihovna má nové počítačové vybavení
V rámci obnovy technického vybavení
knihovny získala obec dotaci na pořízení nové
počítačové techniky. Cílem bylo zrychlení přístupu k informačním zdrojům pro návštěvníky i pro knihovníka.
Celkové náklady na pořízení notebooku a laserové tiskárny činily 16.020 Kč. Výše přiznané
dotace z programu VIS3 Ministerstva kultury
dosáhla 11.000 Kč.

Ochotnické představení pobavilo
Po roce měli možnost všichni
příznivci divadla opět zhlédnout
v naší obci představení, tentokrát
ochotnického Pohnutého divadla
z Loukova.
Hru Loupežníci na Chlumu aneb
statečná Bibiana si v sobotu 4. listopadu 2017 nenechalo ujít okolo
60 diváků. Byla to jak jinak opět komedie, protože starostí máme dost
a diváci se skutečně pobavili. V téměř
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Hasiči uspořádali další ročník traktoriády

Investice a akce na rok 2018

V první polovině září uspořádali místní hasiči 2. ročník Jankovské traktoriády. V sobotu 9. září
2017 se sjelo do areálu u železňáku celkem 21 závodníků se svými vozidly sestrojenými v domácích dílnách a garážích.
Nechyběly ani stroje na ukázku, mezi kterými byl znovu největším lákadlem traktor Kirovec
K-700A z 80. let minulého století, jehož majitel provezl během odpoledne spoustu zájemců po
blízkém poli.
Startovní listina byla rozdělena na dvě kategorie podle typu motorů. Závod byl zahájen první disciplínou slalom. Po krátké přestávce následoval okruh pro jízdu na čas a na závěr mohli
závodníci dobrovolně absolvovat tzv. jízdu smrti. Letos byl pořadateli vodní příkop upraven,
a tak jej bez problémů zdolaly také malé traktory. Malou kaňkou na celém průběhu se však stala
nehoda závodníka z Podivína, na kterého se při průjezdu zatáčkou a následném stoupání převrátil jeho stroj a způsobil mu vážné zranění v podobě tržné rány na noze. Rychlým zásahem
přítomných zdravotníků z řad pořadatelů i diváků se ho však podařilo rychle vyprostit a ošetřit
a do péče přivolané záchranné služby byl předán ve stabilizovaném stavu. Z toho důvodu byl
závod na několik desítek minut přerušen, což mělo za následek odchod mnoha diváků. Přesto
byli pořadatelé s návštěvou velmi spokojeni a odhadli, že přišlo celkově nejméně 500 lidí. Toto
setkání nadšenců si získává rok od roku větší oblibu. Svědčí o tom i účast závodníků, kteří k nám
přijeli z Plzně, Rokycan nebo například Opavy. Ke zdárnému průběhu celé akce přispělo také
příjemné počasí a tak zábava trvala až do pozdního večera.

V letních měsících začne výstavba inženýrských sítí v nové lokalitě U Hájíčku. V současné chvíli stále probíhá stavební řízení pro získání stavebního povolení. Toto řízení se oproti původním
předpokladům zpozdilo z důvodu vyřízení povolení přeložky plynovodu u správce pod plánovanou novou místní komunikací, která bude rozšířena již od křižovatky u OÚ. I na tento úsek bude
stavební povolení vydáno souběžně se sítěmi do nové lokality.
Připravujeme také další etapu výsadby a obnovy zeleně v obci podél Zhrty a před budovou
OÚ. Na budově OÚ bude nutné opravit štítové obložení budovy, vyměnit vstupní dveře i dveře
do sálu OÚ. Uskuteční se také kompletní rekonstrukce osvětlení sálu, které je již v nevyhovujícím
stavu zejména z hlediska požární bezpečnosti.
Na začátku roku bude vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektu rekonstrukce sítí a
místní komunikace v části obce Pohoršov (od mostu přes Zhrtu až po dům č. p. 44) a po schválení zhotovitele začnou práce na projektu.
Budeme také připravovat dotační žádost pro výměnu svítidel na veřejném osvětlení naplánovanou na rok 2019.
Obec má od letošního roku k dispozici také prvotní studii parkových úprav prostoru hříště
vedle OÚ. Studie je k nahlédnutí na stránkách obce na odkaze: http://www.jankovice.net/ou/
projekty.htm nebo osobně na OÚ.
Během první poloviny roku bude na všech mostech opraveno a nově natřeno zábradlí.

Potomci místních, kteří pomáhali rozvíjet zemědělství na severu Polska
Na začátku května navštívili naši obec potomci občanů Jankovic, kteří odešli v polovině
19. století na sever Polska do oblasti obce Sitno. Hledají v dostupných historických dokumentech své předky a také důvody, proč odtud odešli. Nebyli to však jen obyvatelé naší obce, kteří tam odešli, ale také rodáci z Rymic, Tlumačova nebo Napajedel. Při přátelském posezení si
prohlédli historické fotograﬁe ze života Jankovic, poté navštívili místní zvonici, sousoší sv. Anny
i svatý obrázek v Lipinách spolu s výhledem na okolí.
Na konci září poté na pozvání wojta Gminy Sitno Mgr. Mariana Bernata odjeli starostové
Jankovic a Rymic do Polska. Sitno je z Jankovic vzdáleno 560km, nejblížší větší město v okolí
se jmenuje Zamošč, avšak jo to město velmi významné, neboť jeho památky jsou zapsané na
seznamu UNESCO.
Při dvoudenní návštěvě jsme byli nejprve přijati na radnici v Sitnu, poté následovalo představení okolí, přijetí u některých rodin, ukázka
muzea a bývalé zemědělské školy, večerní setkání v kulturním domě s hudebním doprovodem dětského dechového souboru a potomků s rodinami, které jsou původem z našich
obcí. Druhý den byl ve znamení komentované
prohlídky památek již zmiňovaného nedalekého města Zamošč.
Došlo i na diskusi představitelů obcí o
možnostech budoucí spolupráce v oblasti
cestovního ruchu, zemědělství nebo výměny
zkušeností. Zároveň jsme pozvali vedení obce
Květnová návštěva v Jankovicích
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a obyvatele k návštěvě v příštím roce, a to u příležitosti naší pouti na Hostýně 23. června 2018,
kdy by také jeden den věnovali prohlídce obce Rymice a jejího muzea.
Jak nám řekl wojt Gminy, do obce Sitno dorazilo v roce 1864 zhruba tucet rodin z Hané, byli
to především Daďovi, dále nositelé příjmení Doležel, Matela, Křepilka, Bránecký, Petryk, Krutina,
Valášek, Michálek, Vajdyg, Jelínek a další.
Tyto rodiny byly pro svou laskavost a pracovitost brzy přijaty místním obyvatelstvem. Významně přispěly k hospodářskému, kulturnímu a agrárnímu rozvoji této obce. Mnoho zástupců
rodin zastávalo zodpovědné posty a také posty ve státních, místních, sociálních a družstevních
organizacích. Během nacistické okupace se aktivně podíleli na hnutí odporu v ilegálních organizacích. Někteří zahynuli v Osvětimi nebo byli přímo zastřeleni.
V Sitnu každým rokem pořádají zemědělskou výstavu na začátku července, na kterou přijíždí
okolo 30.000 návštěvníků.
O dalším vývoji spolupráce s polskou stranou a také programu jejich červnové návštěvy vás
budeme průběžně informovat na stránkách obce.

Letošní finalisté - Michal Daněk (vlevo) tentokrát
neobhájil loňské vítězství a podlehl Jiřímu Daňkovi

Vítězové čtyřhry Jan Novák a Petr Hoffman

Ve čtyřhře mužů mezi 12 páry zvítězila dvojice Petr Hoﬀman, Jan Novák.
Kategorie nejmladších se tentokrát sloučily v jednu skupinu do 16 let. Tu v konkurenci 3
účastníků vyhrál domácí Lumír Hendrych před Janem Bečicou a Jakubem Gremlicou. Dvouhru
žen ovládla bez ztráty setu Dagmar Hudcová, na druhém místě skončila domácí Pavla Krištůfková a třetí holešovská hráčka Lenka Háblová. Oddělenou kategorii čtyřhry mužů vyhráli domácí
hráči P. Vlasák, R. Kraus.
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: tenis.jankovice.net.

Znovu na Hostýně
V Sitnu jsme byli přijati také v rodinách potomků

Na náměstí v Zamošči

Beseda se seniory
V pátek 3. března 2017 proběhla beseda jankovických seniorů v místním kulturním domě.
Veselé přivítání pro ně připravily děti z Mateřské školy v Dobroticích, které jim zazpívaly několik
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Za příjemného letního počasí se v sobotu 24. června vydali místní občané podpořeni také
členy SDH ve stejnokrojích na tradiční procesí na Hostýn, které Obecní úřad pořádá každý rok.
Krátce před osmou hodinou ráno se poutníci setkali u místní zvonice, odkud se autobusem přesunuli na blízké poutní
místo.
Mši svatou od 9:00
hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, stejně jako celý program,
doprovázela také dechová hudba Moravská
Veselka.
Po skončení mše
přišel čas na tradiční
obchůzku hostýnských
stánků, nákup sladkostí
a suvenýrů či návštěvu
rozhledny.
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přispívá k bezpečnosti v Evropě zejména podporou spolupráce a výměny zkušeností vyšších
policejních důstojníků členských zemí EU, a to v boji proti závažné a organizované trestné činnosti. Stručně řečeno, naše skupina měla za úkol vzdělávání policistů v EU kvalitativně vylepšit.
Jak hodnotíte život v Jankovicích, zvlášť po stránce kulturního a sportovního vyžití?
S rodinou tady žijeme deset let. Jsme zde spokojeni, byli jsme mile přijati. Vážíme si klidu a krásné přírody v okolí. Vnímám kladně, že je v obci bohatý kulturní a sportovní život, který se snažíme podporovat. Je jasné, že organizace jakékoli akce stojí spoustu času a úsilí nadšenců, kteří
ji pořádají. O to víc mě mrzí, pokud dojde k roztržkám a nepříjemnostem mezi občany. Sám
preferuji eliminaci a řešení problémů klidnou komunikací. Z mé profese vyplývá dodržování
zákonných norem, a proto budu vždy stát na straně té části, která se bude snažit o zachování
pořádku a poklidné atmosféry v obci.
Jak máte další plány do budoucna?
Nic přesně stanoveno nemám, budoucnost ukáže, jaké přijdou výzvy a kterým směrem se člověk vydá. Chtěl bych využít této příležitosti a popřát všem spoluobčanům do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a příjemného života v naší obci.

Aktivity Spolku pro zachování tradic
3. září 2017
28. září 2017
29. října 2017

Dožínky Mikroregionu Holešovsko – účast v průvodu
Podzimní vyjížďka na kolech na Rusavu
Draci Na Vinici pošesté.

písniček. Následovala diskuse starosty obce s přítomnými seniory, kde byly přiblíženy připravované akce a investice v obci. Občané se u kávy a drobného občerstvení obrátili s několika dotazy
na starostu a o další program bylo následně také postaráno. Zpestřila jej hlavně hudba v podání
pana Aloise Cholasty, za doprovodu bratrů Jaroslava a Zdeňka Křížka, při které si všichni vesele
zazpívali. Nechybělo ani oblíbené promítání ﬁlmů z historie obce.
Na závěr milého odpoledne se všichni rozloučili s přáním, aby i příští beseda byla takto příjemná.
Tu připravujeme na pátek 2. března 2018 od 16:00 hodin a program bude včas upřesněn.

K letošnímu malování chodníčků
Tato prvomájová tradice se v naší obci v posledních letech ubírá jiným směrem, než pro který
byla kdysi dávno zavedena. Chodníčky se malovaly ve většině svobodným děvčatům a chlapcům ve smyslu žertovných nápisů.
Letos však před domy, kde mladí a svobodní bydlí, zůstala většinou cesta čistá a pokud měla
děvčata nějaký nápis před domem, tak to k smíchu většinou nebylo. Obsah některých textů je
veden ve smyslu vyřizování si nějakých křivd či nevyřízených účtů autorů. Objevilo se tu i něco,
co si pamatují jen naši prarodiče z dob druhé světové války a toto označení znamenalo pro osobu transport do koncentračního tábora a téměř jistou smrt.
Myslíme si, že v obci bychom měli žít všichni pospolu a vzájemně se respektovat, od těch
nejmenších až po nejstarší občany. Obáváme se, že toto se pomalu vytrácí.
Věříme, že se v dalších letech tato tradice vrátí do původní podoby, pro kterou před lety
vznikla.
Miroslav Darebník - starosta
Pavlína Hajdová - místostarostka

Černé skládky stále problémem
V průběhu roku jsme zaznamenali v katastru obce několik černých skládek, kdy zde nezodpovědné osoby odhodili různé nepotřebné věci. Obec úklid těchto míst stojí nemalé náklady.
V převážné většině to byly balíky oděvů, kamna, výpalky s černých palíren nebo naposled velká
paleta se zbytky sádrokartonu. U tohoto posledního případu se nám podařilo vypátrat původce,
který černou skládku založil a následně musel obci uhradit náklady na úklid a likvidaci v řádech
tisíců korun.

Jiří Daněk získal v Jankovicích svůj první titul
Ve sportovním areálu v Jankovicích proběhl 31. ročník tenisového turnaje neregistrovaných
hráčů O pohár starosty obce. Odehráno bylo od 15. června až po ﬁnále dvouhry mužů, které se
hrálo v pátek 7. července, celkem 67 zápasů.
Nejvíce obsazeny byly tradičně dvouhry a čtyřhry mužů. První vítězství na tomto turnaji si
letos připsal Jiří Daněk z Holešova. V pátečním ﬁnále zdolal po více než dvouhodinové bitvě
osminásobného vítěze z předchozích let Michala Daňka 6:4, 6:7, 6:2.
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Co je třeba udělat při pálení klestí

Mše za občany z Jankovic v roce 2018

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje přijímá denně několik desítek telefonátů od občanů ohledně kontrolovaného pálení. Hasiči mají pro tento účel zřízenu internetovou stránku
paleni.hzszlk.eu, kde je možné pomocí jednoduché aplikace pálení klestí a odpadu nahlásit.
Zájemce vyplní do formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název organizace, telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další části upřesní místo
podle mapy.
Odesláním vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na Krajském operačním a informačním středisku pro případ, že na stejném místě bude hlášen požár. Občanům toto preventivní
hlášení důrazně doporučujeme, pro ﬁrmy je to povinné. Můžete tak předejít zbytečným výjezdům hasičů, které byste jinak museli zaplatit.

V roce 2018 se uskuteční bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově v následujících termínech:
Neděle 6. 5. 2018 - 8:00 hodin - mše za děti, mládež, živé a zemřelé občany z Jankovic
Neděle 28. 10. 2018 - 8:00 hodin - mše za živé a zemřelé občany z Jankovic

Tříkrálová sbírka
se v roce 2018 uskuteční v sobotu 6. ledna v dopoledních hodinách. Koledníci budou řádně
označeni průkazy Charity.
Při letošní sbírce darovali občané Jankovic celkem 11 019 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli
jakoukoliv částkou.

Mimořádné pracovní ocenění našeho občana

POHLEDY DO HISTORIE
…stalo se před 40. lety
(přepis z obecní kroniky)

Besedy
27. 11. 1977 uspořádal MNV se všemi složkami NF tradiční besedu s důchodci za účasti 42
důchodců a 50 dětí a občanů. K poslechu i k tanci hrála místní hudba Studio. Předseda MNV
Jaroslav Kučera zahájil besedu a informoval přítomné o provedených posledních pracích v obci
a plán práce na příští rok. Uvedl, že v letošním roce zemřelo 10 občanů, 5 svateb, 6 dětí se narodilo. Nyní žije v obci 346 občanů. Kronikář Karel Stoklásek upozornil, že na stolech se nachází
5 svazků fotodokumentací z naší obce, ukazující na život a práci v naší obci. Příští generace budou v kronikách a fotodokumentacích číst mnohdy neuvěřitelné výkony o rozkvětu obce. Jan
Formánek poukázal na život dnešních důchodců ve srovnání s životem dřívějších důchodců.
Dnes není sociálně slabých ani žebráků. Důchodci byli pohoštěni obloženými chlebíčky, 1 dl
vína a sodovkami.
3. 6. 1977 uspořádán „Táborák“ za účasti 45 dětí a 32 občanů. O dělnickém hnutí v okrese Kroměříž a protifašistickém odboji v okrese promluvil PhDr Josef Svátek z Holešova, ředitel musea
v Holešově. Při táboráku si děti opékaly špekáčky.
19. 6. uspořádán MDD mateřskou školou v Jankovicích a to v Hájíčku. Českoslovenští příslušníci lidové armády předvedli ukázku výcviku služebních psů. Program byl velmi zajímavý. Déšť
přerušil program, bylo však pokračováno v sále MNV.

Vánoční strom
Rozhodnutím rady MNV byl v parčíku před budovou MNV postaven vysoký „vánoční“ strom,
který 17. prosince instalovali František Daďa a Ladislav Křížek. Pionýři a SSM vyrobili a ozdobili
vánoční strom ozdobami a Luděk Stoklásek instaloval žárovky různé barvy. Elektroinstalace zapojena na veřejné osvětlení. První rozsvícení vánočního stromu bylo večer 17. 12. a pak denně
do konce měsíce.
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V prestižní anketě „Policista roku“ v kategorii „Učitel roku policejní školy“ získal ocenění pplk. Mgr.
Lumír Hendrych, Ph.D. zástupce vedoucího oddělení zabezpečení výuky Vyšší policejní školy a Střední
policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově. Tato
slavnostní akce proběhla za účasti vedení Policie ČR
a Ministerstva vnitra.
Jaké byly Vaše začátky učitelské práce a kdy
jste se rozhodl pro tuto profesi?
Ve školství, a to nejen v policejním, působím od roku
1995. Vždy mě bavila práce s mladými lidmi, dnes
pracuji převážně s dospělými. Práci mohu vykonávat díky podpoře své ženy, dalších členů rodiny a vedení školy v čele s jejím ředitelem plk. Ing. Dvořákem. Člověk se naučí být jak součástí
týmu, tak i schopnosti tým řídit. V mé práci je nutno zapojit analytické myšlení, vhodně využívat
svou autoritu a profesionalitu. Svou policejní odbornost si udržuji na stážích především ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.
Předpokládám, že učit na policejní škole má určitá specifika oproti práci na jiných
středních a vyšších odborných školách z hlediska přípravy a požadavků?
Kromě úspěšné učitelské práce se spolupodílím na tvorbě, realizaci a evaluaci vzdělávacích programů pro vyšší odbornou školu, střední odbornou školu a základní odbornou přípravu policistů, které jsou platné v celé republice. Dlouhodobě jsem také například pracoval v metodické
radě Ministerstva vnitra.
Dočetl jsem se, že jste byl vybrán mezi čtyři policisty z celé Evropské unie do expertní skupiny?
Ocenění jsem dostal také za mé zahraniční aktivity. Na poli mezinárodní spolupráce se aktivně
účastním řady mezinárodních konferencí a seminářů např. v Portugalsku, Maďarsku, Rumunsku,
Litvě a okolních zemích. A teď k otázce. V roce 2015 jsem byl vybrán k reprezentaci České republiky coby člen čtyřčlenné expertní evaluační skupiny Evropské policejní akademie CEPOL. CEPOL
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Červen: začátek chladno, od 5. - 20. pěkně, vedra až +34°C, 20. déšť, pak krásně do konce měsíce.
Červenec: vedra, 5. bouře, vedra do 13., 14. a 15. bouře, silně deštivo, pak pěkně do konce měsíce.
Srpen: střídavě pěkně s ochlazením do 10. - průtrž mračen, pak pěkně, 19., 20., 21., 22., 23. deštivo, pak vedra do konce měsíce. Rostou hojně houby.
Září: celý měsíc střídavě chladno, vedro, déšť, konec ochlazení.
Říjen: mírně celý měsíc, od 20. mlhy denně, noc až -1°C.
Listopad: mírně až krásně do 12., pak deštivo, chladno, 23. bouřlivý vítr, ochlazení až na -3°C.
Prosinec: 1. - 6. sněžení, -10°C, 8. tání, 15. sníh, obleva, 24. mrznoucí déšť, velké náledí, 25. obleva, pak oteplení, silný vítr, 30. sníh, studený vítr do konce měsíce

Sbor pro občanské záležitosti
Členky Sboru pro občanské záležitosti při významných životních výročích občanů navštěvovaly
dotyčného občana a při blahopřání předaly dárek s květinami jubilantu a pak v jejich pamětní
knize věnované blahopřání podepsal. Velké pozornosti se těšila akce „Vítání občánků“. Slavnostní obřad proveden s každým občánkem zvlášť za účasti rodiny. Děti z Mateřské školy a pionýři
přednesli básně a v kolébce kolíbali „občánka“. Zdravotní sestra Jana Stoklásková přebírala od
rodičů „občánky“ a ukládala je do kolébky. Předseda MNV Jaroslav Kučera každému občánku
pronesl slavnostní projev a tím nabyla slavnost na vážnosti. Rodiče vítaných občánků byli vyzváni, aby jemu zasadili v obci stromek, který bude „jeho“ stromkem. Místo výsadby určí MNV.

MDŽ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SŇATKY:
Antonín Laibner
Tereza Stejskalová
Jiří Tkadleček
Pavla Bakalíková
NAROZENÍ:
Marie Tkadlečková (prosinec 2016)
Eliška Ponížilová
Sebastian Schlehr
René Janoš
Emma Hlobil
Marie Janálová

ZEMŘELÍ:
František Ševčík
Alois Hanulík
František Mlčák
Marie Kučerová
Ladislav Křížek
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JUBILANTI 2018
ÚNOR:
Marie Dohnálková
Jaroslav Kučera
Ladislav Ondruch
Anna Crlíková
BŘEZEN:
Luděk Stoklásek
DUBEN:
Anna Křížková
Karel Stoklásek
KVĚTEN:
Stanislav Kolařík
Karel Barotek
ČERVENEC:
Jaroslava Kolaříková
SRPEN:
Františka Ševelová
Rostislav Crlík
ZÁŘÍ:
Zdeňka Ponížilová
Jarmila Sedláříková
ŘÍJEN:
Vlasta Hrachovcová
Ludmila Kučerová
LISTOPAD:
Marie Kučerová
Marie Hrudíková
Vladimíra Žatecká
PROSINEC:
Emílie Ponížilová

87
84
81
81
80
87
75
70
70

Dne 5. března konána oslava
MDŽ v sále MNV za velké účasti
žen z obce. Ženy měly vskutku
svátek, neboť muži ze složek NF
obsluhovali ženy. Děti z mateřské
školy zpestřily svým vystoupením
program oslavy a nálada se zvýšila. Žáci a pionýři přispěli kytičkou
básní a písní. Místní estrádní skupina rovněž pobavila a zpestřila
program. K poslechu i k tanci hrála
místní hudba Studio. Ženy obdržely zákusky a karaﬁát. Předseda
MNV Jaroslav Kučera pronesl zdravici a projev, v němž vyzvedl úsilí žen o zachování trvalého světového míru a velkou zodpovědnost ve výchově dětí pro jejich šťastnou budoucnost. Na režii spojenou s oslavou přispěly:
Požární ochrana 200 Kčs, Myslivecké sdružení Lipina 100 Kčs.
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Myslivecké sdružení Lipina
88
82
75
70
84
82
88
85
70
82

Na konci roku děláme bilanci výsledku hospodaření za uplynulý rok. V životě lidském i v životě
společnosti bývají chvíle, kdy se zamýšlíme ať soukromě nebo celospolečensky nad výsledky
naší práce, bilancujeme úspěchy či přežívající nedostatky, plánujeme záměry do budoucnosti.
V měsíci lednu uspořádán tradiční myslivecký ples v kulturním domě v Hlinsku p. Host. s velmi
dobrým výsledkem. Uspořádány dvě besedy se žáky o významu měsíce myslivosti. Dvě skříňky
byly řádnou propagací MS pro občany. Při besedách byla vzpomínka 32 let osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Všechen náš lid vzpomínal 32leté výročí velkých a slavných květnových
dnů roku 1945, kdy naše milovaná vlast se vymanila z okovů nacizmu a kdy nám slavná Sovětská armáda přinesla svobodu a zaplašila všechny temnoty a stíny hákového kříže. 21. 10. 1977
bylo slavnostně vzpomenuto 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Pytlácká noc v Jankovicích byla velmi zdařilá. Spolupráce s MNV, KSČ a ostatními složkami NF je dána tím, že řada
našich členů se aktivně podílí svým členstvím a funkcemi v těchto složkách a pracuje politicky.
Naše MS svými výsledky dokazuje svou politickou vyspělost, plnilo všechna usnesení vlastní
i nadřízených orgánů a tím přispělo na svém úseku plnění závěrů XV. sjezdu KSČ. Byla to v prvé

13

řadě starost o zvěř a její ochrana. Po celé zimní období byla zvěř řádně přikrmována. V jarních
a letních měsících byla intenzivně hubena škodná. Z vysečených a ohrožených hnízd nasbíráno
92 vajec, nalíhnuto 67 a vypuštěno 38 bažantíků. V obou katastrech položeno 260 ks otrávených
vajec na tlumení škodné. Uspořádány 2 hony v Jankovicích a dva hony v Hlinsku. Při honech byli
myslivci ukáznění a nedošlo k žádné nehodě.
Plán odstřelu zvěře: 14 ks srnčí, 230 ks zajíců, 490 ks bažantů.
Odloveno: 14 ks srnčí (181 kg), 127 ks zajíců, 22 ks odchyt, 502 ks bažantů, 80 ks odchyt bažantů.
Odstřel škodné: 3 ks lišek, 9 psů, 47 koček, 2 tchoři, 1 kuna, 16 lasiček, 19 ježků, 6 kání, 2 jestřábi,
14 sojek, 2 straky.
Honební plocha byla 610 ha, z toho 453 ha orné půdy, 86 ha les, 64 ha louky, 7 ha vody. Nájem z honitby činil 1270 Kčs, z lesa 40 Kčs. Myslivecké sdružení čítalo 21 členů a má 3 lovecké psy.
Brigádnické hodiny: 505 hodin pro myslivost, 657 hodin v zemědělství, 412 hodin pro MNV.
Odvedli Státnímu statku 39 q sena.
Družba s MS Prosenice a MS Dětřichovice. Družba přátelská, kamarádská. MS Dětřichovice
dovolilo odstřel 1 ks jelena (Karel Stoklásek ml.), zvěřina rozdělena mezi všechny členy.
Dnem 31. 12. 1977 zrušeny pachtovní smlouvy, myslivecká sdružení zanikla a dle nové koncepce budou po likvidaci mysliveckých sdružení utvořena nová sdružení s většími honebními
celky a s větším počtem členů.
Výbor mysliveckého sdružení Lipina Jankovice k 31. 12. 1977
předseda:
Vlastimil Borufka
místopředseda:
Ing. Zdeněk Barotek
jednatel:
Alois Křížek
ﬁnanční hospodář:
Karel Stoklásek
hospodář:
František Kelnar
předseda rev. komise:
Jan Lešánek
členové výboru:
Josef Ševčík, Alois Preisler, Stanislav Talach, Jindřich Kučera
Likvidaci dosavadního MS pověřen člen Okresního mysliveckého svazu v Kroměříži Ing. František Sedláček.
Závěrečná výroční schůze se konala 3. února 1978 a projednáno vše dle směrnic OMS. Výroční schůzi za MNV pozdravil Luděk Stoklásek, místopředseda MNV.
Do inventáře MS Lipina Jankovice v hodnotě 30 777 Kčs a 3 psi je zahrnuto veškeré myslivecké zařízení jako seníky, zásypy, posedy, zásobníky krmiv a odchovna v Hlinsku, které však zůstává
dle směrnic OMS na dosavadním stanovišti a přechází do nových společností bez náhrady.

Různosti
28. března 1977 sledovali občané v televizi oznámení, že naše republika dovršila 15.000.000
obyvatel.
V zimních měsících začaly v sále MNV cvičit ženy, vždy v pátek od 18 - 20 h. Cvičení vedla
Anna Tatýrková a Jarmila Spáčilová. Účast asi 20 žen.
Od 23. 7. 1977 zdražení kávy a čokolády o 50%.
Od 25. 7. 1977 zdražení textilu a hutních výrobků o 30 - 33%.
20. srpna 1977 provedena likvidace veškerého stavu dojnic v kravíně Státního statku v Jankovicích. Vyřazeno černostrakaté plemeno a bude zavedeno červenostrakaté plemeno.
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Měsíc srpen byl abnormálně vlhký, deštivý. Velké srážky v celé Evropě i za mořem. Záplavy,
bouře, zemětřesení, vichřice v Evropě způsobily velké škody. 23. srpna bylo v ČSSR sklízet ještě
asi polovinu osetých ploch.
Upravováno taneční kolo v Hájíčku. Vybagrování kola, odvodnění, vyštětování kola, úprava
okolí, staré nevhodné stromy odstraněny a budou nahrazeny novou výsadbou. Spotřeba kamene na vyštětování 30 m3. Vybagrování provedl Josef Strnka.
22. ledna uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy při mateřské škole v Jankovicích v sále
MNV Karneval dětí. Sál vyzdoben výjevy z dějů současných pohádek. Karnevalu se zúčastnilo
73 velmi krásných dětských masek. Program zpestřila a obveselila skupina klaunů. Účast rodičů
a občanů i z okolí byla velmi početná. K poslechu i k tanci hrálo Studio.

Jihomoravské ředitelství spojů Brno, spolu s okresní správou spojů zavedlo od 20. září 1976
pojízdnou poštu v obvodu pošty Holešov 1, která denně dojíždí do naší obce, pro níž jsou stanoveny úřední hodiny od 12,30 do 13,30 hodin. Občané náležitě využívají této výhody.
Komunální služby města Holešova zavedlo od 1. června 1976 pojízdnou sběrnu pro čistírnu
šatstva a praní prádla. Šatstvo je do týdne vyčištěné a cenově dostupné a proto občané náležitě
využívají i této výhody. Pojízdná sběrna dojíždí ve středu od 9,15 do 10,15 hodin.
Počet aut v obci 22, využívání plynu propan - butan 21 domácností.
Móda: mládež (hoši i dívky) ošoupané texasky, dlouhé vlasy, plnovous, ženy pestré barvy
v moderních vzorech.
Povětrnost
Leden: 1. - 6. střídavě mírná zima s oblevou, sníh, 8. -12°C hustě sněží, 9. -10°C, pak obleva do
14., 15. sněží, mnoho sněhu, závěje, následuje mírná zima, 19. -12°C (Holešov -17°C) mírně, slabé
mrazíky, obleva, 28. krásně, 29. deštivo, 30. -6°C sněží.
Únor: 1. -10°C pak mírně oteplování, od 10. krásně, teplota stoupá, 22. +24°C, 27. sněží, ochlazení.
Březen: krásně, v polovině měsíce vedra, 27. silný déšť, bouře, sníh, ochlazení -3°C, náhlý zvrat,
souvislá pokrývka sněhu, stromy v rozpuku, angrešt kvete, mráz -6°C, sníh.
Duben: -2°C, sníh mizí, pěkně do 6., 9. silná vánice, vrstva sněhu až 15 cm, polomy stromů, pak
mírně do 15., noční teploty -5°C, od 24. krásně až vedra do konce měsíce, kvetou ryngle, hrušky,
švestky, třešně.
Květen: krásně do 6., kvetou jabloně, mírné ochlazení, 10. - 14. krásně, 15. ochlazení, 16. - 21.
velmi krásně, 22. citelné ochlazení, 25. vedro, 26. chladno 0°C, 28. pěkně do konce měsíce.
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