Zpravodaj

Naše dědina
Číslo 1/2018 • Vydává OÚ Jankovice • Cena 5 Kč

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
náš obecní vánoční stromeček už zase svítí, což nám dává jednoznačně najevo, že tu za pár dnů máme
Vánoce a že se nezadržitelně blíží konec roku. Jako každoročně budeme bilancovat, jaký ten uplynulý
rok byl, co se nám povedlo, co se přihodilo. Stejně tak tomu je i v našem dalším čísle zpravodaje, kde
krátce shrneme, co že se v naší obci událo během roku 2018.
Dovolte mi, milí přátelé, abych nám všem popřál krásné, klidné, přátelské Vánoce, dětem i dospělým alespoň částečně splněné sny a v závěru roku pár dní klidu a odpočinku strávených v klidu se
svými blízkými. Těším se na společné předvánoční koledování s vámi u vánočního stromu ve středu
12. 12. 2018. ￼
Hezké sváteční dny vám přeje za všechny zastupitele i zaměstnance obecního úřadu starosta
Miroslav Darebník.
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INFORMACE Z OÚ
Slovo starosty k uplynulému volebnímu období
Letošní říjen byl výjimečný tím, že se po čtyřech letech konaly komunální volby. Rád bych při
této příležitosti poděkoval zastupitelům, kteří v minulých čtyřech letech vykonávali tuto funkci.
Bez nich by obec nemohla fungovat. O většině akcí, investic a budoucnosti obce rozhodujeme
v zastupitelstvu společně. I když jsme měli občas každý jiný názor a naše představy o tom, co by
se mělo zrovna udělat, se lišily, všichni jsme vždy jednali s nejlepším vědomím a chtěli jsme pro
rozvoj vesnice jen to nejlepší. Děkuji jim za jejich názory, konstruktivní kritiku a za to, že jsme
našli společnou řeč.
Nedílnou součástí obce jsou i naši zaměstnanci. Přínos jejich práce si někdy už ani neuvědomujeme.
Posečenou trávu, čisté chodníky, rozkvetlé květináče, vysypané koše, podíl na organizaci akcí
bereme už trochu jako samozřejmost. I za těmito úkoly je ale spousta práce a děkuji jim za to,
že ji dělají spolehlivě. Děkuji také paní knihovnici a paní kronikářce a všem členům spolků, kteří
něco dělají pro ostatní.
Na závěr bych chtěl poděkovat vám všem, našim občanům, že i málem přispíváte ke zdařilému vývoji obce.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Jankovice konaných ve dnech
5. 10. – 6. 10. 2018
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
		
Počet odevzdaných úředních obálek
		
Jméno a příjmení
			
Volební strana č. 1 – Sdružení pro rozvoj obce
1. Petr Kalabus
2. Jan Nedbal
3. Pavla Navrátilová
Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů
1. Miroslav Darebník
2. Zdeněk Hanulík
3. Věra Krausová
4. Pavlína Hajdová
5. Lubomír Dočkal
6. Marta Kubová

Pořadí na HL

318
214
214
počet hlasů

3.
1.
6.

99
84
82

1.
4.
5.
3.
2.
6.

170
151
151
148
129
96

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. října 2018 byli do jednotlivých funkcí zvoleni:
starosta: Miroslav Darebník
místostarosta: Pavlína Hajdová
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předseda finančního výboru: Ing. Zdeněk Hanulík
člen finančního výboru: Lubomír Dočkal, Věra Krausová
předseda kontrolního výboru: Petr Kalabus
člen kontrolního výboru: Pavla Navrátilová, Petr Vlasák
předseda výboru pro kulturu a sport: Ing. Jan Nedbal
člen výboru pro kulturu a sport: Pavlína Hajdová, Marta Kubová, Petra Batoušková

Poděkování starosty
Ještě jednou děkuji členům zastupitelstva obce za důvěru, kterou mi dali zvolením do funkce
starosty na toto volební období a samozřejmě vám občanům za odevzdané hlasy ve volbách.
Této důvěry si velmi vážím a cítím odpovědnost za další rozvoj naší obce.
Úkoly, které před námi v tomto volebním období stojí, jsou zavazující a rozsáhlé. Učiníme
další kroky k výstavbě čistírny odpadních vod v obci a dostavbě kanalizace. Máme připravenu
novou lokalitu pro bydlení, která již s platným stavebním povolením čeká na vybudování infrastruktury. V důsledku posledního vývoje klimatu a suchého počasí budeme dělat kroky v oblasti
zadržování vody v krajině.
Svým spoluobčanům chci vzkázat, aby se nebáli za mnou kdykoliv přijít a otevřeně hovořit
o tom, co se vám ať už na mojí práci nebo v rámci obce nelíbí. Uvítám každý váš podnět. Budu
pozorně naslouchat, protože starostování beru v první řadě jako službu vám – občanům Jankovic,
a nikoliv jako osobní ambici.
Miroslav Darebník, starosta obce

Letošní investice v obci
První důležitá rekonstrukce byla na jaře uskutečněna v budově OÚ. Proběhla výměna osvětlení
sálu a podia. Instalace nových LED zářivek mimo výrazné úspory spotřeby elektřiny umožňuje
také dostatečné světelné podmínky pro sport. Nové osvětlení pódia ocení zejména vystupující
hudební skupiny.
Opotřebení a zub času se již
delší dobu projevoval na dveřích
hlavního vstupu na OÚ, které
pocházely z roku 1976 a byly
příčinou tepelných ztrát v zimním
období. Na přelomu září a října
osadil vybraný dodavatel dveře
nové, a to nejen na zmíněném
vstupu, ale také nové únikové
dveře do dvora. Třetí vstupní
dveře jsou osazeny v bývalé škole
do současné prodejny potravin.
Zhotovitelem byla firma A+BX
OKNA, s.r.o. a celkové náklady na
výměnu všech hliníkových dveří
činily 168.000 Kč.
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Odstraněn byl také havarijní stav dlažby před hlavním vchodem. Nový betonový podklad i
dlažbu pokládala firma CaS stavby, s.r.o.
Nového nátěru se dočkalo v létě také štítové dřevěné obložení na obou stranách budovy
OÚ.
Pokračujeme v opravách zábradlí na mostech. Letos získal nový nátěr hlavní most přes Rusavu
u hlavní silnice, dále most přes Zhrtu do parku u Rusavy a rovněž silniční most na Pohoršov.
Letošní suché počasí ale i stáří se podepisuje na vitalitě většiny bříz okolo potoka. Postupné
usychání bude mít pro některé stromy v průběhu letošní zimy za následek jejich pokácení.
Nedostatek vody vedl také k instalaci nádrží na dešťovou vodu ve sportovním areálu, kam je
směřována veškerá voda ze střechy klubovny a přístřešku venkovního posezení. Při úpravě svodů
na celé budově byly zjištěny vady na střeše, které byly také opraveny. Od nádrží je instalován nový
zavlažovací systém včetně výkonnějšího čerpadla.
Příznivé podzimní počasí dovolilo v listopadu zrealizovat zpevnění polní cesty od pomníku
padlým k lesu Březí. Přes příkop byl vybetonován zcela nový odvodňovací žlab s novými přejezdovými rošty.
Také cesta na louku na Horní Březí má nyní pevnější podklad a v kritických místech byla
odvodněna.
Pro zimní údržbu jsme pořídili na začátku roku 2018 zametací kartáč pro úklid chodníků a menších
ploch zapadaných sněhem. Toto přídavné zařízení k malotraktoru Stiga je využito i k zametání
místních komunikací po zimě. Zimní údržbu místních komunikací si již provádíme téměř ve vlastní
režii. Pouze v případě nutnosti posypu kamennou drtí ještě využíváme kooperace s Technickými
službami Holešov.
Proběhla další etapa drobnýh oprav místních komunikací. Větší příčné i podélné trhliny byly
opraveny vyřezáním a následným zalitím gumoasfaltem.
Celkem bylo zaceleno v ulicích přes 270 m trhlin. Větší výtluky a krátké úseky pak byly opraveny
emulzí a kamennou drtí, zejména na Pohoršově.
Stejně jako v minulých dvou letech uzavřela obec s Úřadem práce dohodu na veřejně prospěšné práce. Vzhledem ke zpřísněným podmínkám výběru a také stále se snižující se míře nezaměstnanosti byl v rámci spolufinancování ze státního rozpočtu a evropského sociálního fondu na
základě této dohody zaměstnán od 1.4. 2018 – 31.10.2018 pan Marek Navrátil. V rámci dotačního
titulu získala obec na pokrytí mzdových nákladů toho pracovního místa prostřednictvím Úřadu
práce dotaci v celkové výši 83 993 Kč.

Lokalita u Hájíčku získala stavební povolení
Po roce a půl přípravy projektu a stavebního řízení je téměř vše připraveno k zahájení výstavby
sítí a komunikací v připravované lokalitě. Plánované zahájení stavebních prací na letošní rok se
odkládá až na jaro 2019, a to i z důvodu nové možnosti částečně pokrýt náklady z nového dotačního titulu - výzvy na podporu výstavby technické infrastruktury, kterou vyhlásilo Ministerstvo
pro místní rozvoj poprvé od roku 2014. Nyní bude záležet, zda bude obec jako žadatel úspěšná,
realizace však proběhne samozřejmě i při neúspěchu podané žádosti. Dalším důvodem je stále
ještě nejasná varianta kanalizace a tím možnost vystavět v lokalitě pouze jednotnou kanalizaci
v případě kořenové ČOV v obci.
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Současný stav příprav na stavbu ČOV
Ač se může zdát, že realizace kanalizace a ČOV se oddaluje a protahuje, je třeba zdůraznit, že
se jedná o strategické rozhodnutí, které je důležité nejen pro naši současnou generaci, ale i pro
generace budoucí.
Problematika kolem odpadních vod v naší obci vyústila v preferovanou stavbu vlastní, kořenové čistírny odpadních vod, tzv. vertikálního filtru II. generace. Vyplývá to z jednání zastupitelů
i zpracovaných studií.
Se stavbou čističky je však spojeno také dokončení splaškové kanalizace v obci. Předcházet jí
budou také nutná povolení od správce povodí a z ministerstva zemědělství, přes které by následně
obec mohla čerpat i dotační podporu.
Včetně dostavby kanalizace i oprav stávající jednotné by se mělo jednat celkem o investici ve
výši zhruba 24,5 milionů korun. Obec pochopitelně není schopná tak nákladnou akci financovat
ze svých prostředků. Realizace proto bude záviset na dotacích. Z ministerstva zemědělství by
obec mohla získat až 65 procent veškerých uznatelných nákladů. Ze Zlínského kraje pak dalších
deset. Z obecních prostředků tedy může na akci jít zhruba jedna čtvrtina nebo pětina celkových
výdajů. Nákladná však bude už samotná projektová dokumentace.
Stavbám bude předcházet i změna územního plánu a změna návrhu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, což značí uvést tyto dokumenty do souladu se zamýšleným
záměrem.
Investice a akce na rok 2019
Jak bylo uvedeno na jiném místě zpravodaje, začne výstavba inženýrských sítí v lokalitě
U Hájíčku přeložená z letošního roku.
V případě schválení možnosti výstavby kořenové ČOV mohou být zahájeny práce na projektu,
což bude podle prvotních odhadů obnášet částku více než 1 milion korun.
Do příštího roku se vzhledem k návaznosti na stavbu kanalizace tím pádem přenáší i zahájení
výběrového 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.
Společnost Lesy ČR zahájí stavbu hrázky, která do budoucna ochrání blízké domy okolo parku
před 50 letou vodou a současně s tím proběhne i čištění koryta potoka Rusava.
V rámci zadržování vody v krajině zahájíme přípravné práce na vybudování malé vodní nádrže,
včetně podání žádosti o dotaci.
V příštím roce by měla získat obec pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů
nový dopravní automobil. Na základě v červnu podané žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra je
v tuto chvíli naše žádost umístěna na čtvrtém místě ve Zlínském kraji, což značí téměř 100% jistotu
přidělení dotace 450.000 Kč a další částku v řádech statisíců může poukázat Zlínský kraj.
Budeme také připravovat dotační žádost pro výměnu svítidel na veřejném osvětlení naplánovanou na přelom roků 2019/2020. V současné chvíli testujeme další typy možných svítidel na
stožárech v okolí budovy OÚ.
Oprava silnice II/438
Na přelomu srpna a září proběhly v úseku z Dobrotic přes naši obec až do Hlinska p/H opravy
povrchu vozovky. Stavba přinesla obci i řidičům také komplikace. Při pokládce nového povrchu se
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tvořily dlouhé kolony vozidel a mnoho motoristů včetně řidičů kamionů si začalo krátit a objíždět
tato exponovaná místa přes naši obec směrem do Dobrotic a následně po přesunu techniky
k Hlinsku také tradiční „zkratkou“ přes Chomýž. Ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Holešov se podařilo brzy tyto průjezdy minimalizovat.
Pro dva jízdní pruhy tříkilometrového úseku silnice II/438 mezi Hlinskem a Dobroticemi potřebovala firma asi šest dnů pracovního nasazení strojní sestavy a tento slíbený limit skutečně
dodržela díky maximálnímu nasazení dělníků, které by si mohly vzít za příklad mnohé firmy
pracující například na opravách dálnice D1.
Při rekonstrukci silnice v úseku Hlinsko pod Hostýnem – Jankovice – Dobrotice, jejímž investorem byl Zlínský kraj, se uplatnila málo obvyklá technologie Remix plus. Speciální silniční stroj, tzv.
remixér, při jednom průjezdu rozehřívá vozovku, předehřátý materiál recyklované vrstvy rozpojí,
promíchá s přidávanými materiály, výslednou recyklovanou směs rozprostře a předhutní. V jednom
pracovním kroku do ní zároveň za horka „vtlačí“ směs nové obrusné vrstvy vozovky.
„Aby se remixér vyplatilo přivézt na místo a použít jej, musí být opravovaný úsek vozovky
dostatečně dlouhý. Stroj totiž váží kolem 50 tun, předehřívače mají hmotnost každý přibližně
20 tun. Tyto strojní sestavy pro technologii Remix jsou jen dvě v celé České republice,“ doplnil
náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, který je zodpovědný za oblast dopravy.
„U rekonstrukce silnice mezi Hlinskem a Dobroticemi projektant navrhl technologii, kterou
jsme v našem kraji na silnicích II. a III. třídy naposledy použili před 10 lety. Jde o recyklaci krytových
vrstev silnice za horka technologií Remix plus. Výhodou této technologie je využití původního
materiálu asfaltového krytu vozovky, který se v míchačce remixéru obohatí o materiály potřebné
ke zlepšení mechanicko-fyzikálních vlastností recyklované směsi a tuto směs zpětně položí,“
popsal technologii ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
„Sestava strojů pro technologii Remix za horka je schopna obnovit průměrně jeden délkový
kilometr jízdního pruhu vozovky za den. Ročně takto realizujeme asi půl milionu metrů čtverečních nového povrchu vozovek,“ uvedl Karel Karčmář z firmy Frekomos, s. r. o., Valašské Meziříčí,
která je zhotovitelem stavby.
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Jankovice a Rymice uzavřely spolupráci s polskými partnery
Smlouvu o přátelství a partnerské spolupráci podepsaly 22. června 2018 obce Jankovice
a Rymice s polskou Gminou Sitno. První kontakt s obyvateli navázaly obě obce loni na jaře, když
u nás pátrali po kořenech svých předků a rodin, které odešly z našeho kraje okolo roku 1860 zatím z neznámých důvodů do oblasti Sitna, kde se usadily. Podzimní návštěva delegací z Jankovic
a Rymic u nich pak byla impulsem k rozvoji bližších vztahů obou stran.
Úvodní část programu návštěvy ze Sitna, kterou vedl nejvyšší představitel Gminy wojt
Mgr. Marian Tadeusz Bernat, se odehrávala v Jankovicích, kde také proběhl na pátečním veřejném
zasedání zastupitelstva podpis deklarace. Sobotní dopoledne patřilo procesí naší obce Jankovice
na Svatý Hostýn a po návratu se sešli občané Jankovic a Sitna na přátelském posezení s dechovou
hudbou Moravská Veselka. Vzhledem k chladnému počasí se oproti původnímu plánu posezení
v Hájíčku uskutečnilo setkání v budově OÚ.
V podvečer pak polská výprava odjela do Rymic, kde na ně čekala prohlídka tamních lidových
staveb, vystoupení Scholy Rymice a večerní zábava za doprovodu Show bandu Pavla Březiny.
Nedělní ranní mše v rymickém kostele pak završila třídenní program, který pro přátele z Polska
obě obce připravily.
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Zvoleno nové vedení Gminy Sitno
V Gmině Sitno proběhly v průběhu října také volby nového wojta. Novým wojtem Gminy se stal dvaačtyřicetiletý pan Mgr. Krzysztof Seń, který získal ve druhém kole 1.424 hlasů,
což bylo 54,1 %. Dosavadní wojt pan Mgr. Marian Tadeusz Bernat obdržel ve druhém kole
1.208 hlasů tj. 45,9 %.
Novému wojtovi starosta obce zaslal blahopřejný dopis k úspěchu ve volbách a ke zvolení
do funkce.
Zasazením stromu svobody si občané Jankovic připomněli 100. výročí Československa
Symbol svobody či královna medonosných rostlin - synonymum pro lípu, jež byla pořízena
v rámci společného projektu obcí mikroregionu Holešovsko. Program oslav výročí vzniku Československa byl uveden mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie, lípy na závěr mše požehnal děkan
Jerzy Walczak.
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Dne 28. 10. v 16:30 byla vysazena lípa také v parku u původní kovárny v Jankovicích. Jankovické oslavy byly tímto aktem odstartovány a každý účastník oslav měl možnost přiložit ruku k dílu
a přispět tak k dokončení výsadby tohoto stromu. Po proslovu starosty obce následoval lampiónový průvod k památníku padlých v 1. světové válce, kde si občané po poslechu jak české, tak
slovenské hymny mohli připomenout důležitost vzniku samostatného, nezávislého státu. Nechyběla vzpomínka na místní, jež padli v boji za samostatnost při válečném konfliktu.
Program pokračoval v prostorách obecního úřadu, kde se promítal film o působení prezidenta Masaryka na Bystřicku (na produkci filmu se také podílel mikroregion Podhostýnsko). Dále
se také promítaly historické filmy ze života obce Jankovice. Celou akci podpořili a doprovázeli
příjemně autenticky oděni členové Spolku pro zachování tradic, kteří byli oblečení v prvorepublikovém duchu, a také hasiči z místního dobrovolného sboru ve slavnostních uniformách
a s praporem.
Marika Hendrychová
Beseda se seniory
V pátek 2. března 2018 se znovu sešli naši senioři na, dá se říct, už tradiční besedě, kterou pro
ně pořádá výbor pro kulturu a sport při OÚ. Veselé přivítání připravily děti z Mateřské školy v Dobroticích, které jim zatancovaly a zazpívaly několik písniček. Poté dal starosta slovo tiskové mluvčí
územního odboru Policie ČR v Kroměříži por. Mgr. Simoně Kyšnerové. Ta se všemi diskutovala
o možných nástrahách pro starší občany - s jakými se mohou setkat i zde na vesnici, případně
také při nakupování v obchodech. Vše doplnila případy z policejní praxe.
Dále pokračovala 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, při které si všichni s chutí zazpívali. Nechybělo ani oblíbené promítání
filmů z historie obce či prezentace fotoalb tentokrát například z oslav 650 trvání obce konaných
v roce 2010.
Další setkání připravujeme na pátek 1. března 2019 od 16:00 hodin a program bude včas
upřesněn.
Dopravní situace v obci
Vážení spoluobčané, řidiči všech druhů vozidel,
vzhledem k tomu, že je na místních komunikacích v naší obci stanovena od 1. ledna 2018 maximální povolená rychlost 30 km/h, chtěli bychom vás upozornit na nutnost jejího dodržování
a rovněž tak dodržování přednosti na křižovatkách.
Bohužel se množí stížnosti na neukázněné řidiče. Samozřejmě jsou to i řidiči projíždějící obcí
zkratkou do Chomýže, ale týká se to i řidičů bydlících v naší obci. Proto prosíme o vzájemnou
ohleduplnost, abychom situaci nemuseli řešit ve spolupráci s policií. Vyzýváme všechny, aby jezdili
pomalu a brali ohled na možný pohyb dětí po komunikacích.
Obec nadále řeší způsob, jakým do budoucna omezit průjezd vozidel do Chomýže. Účelem
výstavby komunikace spojující Jankovice a Chomýž nebylo vytvořit zkratku pro řidiče osobních
a mnohdy i nákladních vozidel směřujících z Rusavy, Brusného a Chomýže do Holešova a zpět.
Jedná se o polní cestu k pozemkům, která má sloužit pouze vlastníkům a uživatelům na území
mezi těmito obcemi.
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Vylévání výpalků v katastru obce
Nešvarem se v posledních týdnech stává vylévání výpalků z ovocného kvasu na různá místa
v obci. Výpalky se na konci října objevily také v potoce a bylo identifikováno i přibližné místo
původu. Důrazně upozorňujeme všechny původce tohoto odpadu, že v případě opakování
znečištění potoka nebo jiného místa v katastru obce začne obec spolupracovat s Celní správou
na odhalení pachatele se všemi důsledky takového počínání. I v souvislosti se suchem a malým
průtokem v potoce i kanalizaci se stává tento odpad velmi problematickým. Pokud si tedy někdo
doma pálení provozuje, ať si také řádně zajistí likvidaci odpadu z pálení a neznečišťuje životní
prostředí nás všech.

POHLEDY DO HISTORIE
…stalo se před 40 lety
(přepis z obecní kroniky)
1978
Beseda s důchodci
Místní národní výbor provedl dne 26. listopadu 1978 tradiční besedu s důchodci, za účasti
54 důchodců, 12 mládeže, 8 dětí. K poslechu i k tanci hrála hudba Studio. Schůzi zahájila Jarmila
Navrátilová. Děti z mateřské školy přednesly básně. Předseda MNV Jaroslav Kučera informoval
přítomné o práci MNV a vyzval přítomné, aby svým vlivem zapojili do práce k prospěchu obce své
děti a vnuky a tak neustále tempo práce v obci aby neustávalo. Poděkoval důchodcům za dosavadní
práci jak na jejich pracovištích, tak za práci k prospěchu obce. Kronikář Karel Stoklásek uvedl, že
foto snímky všech domů v obci jsou zařazeny v novém albu, jež provedl Ing. Jiří Neradil.
Kronikář pak četl zápisy obecní kroniky za rok 1977, jež důchodci se zájmem vyslechli. I album
domovních čísel se těšilo zájmu přítomných. V diskusi byly řešeny kritické připomínky na adresu
těch občanů, kteří se stále nechtějí přizpůsobit kolektivu a svým záměrným jednáním poškozují
dobrou věc. Týká se to zřízení septiků pro splašky do kanalizace. Odpověď předsedy MNV: Chtěli
jsme být lidští. Domnívali jsme se, že proti občanům, kteří dosud, po tolika letech nepochopili
nutnost tohoto opatření, vybudovat řádné septiky, nebudeme vyvozovat důsledky pokutami,
ale nepochopení a bezohlednost jedněch občanů nás nutí k ráznějším opatřením k prospěchu
všech občanů. Důchodkyně Anežka Dohnálková prostými slovy srdečně děkovala MNV za všechny
důchodce a občany za práci a činnost k prospěchu obce.
Taneční soubor „Rusavan“ zatančil rázovité zachované tance z okolí Rusavy. I pěkné písně
zazpívali. Důchodci byli pohoštěni obloženými chlebíčky, cukrovím a 1 dl vína na přípitek. Družná
beseda se protáhla. Nejstarším přítomným občanům manželům Alžbětě a Václavu Zapletalovým
a Aloisi Tatýrkovi, zahráno sólo, což přítomní důchodci s pozorností přijali a tanečním kruhem
kolem jmenovaných prokazovali úctu stáří. Jejich stáří 80 a 82 let. Ing. Jaromír Tatýrek prováděl
filmové záběry z besedy, jež mají být částí filmu, zachycující život během roku v naší obci. Foto
záběry z besedy prováděl Ing. Jiří Neradil.
Během roku byly pořízeny snímky všech domů a chat a zařazeny do nového alba s tím, že bude
doplňováno novostavbami, případně změnami. Album upravil kronikář, snímky Ing. Jiří Neradil.
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Stavba kotelny MNV
Při přestavbě budovy MNV bylo upuštěno od instalace ústředního topení v budově pro nedostatek finančních prostředků. Zavedeno provizorní topení ve všech místnostech kamny s palivem
na naftu. S odstupem doby, byly opatřeny a zajištěny finanční prostředky, bylo přikročeno k realizaci stavby kotelny.
V přístavbě kotelny
pamatováno na místnost lidové knihovny,
jelikož dosavadní místnost knihovny byla
přeměněna na bufet
při pořádání plesů
a dosavadní místnost
bufetu přeměněna na
fotokomoru pro fotokroužek. Dále zřízena
v přístavbě místnost
pro sklad materiálu
MNV. V přízemí mimo
kotelny zřízena místnost pro palivo. Do
celé budovy instalováno ústřední topení, jež
je líbivé, úsporné na místo a výkonné do tepelné kapacity. Radiatorová panelová tělesa v počtu
23 kusů instalovali členové MNV, instalaci rozvodových trubek, 2 kotly a čerpadla instalovali
Miloslav Michálek a Bohumil Páleníček z Holešova. Pokrytí střechy plechem provedl okresní
stavební podnik z Holešova. Radiatorová panelová tělesa dodal OPS Morkovice, 2 kotly SL 40 výkon 2x35000 calorií dodal Slokov - Hodonín. 2 čerpadla teplovodní oběhová „Piccolo“ dodal
Lidrukov Bystřice p. Host.

Materiál Kčs:
cihly
cement
vápno
nosníky
dveře, okna
rotaflex
střecha
elektromateriál
sklo
škvára
železo
klempířské práce

3 602,64
3 012,506,2 216, 22
1 965,392,96
3 894,641,50
134,30
213,884,256,-

řezivo
podlahovina
dřez
dovozné mater.
Topení:
panely
čerpadlo
čerpadlo
inst. materiál
drobný materiál

3 902,2 899,20
25 222,82
704,1 020,20 571,1 007,1 500,7 810,68
932,20
31 820,88

Brigády:
820 hodin
6 876,750 hodin
6 436,162 hodin
1 196,celkem 1732 hodin 		
14 508,- Kčs
montáž topení
5 180,celkový náklad
77 751,70 Kčs
		
2 kotly, zaplatil ONV Kroměříž
7 978,- Kčs
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Nejvíce hodin odpracovali: Luděk Stoklásek, František Daďa, Jaroslav Kučera, Antonín Kučera,
Josef Sedlařík, Pavel Sedlařík, Antonín Ryška, Ladislav Křížek, František Ševčík.
Stavbou kotelny a úpravou místností v budově MNV se zase pokročilo o krůček vpřed pro
dobro a pohodlí občanů a k rozkvětu obce. Výstavbu a vybavení budovy MNV velmi oceňují
návštěvníci plesů či jiných podniků z okolí.
Hájíček
Výletiště Hájíček od počátků konání výletů v tomto prostředí volalo přímo po úpravě okolí
terénu a všech náležitostí potřebných k zábavě. Úpravy byly sice vždy před každým podnikem
upravovány, ale radikální změny nastaly teprve v tomto roce, kdy místní národní výbor rozhodl
provést úpravu takovou, aby měla trvalý charakter. Taneční kolo bylo vyštětováno, zabetonováno,
na izolaci položeny dlaždice, jež položili bratři Kobzovi z Roštění. Položené dlaždice vybroušeny
Na okolí parketu navezena hlína k vyrovnání terénu. Do upraveného kanálu položen kabel na
osvětlení celého objektu Hájíčku. Suché stromy odstraněny, terén vyrovnán autobagrem „Poclein“,
který řídil Ladislav Ligas. Vysázeny břízy a lípy. Postupně budou prováděny i jiné úpravy, aby Hájíček při podnicích Osvětové besedy a Národní fronty byl opravdu místem radosti a veselí, jako
odpočinek po práci. Na uvedených pracích v Hájíčku se nejvíce podíleli členové Požární ochrany,
Myslivecké sdružení Lysina Jankovice, SSM a občané.
Spotřeba materiálu při úpravě Hájíčku:
kámen			65 m3
beton			30 m3
lepenka		
250 m3
dlaždice teraso		
10,5 m s 10,5 m = 110,25 m2, na 1m2 16 kusů dlaždic
hlína 		
120 m3
kábly		
450 m - včetně hlavního přívodu
škvára			24 m3
asfalt		
170 kg
Požární ochrana
Rok 1978 byl velmi významný, neboť probíhal ve znamení 30. výročí Vítězného února, 3. sjezdu
SPO a řady významných oslav. K těmto výročím byly uzavřeny závazky k volebnímu programu a to
na vybudování kotelny MNV a úpravě tanečního kola v Hájíčku. Bylo odpracováno 1049 hodin. Při
sběru železného šrotu odpracováno 312 hodin a sebráno 357 q železného šrotu. Při údržbě vodních
zdrojů a zbrojnice odpracováno 176 hodin a údržbě výstroje a výzbroje 47 hodin. Dárcem krve byl
Pavel Sedlařík. Na úseku kulturní činnosti konáno: tradiční ples, vodění medvěda, Červnová noc,
Vinobraní, K MDŽ večírek, třídenní zájezd (rekreace) v Držkové. Za dlouholetou službu a činnost
v PO odměněno čestným uznáním 13 členů. Marie Kučerová obdržela „věrnostní medaili“. Za starý
stroj stříkačky dostala PO novou stříkačku, přidělenou okresním výborem PO.
Činnost mladých požárníků byla organizována dle směrnic hry „Plamen“.
I. sraz - branný závod Rychlov. Zúčastnila se dvě pětičlenná družstva.
Celostátní soutěž požárních družstev v Žalkovicích - 20. 5. 1978.
Umístění: II. místo v kategorii (největší úspěch)
I. místo v okrsku číslo 2
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27. května 19789 Závěrečný srraz hry „Plamen“ v Míškovicích. V závěrečném srazu se umístili mladí
požárníci na 5. místě v celkovém hodnocení v okrese. Na akci „Z“ při zvelebování obce odpracovali
mladí požárníci 26 hodin a při úpravě Hájíčku 72 hodin.
Snahou v podmínkách našeho svazu požární ochrany ve hře „Plamen“ nešlo jen o dosažení
prvního místa v okrese či kraji, ale o to, formou hry vychovat z dětí uvědomělé, členy naší republiky.
Chuť k práci u mladých požárníků zůstává, záleží na celé organizaci, jak pomůže těm nejmladším
a citlivým způsobem je povede ještě k lepším morálním a politickým výsledkům.
Myslivecké sdružení
Podle nové koncepce o rozvoji myslivosti bylo dnem 1. ledna 1978 utvořeno nové myslivecké
sdružení s názvem Myslivecké sdružení Lysina se sídlem Jankovice. Nové myslivecké sdružení je
složeno z bývalých mysliveckých sdružení a to: Žopy, Jankovice, Chomýž a Moravan. Nová sdružení
utvořena dle směrnic okresního svazu myslivosti v Kroměříži. Výměra honitby činí 1670 ha, z toho
981 ha lesa. Počet členů MS Lysina čítá 47.
Hranice nové honitby: silnice do Přílep - Holešov - silnice Dobrotice - Jankovice - Hlinsko p. H.
rozcestí - silnice Chomýž - Brusné - Rusava (hřiště), - les - potokem za Lysinou.
Na ustavující schůzi Mysliveckého sdružení Lysina jankovice, konané dne 12. března 1978 v budově
MNV v Jankovicích byli zvoleni tito členové výboru:
předseda: 		
Ing. Antonín Bačík - Holešov
místopředseda:		
Vojtěch Lečbych - Otrokovic
jednatel: 			
Karel Stoklásek ml. - Otrokovice
hospodář:		
Bohumil Vašík - Holešov
pokladník:		
Ing. Zdeněk Barotek - Holešov
členové výboru:		
Josef Nesrsta - Žopy
				
Josef Ševčík - Jankovice
				
Josef Očadlík - Chomýž
				Jan Votruba
revizní komise:
Václav Hudec - Holešov
				
Oldřich Janečka - Přerov
				
František Michálek - Žopy
přísežná stráž:		
František Vaclach - Holešov
				
Josef Koutný ml. - Chomýž
				
Pavel Dvořák - Rusava
Na schůzi dojednány a schváleny stanovy MS, dále vnitřní a hmotná zainteresovanost členstva.
Český svaz žen
Základní organizace Českého svazu žen v Jankovicích čítá k 31. 12. 1978 30 členek. V lednu
a v únoru zúčastnily se členky i nečlenky Svazu žen kursu „Studená kuchyně“, pořádaného v budově MNV v Jankovicích. V dubnu konána přednáška Dr. Mikšovičové - „O výchově dětí v rodině“.
U příležitosti oslav osvobození naší obce Sovětskou armádou, uspořádána výstavka ručních prací
pod názvem „Ukaž, co umíš“. Byly zde vystaveny práce mladší, střední a starší generace. Výstavku
si prohlédlo 346 návštěvníků. V jarních a podzimních pracích v zemědělství odpracovaly členky
za úhradu 298 hodin a 90 hodin zdarma. Při plnění volebního programu odpracováno 91 hodin.
V říjnu proběhlo znovu cvičení žen za menší účasti.
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Veškerou prací chtěly členky přispět ke splnění programu XV. sjezdu KSČ. Na fond solidarity
odesláno 230 Kčs. Výbor Českého svazu žen Jankovice:
předsedkyně:
Jana Strnková
				
Marie Hrudíková
				
Františka Darebníková
				
Milada Hanulíková
				
Anna Tatýrková
				
Jindra Zapletalová
revizní komise:
Jarmila Tkadlečková, Zdena Ponížilová, Františka Ševelová

Brigáda svazu žen v obci
Chalupáři
Ze středu vesnice přejdete po mostě přes Dědinku ke zvonici a dále pak už docela schůdnou
cestou na část vesnice odedávna zvanou Pohoršov, i když to jméno není líbivé občanům té části:
Pravá strana pořadí domů je zakončena domem číslo 44 a hrozilo sesutím, jako předtím číslo 39.
Občanům měst se (některým) nelíbil pobyt v neděli a o dovolené ve městě a proto se uchylovali
strávit volný čas v lese, na zdravém vzduchu. Začali uvažovat o koupi starých chalup na vesnici.
Opravdu přišli včas, neboť úmrtím majitele domu či jiným způsobem zůstávaly domy opuštěny
a chátraly. Tak číslo 44 koupil Elemér Szolga z Gottwaldova a dům postavil opět „na nohy“. Okolí
domu, zahrada dostaly jinou tvář a tak nejenže zachráněno domovní číslo, ale i pozvedla se
úroveň domovní ulice. Z malé chaloupky číslo 47 postupně zrekonstruována nová chalupa, ze
dvora vypadající na stavbu podhradí. Chalupu zakoupila dvojice Josef Adami a Andrej Krupa
z Ostravy.
Číslo 38 rovněž zchátralé upraveno v krásný domek a chalupář Josef Skácilík z Gottwaldova se
v něm cítí dobře a spokojen. I okolí domu je líbivé. Tak možno říci i o číslu 56, jehož vlastníkem je
Vojtěch Zdražil z Holešova. Číslo 23 zdědil Jaromír Tatýrek, bytem v Kroměříži, přeměnil dům na
„chalupu“ s úplným komfortem (bazén, sauna). Číslo 51 bylo úplně rozebráno a znovu postaveno
(podkroví) chalupářem Ing. Ladislavem Kočím z Otrokovic. Číslo 20 doznalo zlepšení majitelkou
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Marií Borufkovou, bytem v Kroměříži. Číslo 40 uprvil Vladislav Ligas z Hulína a je jeho klícka. Číslo
59 upravil podle vlastního vkusu tajemník MěNV Josef Ševčík z Holešova. Číslo 52 změnil domek
i okolí k nepoznání Ladislav Ondruch z Holešova. Číslo 48 zakoupila ředitelka Domu pionýrů Hana
Stehlíková z Holešova, upravila a vylepšila vnitřní i vnější část domu částmi zemědělských znaků.
Číslo 12 zakoupil chalupář Pavel Klyš z Kroměříže s podmínkou, že majitelka Ludmila Matelová
dožije v tomto domku a pak provede úpravu dle pokynů MNV. Z bývalé stodoly, za časů JZD
proměněné ve vepřín, provedl adaptaci na obytnou chalupu, zahradu oplotil a vysadil stromky
a keři. Číslo 26 odkoupil Vaculík z Kroměříže a provádí změny vnitřní i okolí. Na pozemku mezi
čísly 74 a 88 postavil chatu Josef Navrátil z Louk nad Dřevnicí.
Tak dříve opomenutá část vesnice se přičiněním a zásluhou chalupářů dostává do nového lesku
slávy. Nejen, že se změnila vnější výstavba domů, ale i život v ulici zvané Pohoršov, si už jistě toto
jméno nezaslouží. Protože je na kopečku s rozhledem do okolí, dostává název „Na vyhlídce“.
Chaloupky pod horami, co se to stalo s vámi….tak začíná sentimentální píseň z dob dřívějších…
a je pravdou, že jsou takové hezké, ty naše chaloupky české.
Jest sobě přáti, aby zmizela nedůvěra, aby byl nakreslen sytý obraz o životě a osudech naší
vesnice, v minulých letech opomíjený. Nastal nový život, nový řád. Jako mění vesnice vnější tvář,
tak daleko prokavější změny jsou uvnitř domů, jejich vybavenost a ladnost.
Různosti
14. 1. 1978
28. 1. 1978
		
10. 2. 1978
12. 2. 1978
		
11. 3. 1978
18. 3. 1978
5. - 12. 6. 1978
		
		
		
		
30. 6. 1978
		

zájezd SSM lyžařů na Soláň. Účast 40 osob.
osvětová beseda uspořádala „Maškarní ples“. Průvod čítal 45 masek.
Hudba Sympatie ze Žeranovic. Úroveň plesu velmi dobrá.
večer hudby SSM - magnetofonový záznam
karneval dětí za účasti 63 masek, velmi krásných, účast i z okolí.
Pěkná zábava pro děti, Hudba Studio.
beseda MDŽ - účinkovaly děti z Mateřské školy i pionýři.
cirkusoví umělci „Royal“ v sále MNV - vstupné 10 Kčs. Účast i z okolí.
uspořádal Svaz českých žen výstavku ručních prací s názvem „Ukaž, co umíš“
v zasedací místnosti MNV. Bylo vystaveno na 240 kusů ručních prací, krásných,
dovedných. Výstavku navštívilo 360 osob i z okolí. Výstavka splnila svůj účel
a podnítila hlavně mladé k tvoření a k učení různých technik potřebných
k ručním pracím.
kopaná „staří páni“ Jankovice versus „staří páni“ Ton Holešov, výsledek 2:2,
pěkná zábava.

K omezení prodeje lihovin, od 11. listopadu 1978 zdraženy lihoviny v průměru 20 - 40%. Pálení
slivovice zdraženo o 15 Kčs na l lihu.
9. 12. 1978 postaven před MNV Vánoční strom a tentýž den ozářen světly. Instalaci stromu
provedli: Luděk Stoklásek, František Ševčík a Josef Sedlařík.
V naší obci je 7 včelařů se 70 včelstvy. Snůška medu byla nízká.
Ing. Jiří Neradil pořídil foto všech domů a chat v obci a založeno nové album fotodokumentací
výstavby v obci, kterou provedl kronikář obce.
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Vítání občánků 1978

Autobusová čekárna v roce 1978

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození 2018
Julie Crlíková
Natálie Husáková
Julie Teterová
Alice Arbanová
Ema Antonie Laibnerová
Jubilanti 2019
Leden
Karel Navrátil
Únor
Marie Dohnálková
Ladislav Ondruch
Anna Crlíková
Jaroslav Kučera
Březen
Jiří Křížek
Josef Ševčík
Jana Strnková
Luděk Stoklásek
Duben
Anna Křížková

75
88
82
82
85
80
80
70
81
88

Červenec
Anna Tatýrková
Srpen
Jiřina Stoklásková
Rostislav Crlík
Františka Ševelová
Září
Irena Křížková
Marie Caletková
Václav Blabla
Říjen
Vlasta Hrachovcová
Zdeněk Křížek
Milan Pecho
Ludmila Kučerová
Listopad
Marie Kučerová
Marie Hrudíková
Josef Fuksa
Prosinec
Emílie Ponížilová

80
75
83
89
70
70
80
85
75
80
83
89
86
75
83

Mše za občany z Jankovic v roce 2019
V roce 2019 se uskuteční bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově v následujících
termínech:
Neděle 5. 5. 2019		
8:00 hodin - mše za děti, mládež, živé a zemřelé občany z Jankovic
Neděle 27. 10. 2019
8:00 hodin - mše za živé a zemřelé občany z Jankovic
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Tříkrálová sbírka se v roce 2019 uskuteční
v sobotu 5. ledna v dopoledních hodinách.
Koledníci budou řádně označeni průkazy Charity.
Při letošní sbírce darovali občané Jankovic
celkem 13.259 Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou.

Nedělní klid
V minulých letech se zastupitelstvo několikrát zabývalo podněty občanů na schválení vyhlášky
zakazující šíření nadměrného hluku o nedělích a svátcích v zastavěném území naší obce používáním strojů jakými jsou sekačka, cirkulárka, křovinořez, míchačka nebo motorová pila.
Po dohodě zastupitelstva ke schválení prozatím nedošlo, avšak z důvodů vašich podnětů se
u tohoto tématu krátce zastavím.
Je třeba se úvodem zabývat tím, co občany k hlučným pracím v neděli a o svátcích vede.
Rozlišit, zda třeba provádí rekonstrukci domu, má odkrytou střechu a potřebuje tak co nejdříve
dům zakrýt před deštěm, tedy jedná se o jednorázovou věc, kterou provádí jedenkrát za několik
desítek let. Opačným příkladem je třeba příprava palivového dříví a sekání trávníku pravidelně
každou neděli.
Jsme schopni posoudit, co je důležité a které práce lze odložit na vhodnější termín? Položme
si také otázku, proč tak lidé činí… Jedním důvodem může být, že chce naštvat souseda. „Mám se
sousedem špatné vztahy a vím, že mu to vadí, proto tak činím.“
Dalším důvodem může být neschopnost zorganizovat si práci mimo neděli nebo to ten, že to
skutečně nejde udělat jindy.
Třetí a pravděpodobně nejčastější důvod je bezohlednost. „Můžu si přece dělat, co chci a je
mi jedno, jestli někoho omezuji nebo ne“.
Chceme dříve, než bude potřeba schvalovat vyhlášku, apelovat na občany, aby zvážili, zda
je opravdu nutné a důležité jakoukoliv hlučnou činnost vykonávat právě v neděli. Lidé by měli
používat svůj vlastní rozum tak, aby nebylo třeba žádných vyhlášek, protože každá vyhláška
a nařízení je krokem zpět a za nějakou dobu by se mohlo stát, že obec bude vydávat vyhlášku
i na to, jak mají lidé dýchat. Víc než vyhláška a kontrola jejího dodržování jistě pomůže jen trocha
ohleduplnosti.
Proto chci všechny vyzvat k ohleduplnosti při práci v neděli, pokud je tedy opravdu nezbytná,
protože striktní zákaz by neprospěl nikomu z nás.
Miroslav Darebník
27. dubna Jankovice přivítaly jaro
Konec čtvrtého měsíce je úzce spjat s pálením čarodějnic. Přestože zvyk má kořeny již v předkřesťanské době, kdy měl podle pověry ochránit obyvatele od magických sil, letos nechyběl ani
v Jankovicích. Akce se konala v prostorách jankovského Hájičku, kde se kromě čarodějnic v nápaditých kostýmech „sletěli“ obyvatelé nejen Jankovic. Pro děti byl připravený program v podobě
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soutěží a her, za které je pak čekaly sladké odměny. Dubnovou podvečerní atmosféru zpříjemňoval
neustále plápolající oheň, kde si přišli na své i milovníci opékání špekáčku.
Marika Hendrychová

Aktivity Spolku pro zachování tradic
2. září 2018
28. září 2018
21. října 2018
28. října 2018
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Dožínky Mikroregionu Holešovsko – účast v průvodu
Podzimní vyjížďka na kolech na Rusavu
Draci Na Vinici pošesté
Oslavy 100 let Československa

Devátý titul Michala Daňka v Jankovicích
Ve sportovním areálu v Jankovicích patřil téměř celý červen dvaatřicátému ročníku
tenisového turnaje neregistrovaných hráčů
O pohár starosty obce.
Hlavní kategorii dvouhry mužů obsadilo
14 hráčů, z nichž ze tří skupin postoupilo
nejlepších 8 do vyřazovacích bojů. Až do
finále, které se uskutečnilo v neděli 1. července, se probojovali Jiří Daněk a Michal
Daněk, který po vyrovnaném a dlouhém
boji zvítězil 3:6, 6:3 7:6 a vyhrál tak místní
turnaj podeváté.
Ve čtyřhře mužů mezi 15 páry zvítězila holešovská dvojice Jiří Daněk, Petr Hasala, která
v dramatickém finále porazila favorizovaný
M. Daněk
pár Petr Hoffman a Jan Novák 7:6, 1:6, 6:4.
Kategorii nejmladších do 17 let v konkurenci pěti účastníků vyhrál Daniel Minks před domácím Lumírem Hendrychem a Janem Bečicou. Dvouhru žen ovládla stejně jako loni bez ztráty setu
Dagmar Hudcová a na druhém a třetím místě skončily domácí Adriana a Marika Hendrychovy.
Oddělenou kategorii čtyřhry mužů vyhráli domácí hráči Martin Šín, Miroslav Zicháček.
Další podrobnosti o turnaji, historii tenisového klubu a bohatou fotogalerii nejen z letošního
ročníku najdete na stránkách: tenis.jankovice.net.
Traktoriáda 2018
8. září uspořádali místní hasiči 3. ročník Jankovské traktoriády. Do areálu u železňáku se sjelo
celkem 12 závodníků se svými vozidly sestrojenými v domácích dílnách a garážích.
Nechyběly ani stroje na ukázku, pro které musel být vyhrazen jiný prostor. Startovní listina
byla rozdělena na dvě kategorie podle typu motorů. Závod byl zahájen první disciplínou - slalomem.
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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. Pořadatelé byli s návštěvou velmi spokojeni a odhadli, že přišlo celkově
nejméně 500 lidí. Toto setkání nadšenců si získává rok od roku větší oblibu. Ke zdárnému průběhu
celé akce přispělo také příjemné počasí, a tak zábava trvala až do pozdního večera.
Pohádkový les v Jankovicích
V horkých květnových dnech se jako již
každoročně uskutečnila akce Z pohádky do
pohádky. Rodiče s dětmi si mohli vychutnat
procházku jankovickou přírodou, neboť ve
zdejším lese ožilo až na desítky pohádkových postav. Děti mohly vidět perníkovou
chaloupku, sedm trpaslíků, Křemílka a
Vochomůrku, chaloupku na kuří nožce i
s ježibabou, Jáju a Páju a spousty dalších
autentických postav. Každá pohádková
bytost měla na svém stanovišti připravený
úkol a sladkost. Odměnou za splnění všech
úkolů na stanovištích byl pro děti balonek
a omalovánky, které obdržely v cíli od jednoho ze sponzorů celé akce.
Nechybělo ani občerstvení v podobě točené zmrzliny, cukrové vaty a špekáčků. Také byl
připraven bohatý doprovodný program, a sice skákací hrad a malování na obličej. V podvečerních hodinách se pak představila v jankovickém Hájičku Míša Růžičková se svým pořadem Lesní
království. Svým vystoupením přiměla děti nejen ke zpěvu, ale také k pohybu.
Marika Hendrychová
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Rozhovor s Míšou Růžičkovou
Vypadá to, že děti Vás mají velmi rády a aktivně se zapojují a užívají si Vaše pořady.
Na Vašem webu mě zaujalo, že jste se k tvorbě prvních písní a textů dostala již ve svých
patnácti letech. Mohla byste mi tedy říct, jak vznikala Vaše první písnička a co Vás vedlo
k dětskému publiku?
První písnička, já už nevím ani, která to byla. K dětskému publiku, protože kdysi, když jsem byla
menší, jezdila jsem jako instruktorka na tábory. Milovala jsem už jako dítě jezdit na tábory, protože
tam bylo spoustu dětí, a tenkrát jsem jako instruktorka a vedoucí zjistila, že to krásně jde, a když je
vedu k cvičení a nějakému tančení, tak ty děti vlastně nezlobí. Když je zapojím do hry, zaměstnám jim
mozek a tělo, tak nezlobí. Takže celé to je o tom, že když se prostě zabaví, tak funguje a nemusíme mu
říkat to nedělej, tam to nedělej. Takže pojď si s námi hrát, je taková moje myšlenka.
Na Youtube jsem zaregistrovala i Váš kanál, který je plný nejen klipů s hudbou, ale vždy
se děti zapojují i tancem nebo cvičením. Jak Vás tento koncept napadl a proč si myslíte, že
je důležité, aby se dnešní děti hýbaly?
Přijde mi to takové logické, protože mám 3 děti a jsem mnohem radši, než když sedí u televize
a koukají, když u toho něco dělají. Takže viděla jsem v zahraničí pohybové pořady, fungovalo to tam
na děti, tak jsem to potom před nějakými patnácti lety přenesla tady k nám a teď tvořím písničky, píšu
písničky, dělám si choreografie a natáčím videoklipy.
Jak jsem již předeslala, seznámila jsem se s Vašimi písničkami, a tak bych se chtěla
zeptat co Vy osobně považujete za svůj hit? A máte nějakou oblíbenou písničku, kterou si
takříkajíc zpíváte ve sprše?
Těch písniček je hodně, protože vždycky, když nahráváme nové a nové písničky, tak ony zůstanou v člověku. V každém rezonuje něco jiného. Nejoblíbenější moje písničky jsou Sloník Toník,
Hasičská a Popeláři, to prostě musí být téměř na každém programu. Sloník Toník se dneska nehodil,
protože nepatří do lesa, tak aspoň ty zbylé dvě. Ale teď jsem třeba napsala Sanitku a Labuťátko.
A taky písničku Na rovníku, ke které teď tvoříme choreografii a všechny tři se budou teprve
natáčet v létě u moře a celu noc mi to zpívá
v hlavě. Záleží co má rád člověk a co mají
oblíbené děti, ale ono to tak koresponduje a
mění se to.
Podle Vašeho harmonogramu to vypadá, že jste žádanou zpěvačkou a máte
zřejmě velmi nabitý program. Mohla
byste se s našimi čtenáři podělit o své
plány a cíle do budoucna?
Plány do budoucna si dělám zhruba tak
rok dopředu. Já mám sice nabitý program,
tak jak si to dovolím a snažím se být v některých městech jednou za rok, to se mi daří. Do
některých měst zavítám i dvakrát. V podstatě
si to plánuju, jak budu pracovat. Jenom to
léto je takové otevřené, protože to jsou různé
dětské akce, a tak to nějak zvlášť neovlivňuju.
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Možná působí program nabitě, je fakt, že mám volný možná jeden týden a víkend a tím, že pracuji
o víkendu, tak mám úplně přetočený ten režim. Zbytek rodiny pracuje přes týden a doma se s manželem
tak střídáme, ale už jsme se to naučili.
Na závěr bych se dovolila zeptat, jak na Vás zapůsobila atmosféra jankovského Hájičku
a celý pohádkový les?
V pohádkovém lese jsem nebyla, protože jsme připravovali vystoupení pro děti, ale máte to tady
moc krásné, protože všechno bylo připraveno úplně do posledního detailu, děti vypadaly hrozně
spokojeně, každý si nesl svůj balonek a je to tu hrozně milé.
rozhovor připravila Marika Hendrychová
Přivítali jsme nové malé občánky
Že se nám naše obec rozrůstá,
jsme se mohli znovu přesvědčit
v neděli 18. listopadu 2018, kdy se
uskutečnilo letošní vítání občánků
do života.
Tentokrát na tento slavnostní
obřad přihlásili rodiče celkem pět
dětí. Od 10 hodin starosta přivítal
ve vyzdobené zasedací místnosti
děti, rodiče i prarodiče Jiřího Kučery, Natálie Husákové, Julie Teterové,
Alice Arbanové a Emy Antonie Laibnerové. V doprovodném programu
pro ně i jejich rodiče vystupovaly
děti z MŠ v Dobroticích. 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.
Loukovští divadelníci opět v Jankovicích
Na loňské představení Loupežníků na
Chlumu úspěšně navázali ochotníci z Loukova
při listopadovém uvedení hry S tvojí dcerou
ne. Komedii autora Antonína Procházky si
v sobotu 17. listopadu nenechalo ujít okolo
osmdesáti diváků. Příběh dvou docela obyčejných manželských párů způsobí nejprve
lehkou zápletku. Postupně však doslova gejzír
bláznivých situací a to za přispění dospívající
dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který
přijde poctivě krást, zamotá se do světa intelektuálů a jen se diví, kam se připletl. V téměř
dvouhodinovém představení nechyběl humor,
nadsázka i pohotová improvizace herců.
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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.

Advent v knihovně 2017

Maminkám k svátku

Harmonogram svozů odpadu na rok 2019
Svoz pytlů s plasty
2. 1., 28. 1., 25. 2., 25. 3., 23. 4., 27. 5., 24. 6., 22. 7., 19. 8., 16. 9., 14. 10., 11. 11., 9. 12.
Směsný komunální odpad - popelnice
11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8.,
23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12., 27. 12.

Na nejbližší období připravujeme následující kulturní akce
Neděle 9. prosince 2018 - Vánoční koncert s dechovou hudbou Moravská Veselka.
Začátek v 15:00 hodin v sále OÚ
Úterý 11. prosince 2018 - Vánoční besídka dětí z MŠ Dobrotice. Začátek v 8:30 hodin v sále OÚ
Středa 12. prosince 2018 - Česko zpívá koledy. Živá hudba. Začátek v 18:00 hodin u vánočního
stromu před OÚ
Sobota 5. ledna 2019 - Myslivecký ples, k poslechu i tanci hraje hudba Orion.
Začátek ve 20:00 hodin
Sobota 9. února 2019 - Maškarní ples, hudba Rytmix, účastníci v maskách obdrží slosovatelnou
vstupenku. Začátek ve 20:00 hodin
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Neděle 10. února 2019 - Dětský karneval s klauny z Balónkova v pořadu Maškarní šaškárny s.r.o.
Začátek v 14:30 hodin
Pátek 1. března 2019 - Beseda se seniory. Začátek v 16:00 hodin na OÚ, živá hudba
Sobota 2. března 2019 - Vodění medvěda, masopustní průvod masek v čele s medvědem.
Začátek v 8:30 hodin
Sobota 22. června 2019 - Pouť obce na Hostýn s dechovou hudbou Moravská Veselka. Mše svatá
začne v 10:15 hodin v chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie.
Připravované sportovní akce v obci
Středa 26. prosince 2018 Vánoční turnaj ve stolním tenise. Tradiční štěpánské setkání příznivců
stolního tenisu. Začátek v 14:00 hodin v sále OÚ
Březen 2019 Turnaj v badmintonu
Červen – červenec 2019 O pohár starosty obce. 33. ročník turnaje ve dvouhrách mužů a další
souběžné hrané kategorie

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 • 16:30 – 18:30
		
čtvrtek 7:00 – 12:00 • 16:30 – 18:30
Provozní doba podatelny OÚ:
		
pondělí 7:00 - 12:00 • 16:00 - 19:00
		
úterý
7:00 - 12:30	 	 	 
		
středa 7:00 - 12:30	 	 	 
		
čtvrtek 7:00 - 12:00 • 16:00 - 19:00
		
pátek
8:00 - 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.
Tel. číslo:
Starosta:
E-mail: 		
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Podatelna OÚ: 573 393 041
606 749 129
obec@jankovice.net

FOTOGALERIE
26. prosince 2017 - Účastníci vánočního turnaje ve stolním tenisu

3. února 2018 - Maškarní ples
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4. února 2018 - Karneval pro děti

10. února 2018 - Vodění medvěda
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12. května 2018 - Okrskové kolo v PS pořádali naši hasiči

6. června 2018 - Pohádkové dopoledne pro děti s MŠ Dobrotice
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31. srpna 2018 - Loučení dětí s prázdninami

13. října 2018 - Hubertova jízda
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Odjezdy vlaků - platí od 9. 12. 2018

Odjezdy vlaků - platí od 9.12.2018

z Jankovic
do Holešova

z Holešova
do Jankovic

z Jankovic
do Bystřice p/H

z Bystřice p/H
do Jankovic

4:15 27
4:38 57
5:08 27
5:38 63
6:01 27
6:38 20
7:01
7:59
9:11 27
10:00
12:00
13:11 18
14:03
15:10 X
16:01
17:14 62
18:03
19:06
21:03
22:01 20

4:44 61
5:17 20
6:15
7:15 27
8:18
10:18
12:18
12:40 18
13:20 X
14:20
15:20 X
16:18
17:22 20
18:12
20:34
21:29 20
22:10 44
23:11 23

4:50 61
5:24 20
6:21
7:23 27
8:24
10:24
12:24
12:46 18
13:26 X
14:26
15:26 X
16:24
17:28 20
18:18
20:40
21:36 20
22:17 44
23:17 23

4:09 27
4:32 57
5:02 27
5:32 63
5:55 27
6:32 20
6:55
7:53
9:05 27
9:54
11:54
13:05 18
13:57
15:03 X
15:55
17:08 62
17:57
19:00
20:57
21:55 20

Vysvětlivky:

18 jede v prac. dny, nejede 27.12. 2018 - 2.1. 2019, 1.7. - 30.8. 2019
20 jede v prac. dny, nejede 27.12. - 31.12. 2018
23 jede v prac. dny, nejede 31.12. 2018
27 jede v prac. dny, sobotu a 19.4., 1.5., 8.5., 5.7. 2019, nejede: 20.4. a 6.7. 2019
44 jede v So, Ne a st. svát. nejede: 22.12 - 24.12. 2018, 19.4.,20.4.,5.7., 26.10. 2019
57 jede v Ne a st. svát. nejede: 23.12 - 25.12. 2018, 1.1., 19.4. - 21.4., 1.5., 8.5., 5.7., 6.7.,
28.9., 27.10. 2019

61 jede v So a 27.12., 28.12., 31.12.2018, 19.4., 1.5., 8.5., 5.7.2019, nejede: 20.4., 6.7.2019
62 jede v prac. dny, Ne a st. svát., nejede: 23.12 - 25.12. a 30.12.2018, 19.4. - 21.4.2019
5. a 6.7., 28.9., 27.10.2019

63 jede v Ne a st. svát. a 20.4.2019 nejede 19.4., 1.5., 8.5., 5.7., 28.9.2019
X jede v pracovní dny
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KŘÍŽOVKA
Mužské jméno (9. 8.)

N

Souhvězdí – Ori..

N

Zdeněk Knedla

N

Sovětský raketoplán

N

Brněnský rozhlasový orchestr lid. nástrojů

N

Nástupiště vlaku

N

Glycerid ester

N

Slovenský cyklista

N

Záporně nabitý ion

N

Prériový hlodavec

N

Stát v západní Africe

N

Pomůcka: BURAN
Hornická svítilna

K

Jedinci vzniklí klonováním

K

Klenba lebeční

K

Pokřtění

K

Proutěný výrobek

K

Vydává kvokavý zvuk

K

Černý pták

K

Náboženská skupina osob

K

Zámotek

K

Střešní konstrukce (mn. č.)

K

Pomůcka: KALVA
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Poznejte dům na fotografii

Vyplněné kupony vystřihněte a vhoďte do připravené schránky v prodejně potravin v bývalé škole
nejpozději do 18. ledna 2019.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří získají poukázky na nákup zboží
v hodnotě 300 Kč, 200 Kč a 100 Kč.
Správné odpovědi z minulého vydání 1/2017:
Tajenka křížovky: Rajnochovice
Na fotografii: bývalý hostinec Na Valše.

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

Vjezd do obce v roce 1978

… v roce 2018
Vydává: Obec Jankovice, Náklad: 230 ks
Uvedené příspěvky nejsou obsahově upravovány a nevyjadřují vždy názory vydavatele.
Za věcnou správnost textů odpovídají jejich autoři.
Zpracoval: OÚ Jankovice
Foto: Jiří Bureš , Petr Navrátil, archiv OÚ a občanů
Adresa: Obecní úřad Jankovice 101, 769 01 Holešov, IČ: 00287288
obec@jankovice.net, www.jankovice.net
Ev. č.: MK ČR E 23469
Tisk: TYPOservis Holešov
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