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Zastupitelé vytyčili 5 letošních investic

V sobotu 6. června si děti poprvé hrály na novém hřišti. Více na straně 3.

SLOVO STAROSTY

Zastupitelé si v  loňském roce s  ohle-
dem na výši obecního rozpočtu stano-
vili projekty, do kterých budou v  letoš-
ním roce investovat. Celkem si vyčlenili 
5 akcí, z nichž dvě se budou financovat 
z  dotací, zbytek půjde z  obecního roz-
počtu.

Největší letošní akcí, která se bude na 
podzim dělat, je Realizace biokoridorů 
K38 a K39, na kterou obec získala dotaci 
z Operačního programu Životního pro-
středí Evropské unie. Další žádost podala 
na 1. etapu interakčních prvků pro kraji-
nářské úpravy a výsadbu stromů. Inves-
tice se bude realizovat pouze v případě 
získání dotace. Další důležitou akcí, na 
kterou se chce obec letos zaměřit, je 

zahájení budování inženýrských sítí v lo-
kalitě u Hájíčku, která je určená pro indi-
viduální bydlení. Rekonstrukce dětského 
hřiště právě probíhá a  podrobné infor-
mace najdete v samostatném článku ve 
zpravodaji. A poslední letošní nejmenší, 
ale zato důležitou investicí je nátěr stře-
chy zvonice a bývalé školy.

Letošní investice:
1. biokoridory

2. intervenční prvky
3. inženýrské sítě
4. dětské hřiště
5. nátěr střechy

text: Jana Hlavinková

Milí spoluobčané,

letošní jaro bylo v naší obci smutné. 
Jistě jste si všimli prázdných ulic s  mi-
nimálním pohybem, kdy každý šel ven 
jen na dobu nezbytně nutnou a život se 
jako by zastavil. Pandemie koronaviru 
Covid-19 a s  tím spojený nouzový stav 
a přísná nařízení vlády nás určitě všech-
ny překvapila. Přece jen to bylo něco, 
co se nedělo od doby 2. světové války. 
Najednou jsme všichni museli změnit 
své každodenní zvyky, styl života, ome-
zit některé koníčky, cestování, návštěvy 
s přáteli, rodinné oslavy a i pracovní ži-
vot. Co se týká dodržování nařízení, chci 
Vám všem poděkovat za jejich respek-
tování. Vím, že nošení roušky není kom-
fortní a  pro děti či nemocné to mohlo 
být obtěžující. Přesto jsme to zvládli 
a teď už se můžeme těšit z toho, že na 
veřejnosti, na volných prostranstvích 
už roušku mít nemusíme. Stále bychom 
však měli být opatrní a  myslet v  první 
řadě na své zdraví a zdraví ostatních lidí.

Obecní akce se bohužel konat ne-
mohly. Měli jsme toho spoustu v plánu 
a  připravovali jsme všechny tradiční 
akce, nicméně se konat nesměly a  my 
neuvažujeme o tom, že bychom je pře-
sunuli na pozdější termín. Předpoklá-
dám, že pokud se vládní nařízení zásad-
ně nezmění, budou od začátku června 
akce probíhat ve standardním režimu 
při dodržení aktuálních opatření. Ne-
chci ale zbytečně předjímat, jsme v si-
tuaci, kdy nevíme, co se bude dít za pár 
týdnů a jaký bude mít pandemie vývoj.

Proto buďme prosím všichni trpěliví, 
věřím, že se náš život zase vrátí do nor-
málu a my budeme moci zase trávit čas 
tak, jak jsme byli zvyklí.

Přeji Vám hezké nadcházející léto a tě-
ším se na Vás zase při obecních akcích.

S úctou, Miroslav Darebník

www.jankovice.net
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Biokoridory se budou ještě letos realizovat z dotací

Jankovice získaly 15 000 euro na zavedení internetu na veřejných 
prostranstvích

Jankovice dostaly dotaci ve výši 100  % uznatelných nákladů 
z Operačního programu Životního prostředí Evropské unie. To zna-
mená, že už na podzim se do krajiny vrátí travnaté průlehy, keře 
a stromy, čímž dojde ke zvýšení ekologické stability krajiny.

„Dotace činí 2,143 milionu korun, v současné době se připravuje 
zadávací řízení na zhotovitele díla, s pracemi začneme na podzim,“ 
vyjádřil se starosta Miroslav Darebník.

Projekt s názvem Regionální biokoridory K38 a K39 se bude re-
alizovat 1,6 kilometrů severozápadně od obecního úřadu poblíž 
kopce Kopanina, na jeho západním svahu, který leží u hranice s ka-
tastrálním územím Tučap. Územím prochází polní cesta vedoucí 
k osadě Lipina.

Cílem je vytvořit klidné útočiště zeleně pro zvěř a zároveň obo-
hatit zemědělsky obdělávanou krajinu o biotopy, aby se srážková 
voda lépe vsakovala do půdy. Projekt má tak za cíl nejen vrátit ze-
leň do krajiny, ale i zabraňovat odpařování vody z půdy. Zemina, 
která se při pracích vykope, se použije jako náspy, podél kterých se 
vysadí stromy a keře, které přirozeně patří do dané lokality. Stromy 
zároveň vytvoří ochranu proti větrné erozi a krajinu opticky rozčle-
ní. Celkem se vysadí 1 350 kusů keřů a 105 stromů. Travnatá plocha 
bude mít rozlohu 5 560 m². Lokalita se dočasně oplotí pletivem do 
výšky 1,8 metrů, aby se nové dřeviny chránily oproti okusu.

Podala se další žádost o dotaci na krajinářské úpravy
Zastupitelé také schválili projektovou dokumentaci pro 1. etapu 

realizace interakčních prvků pro krajinářské úpravy na parcelách čís-
lo 2499 a 2549 v blízkosti polní cesty u Akátí a obec podala žádost 
o dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Akce se bude 

realizovat v případě jejího získá-
ní. Půjde o terénní úpravy a vý-
sadbu 85 listnatých, převážně 
ovocných, stromů a keřů.

Wifi připojení je už dnes bráno jako standard. V  restauracích, 
kavárnách, autobusech, vlacích i  veřejných budovách se často 
můžete bezplatně připojit na internet. Tyto aktivity podporuje 
i Evropská unie, kdy se prostřednictvím projektu WiFi4EU snaží li-
dem zpřístupnit kvalitní internetové připojení právě na veřejných 
prostranstvích. Obce měly možnost zapojit se do výzvy a získat 
15 000 € na vybudování Wi-Fi hotspotů ve veřejných prostorách, 
jako jsou parky, náměstí, úřady, knihovny či zdravotní střediska.

Evropská unie vypsala 3 výzvy pro 30 evropských zemí, včetně 
České republiky. První výzva proběhla v  listopadu  2018, druhá 
v dubnu 2019 a poslední v září téhož roku. Do druhé výzvy, ve kte-
ré uspěly i Jankovice, se zapojilo 3 400 měst a obcí z celé Evropy. 
Z Kroměřížska na dotaci dosáhly pouze 3 obce, včetně Jankovic 
a Věžek na Morkovsku.

„Věděli jsme, že pokud chceme mít alespoň nějakou šanci dota-
ci získat, musíme ji podat v prvních vteřinách po otevření 2. kola. 
Během prvních deseti sekund totiž přihlášku do projektu poslaly 
tisíce obcí z Evropy. Princip výběru byl podle pořadí, komu se ne-
podařilo být mezi prvními, neměl šanci. Jsem rád, že se nám po-
vedlo uspět, doručené žádosti totiž trojnásobně převýšily vypsaný 
objem dotací pro druhé kolo,“ uvedl starosta Miroslav Darebník.

I  když obec získala dotaci už na jaře loňského roku, teprve 
teď dochází k  její realizaci. Jankovice musely nakoupit vybavení 
a zprovoznit síť do 18 měsíců od potvrzení dotace. Také budou 
platit následný provoz a zařízení, které musí fungovat minimálně 
3 roky.

Momentálně se dokončuje instalace Wi-Fi hotspotů, montáž 
kabelů a zprovoznění připojení.

Obec Jankovice je příjemcem dotace
z 131. výzvy Operačního programu Životního 

prostřední z Evropských strukturálních a investičních 
fondů CZ.05. 4. 27/0.0/0.0/19_131/0010936

na projekt
REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY K38 a K39 - JANKOVICE

ve výši 2 143 746 Kč, což je 100 % uznatelných nákladů.

Seznam míst, na kterých bude k dispozici internet zdarma:

PROSTORY VENKOVNÍ VNITŘNÍ

1

prostranství před obecním úřadem 
(směrem k hřišti)

1. a 2. patro obecního úřadu

prostranství za obecním úřadem knihovna

- hasičská zbrojnice

2 tenisový kurt klubovna na kurtě

3 Hájíček -

4 - obchod (budova bývalé školky)

5 zastávky autobusu (u hlavní cesty) -

6 vlaková zastávka -

texty: Jana Hlavinková
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Děti mají u lávky nové hřiště, přispěli na něj lidé i firmy

JANKOVICE SOBĚ
Zamyšlení nad společnou obnovou veřejného prostoru a budováním sousedské komunity

Už v loňském roce zastupitelé uvažovali 
o tom, že je potřeba zrekonstruovat dět-
ské hřiště u lávky.

Rozhodli proto o podání žádosti o do-
taci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro-
jekt však kvůli přetlaku žadatelů neuspěl. 
Stávající herní prvky byly už totiž nevyho-
vující a na hranici životnosti. Proto staros-
ta Miroslav Darebník oslovil pět firem, aby 
předložily cenovou nabídku na základě 
přesných požadavků.

Starosta nabídky firem pečlivě vyhod-
notil a  na základě referencí od okolních 
vesnic, nabídnutého provedení a  použi-
tých materiálů doporučil zastupitelům 
schválit jako dodavatele firmu Monotrend 
z Tišnova.

Firma tak dodala a nainstalovala celoko-
vovou herní sestavu se skluzavkami rozší-
řenou o dvě houpačky, dále pak kolotoč 
a dvojmístné houpadlo na pružině ve tva-
ru medvěda.

Celková cena za dodání prvků a  jejich 
montáž činí 196 561 Kč včetně DPH.

„Zbývající části dětského hřiště vyrost-
ly pod rukama místních lidí, kteří se sami 
vrhli do práce, a při některých brigádách 
to zde vypadalo doslova jako v mraveniš-
ti. Naším záměrem před zahájením rekon-
strukce bylo obnovit dřívější akce Z, kdy 
si občané vybudovali spoustu obecních 
staveb a infrastruktury vlastním nadšením 
ve volném čase a bez nároku na odměnu,“ 
sdělil starosta.

Pro dovoz různého materiálu a výkopo-
vé práce zdarma poskytli svoji techniku 
Ivo Tatýrek, Jaroslav Zimčík nebo Petr Va-
šík. Lavičky vyrobil Karel Navrátil a pískovi-
ště zrekonstruoval Miroslav Pokorný.

Další pomocí, kterou Jankovice obdr-
žely od místních lidí a firem, byly finanční 
dary. V době snižujících se obecních pří-
jmů je vedení přijalo s  nadšením. Místní 
firma NEOTA CZ, s. r. o. přispěla na pokrytí 
nákladů spojených s rekonstrukcí dětské-
ho hřiště 100 000 Kč. 35 000 Kč věnovala 
také společnost KERA GREEN, s. r. o., dále 
Ale-tech.cz,  s.  r. o., ze Slavičína 12 000 Kč, 
částkou 10 000 Kč přispěli manželé Husá-
kovi a 50 000 Kč obci darovali manželé Ta-
týrkovi. Manželé Kuruczovi poskytli přívod 

vody a elektřiny ke stavbě i pro budoucí 
provoz hřiště.

„Děkujeme všem firmám a občanům, kte-
ří na hřiště přispěli buď finančně, nebo svou 
prací. Díky nim jsme dětem vybudovali krás-
ný park, kam se budou, věříme, rády vracet. 
Nezbývá než si přát, aby se jim nové hřiště lí-
bilo a našly na něm prostor pro hry a pohyb 
a aby si zde rodiče si v příjemném prostředí 
odpočinuli,“ dodal na závěr starosta.

Nové dětské hřiště v  Jankovicích, 
které jsme letos na jaře za pomoci asi 
dvacítky místních obyvatel postavili, 
ještě září novotou. Jankovické děti 
mají nový kout, kde se mohou schá-
zet, hrát si a potkávat se s kamarády. 
Je to skvělý pocit, opravdu. Děkuji 
všem nadšencům, kteří můj nápad, 
že hřiště postavíme sami, podpoři-
li a  přiložili ruku k  dílu. Jste skvělí! 

Zároveň bych ale byl moc rád, kdy-
bychom dětem v  příštích letech do-
kázali předávat ještě něco víc než jen 
hotová díla. Přál bych si, aby vyrůsta-
ly v obci, kde se lidé znají, pomáhají 
si, společně zvelebují veřejný pro-
stor. Abychom je vlastním příkladem 
vedli k životu v přátelské sousedské 
komunitě, v  níž lidé sdílejí i  kousek 
svého vlastního života.

Když jsem se na prahu dospělosti roz-
hodoval, kde chci postavit rodinný dům 
a vychovávat svoje děti, měl jsem mnoho 
možností. Mohl jsem zůstat v  Kroměříži, 
kde jsem bydlel, mohl jsem se přestěho-
vat do většího města, odejít na druhý ko-
nec země nebo i  za hranice. Ale já jsem 
trávil velkou část dětství tady, v  Jankovi-
cích, a vždycky jsem to tady měl moc rád. 
I když to byla malá obec, kde dlouhá léta 

text: Jana Hlavinková
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ani nezastavoval vlak a cesty od autobusu 
byly prašné nebo blátivé podle aktuální-
ho počasí. Mně se tady líbilo, protože se 
tu pořád něco dělo. Budovalo. Zlepšovalo. 
Dívali jsme se dospělým pod ruky a mo-
tali se na stavbách tak dlouho, až jsme se 
mnohému sami naučili.

Rozhodně necítím žádnou nostalgii po 
starých časech, kdy byly Akce Z povinné 
pro všechny a  totalitní režim „brigádnic-
kou“ práci zneužíval ke své propagaci. 
Mám na mysli veřejnou práci dobrovol-
nou, dle možností a chuti každého obča-
na. Nedávno jsem navštívil našeho dlou-
holetého starostu Jaroslava Kučeru, který 
si o životě v Jankovicích vedl přes třicet let 
soukromý deník. Když listuji jeho stránka-
mi a dívám se na staré fotky, připadá mi až 
neuvěřitelné, co všechno zdejší obyvatelé 
vybudovali sami svýma rukama. Někteří 
si odpracovali povinné hodiny, protože 
museli, ale spousta nadšenců pomáhala 
dobrovolně celá desetiletí. A jen díky nim 
měly Jankovice svoji mateřskou školu, hři-
ště, zpevněné cesty, tenisové kurty, opra-
vený úřad i obchod a hospodu mnohem 
dříve, než by k  tomu, jestli vůbec, došlo 
výhradně dodavatelskou cestou. Myslím 
si, že ten výčet aktivit je ještě dnes obdi-
vuhodný a že si všichni ti pracanti v čele 
s exstarostou Kučerou zaslouží náš obdiv.

Mé zamyšlení nesměřuje k nějaké agita-
ci jak získat dobrovolníky pro práci nebo 
finanční podporu pro další rozvoj obce. 

Je na uvážení každého z  nás, jestli nám 
záleží na tom, kde žijeme a  kdo tu bydlí 
a žije s námi. Jestli můžeme při dobrovol-
nických akcích poskytnout materiál, pro-
středky, služby nebo jen své nadšení a čas. 
Koronavirová krize ukázala, že pospolitost, 
soudržnost a  ochota pomoci bližnímu 
jsou mnohdy důležitější než věci, které 
si dnes, po letech tvrdé práce, můžeme 
koupit. Pokud budeme kolem sebe stavět 
ploty a nestarat se o to, co je za nimi, zů-
staneme v dobrovolné izolaci. Zpohodlní-
me. A  své sousedy budeme nadále znát 
jen při pozdravu z okýnka automobilu.

Jestli vyčítáme mladé generaci, že žije 
ve virtuálním světě počítačů, nic prak-
tického neumí a  nezajímá se o  skutečný 
svět, je to naše chyba. A  měli bychom 
s  nápravou začít sami u  sebe. Třeba tím, 
že začneme zametat nejen před vlastním 
prahem, ale i na chodníku před domem. 
Projít se po obci pěšky a zamyslet se nad 
tím, co by se mohlo zlepšit, vybudovat, 
opravit, aby se nám tu společně žilo lépe 
v  časech dobrých i  zlých. Pokud bude-
te mít chuť se do něčeho pustit, jdu do 
toho s vámi. Asi nezměníme celý svět, ale 
Jankovice můžeme změnit už za pár let. 
Mladí budou stále odcházet za studiem 
i  za prací jinam, ale když budou vyrůstat 
v  přátelské a  otevřené komunitě, třeba 
se i oni nakonec rozhodnou vrátit domů 
a založit rodinu právě v Jankovicích.

Závěrem bych rád ještě jednou podě-

koval všem, kteří se podíleli na zvelebová-
ní Jankovic a zanechali nám odkaz hodný 
následování. Je jen na nás, jestli symbo-
lickou štafetu převezmeme. Přestaňme 
se ptát, co pro nás může obec udělat, ale 
zamysleme se nad tím, co můžeme pro 
obec udělat my, její obyvatelé.

text: Ivo Tatýrek
foto: archiv Jaroslava Kučery

Akce a stavby budované za pomoci 
obyvatel Jankovic v 70. letech

budování prodejny Jednoty a Pohostinství
rozšíření vodovodu
vybudování kanalizace
zpevnění cest a položení obrubníků
přestavba školy na mateřskou školku
veřejné výbojkové osvětlení
přestavba místního národního výboru
(obecní úřad)
výsadba 56 topolů, v Hájíčku vysazeny břízy 
a lípy
kotelna a ústřední topení v místním národním 
výboru
promítací kabina místního „kina“
přemístění kříže od cesty pod kapličku
stavba tenisového kurtu

V roce 1971 se v obci budovala 
kanalizace.

Příchod občanů od zastávky do obce.



6 | 2020zpravodajství

5

Jankovice řeší samostatnou čistírnu odpadních vod

Studie na využití areálu u obecního úřadu je hotová

Jankovice, Chomýž, Brusné a  Slavkov 
pod Hostýnem mají společný projekt 
na vybudování čističky odpadních vod. 
Projekt je společný proto, že všechny 
vesnice jsou součástí koncepce odkana-
lizování v rámci Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Zlínského kraje (PRVAK ZLK). 
Uvedené vesnice čističky dosud nemají 
a  odpadní vody se vypouštějí do vodo-
teče. To však už nebude během několika 
let možné, a tak obce musí do budoucna 
čističku mít. Protože se jedná o několika-
milionovou investici a složitý administra-
tivní a  legislativní proces, obce už dříve 
zahájily společná jednání a Jankovice od-
koupily do svého vlastnictví další důležitý 
pozemek.

„Na konci loňského roku jsme od sou-
kromého majitele koupili parcelu s výmě-
rou 490 m², protože také na ní má v bu-
doucnosti stát areál čistírny odpadních 
vod. Pozemek je pro nás stěžejní a  jsme 

rádi, že se naskytla možnost jej odkoupit,“ 
oznámil starosta Miroslav Darebník.

Problematika odvádění odpadních vod 
se v  obcích v  okolí Holešova a  Bystřice 
pod Hostýnem řeší dlouhodobě. Proto 
na podzim loňského roku čekalo obec 
společné jednání s Ministerstvem země-
dělství ČR, zástupci Krajského úřadu Zlín-
ského kraje, Vodovodů a  kanalizací,  a.  s., 
Kroměříž a  odborných zástupců jednot-
livých obcí. Jankovice, Chomýž i Slavkov 
pod Hostýnem už mají rozhodnutí za-
stupitelstev o  variantě odkanalizování, 
Brusné nemá ještě k dispozici konečnou 
verzi studie. Jankovice již mají k chystané 
stavbě čističky odpadních vod také klad-
né stanovisko Ministerstva zemědělství 
ČR. Stávající koncepce odkanalizování 
čtyř obcí se změní i  vzhledem k  chysta-
né samostatné čističce odpadních vod 
v Jankovicích a také v souvislosti s novou 
biologickou čističkou v Hlinsku pod Hos-

týnem, která se už loni v říjnu slavnostně 
uvedla do provozu.

Původně měly být odpadní vody ze 
zmíněných obcí vedeny až do Všetul, to 
ale není reálné. „Obecně se od těchto dál-
kových přenosů odpadních vod v součas-
nosti upouští,“ řekl Darebník.

Zastupitelstvo Obce Jankovice tak letos 
rozhodlo o tom, že v budoucnu vybuduje 
kořenovou čistírnu odpadních vod s ver-
tikálním filtrem II. generace. Zastupitelé 
taktéž schválili podání žádosti o  změnu 
v  Plánu rozvoje vodovodů a  kanalizací 
Zlínského kraje.

„V současné chvíli je nutné udělat změ-
ny ohledně PRVAK ZLK, a tak jsme se roz-
hodli, že podáme na Krajský úřad Zlínské-
ho kraje žádost bez ohledu na zbývající 
obce. Naším záměrem by se mělo, podle 
posledních informací, zastupitelstvo kraje 
zabývat na svém zasedání v  září tohoto 
roku,“ uzavřel starosta.

Vedení obce má dlouhodobě v  plánu 
vybudovat vedle obecního úřadu spor-
tovně-rekreační areál. Jankovice v  minu-
losti všechny pozemky odkoupily do své-
ho vlastnictví, na parkové úpravy už mají 
zpracovanou studii. Od podzimu loňské-
ho roku spolupracují s  pražskou firmou 
Solicite,  s.  r.  o., na studii ohledně využití 
pozemků u úřadu o rozloze 7 800 m².

„V  lednu proběhl geologický průzkum 
území. Firma Solicite nám na konci března 
představila první verzi návrhu. Zastupi-
telstvo si ji pečlivě prostudovalo a  zadali 
jsme firmě připomínky k  zapracování. 
Nyní s  nimi konzultujeme námi požado-
vané změny a  reálnost jejich provedení. 
Na nejbližším zasedání zastupitelstva ná-
vrh představíme veřejnosti,“ nechal se sly-
šet starosta Miroslav Darebník.

Představa obce je, že vznikne sportovně
-rekreační areál, který budou využívat ne-
jen místní, ale i cyklisté, protože areál má 
přímou návaznost na blízkou cyklostezku. 
Obyvatelé, dospělí i  děti, tak budou mít 
širší možnost trávení volného času v obci, 
sportovní zázemí i odpočinek u rybníčku 
a krytého občerstvení.

V areálu se počítá s umělým oploceným 
hřištěm, dětským hřištěm, rybníčkem, zá-

zemím s občerstvením a krytým poseze-
ním, šatnami a hygienickým zázemím, se 
stojany na kola včetně solárního dobíjení 
pro elektrokola, workautovým hřištěm, 
lavičkami, mobiliářem i  pupmtrackovým 
hřištěm. Cestičky budou z mlatu a zatrav-
ňovací dlažby.

Zázemí budovy bude sloužit i knihovně, 
na přednášky, cvičení či oslavy pro místní. 
Součástí studie jsou i parkové úpravy a vy-

budování parkovacích stání pro osobní 
automobily. Předpokládaná cena projektu 
činí 7,5 – 9,5 milionu korun v závislosti na 
použitých materiálech, jejich cenách a ce-
nách prací. Obec se bude na projekt snažit 
získat dotaci, případně jej bude realizovat 
z  rozpočtu po částech dle aktuálních fi-
nančních možností.

Vizualizace areálu

texty: Jana Hlavinková
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Ceny za svoz a likvidaci odpadů rostou, příští rok se chystá zdražování 
poplatků

Náklady na svoz odpadů rostou. Ne-
jenže se zvyšují poplatky za svoz 
a  skládkování komunálního odpadu, 
problémem jsou i  plasty či papír. Za-
tímco dříve se svezené plasty a papír 
využívaly k dalšímu zpracování a svo-
zová firma za ně ještě dostala zaplace-
no, dnes o ně není zájem a firma musí 
dokonce zaplatit, aby je mohla předat 
k likvidaci. Pro letošní rok se předpo-
kládá, že za likvidaci plastů a  papíru 
svozová společnost zaplatí minimálně 
1,3 milionu korun, což se logicky musí 
promítnout v cenách za svoz. Ke kon-
ci loňského roku tak firma SUEZ, a. s., 
která v  Jankovicích zajišťovala svoz 
odpadů od roku 2017, přišla s tím, že 
se od roku 2020 chystá navýšit ceny 
o 30 %. Pokud by vedení obce na zdra-
žení přistoupilo, pro občany by to zna-
menalo razantní nárůst poplatků. Pro-
to starosta Miroslav Darebník oslovil 
společnost Skládka Bystřice,  s.  r.  o., 
v  Bystřici pod Hostýnem a  zjišťoval, 
jaké podmínky může firma obci na-
bídnout.

Letos se nezdražovalo, příští rok 
poplatky vzrostou

„Po dohodě s  bystřickou společností 
jsme se rozhodli vypovědět smlouvu s fir-
mou SUEZ, a. s. V Bystřici nám nabídli niž-
ší ceny, což znamená, že se nám podařilo 
udržet poplatek za svoz komunálního od-
padu za dospělou osobu na částce 300 Kč 
za rok. Uvažovali jsme i  o  navýšení na 
400 Kč za rok, k tomu jsme ale se zastupiteli 
zatím nepřistoupili. Od roku 2021 se však 
zdražení pro občany už nevyhneme, pro-
tože už nyní doplácíme 190 Kč za každého 
jednoho občana z obecního rozpočtu,“ vy-
světlil situaci starosta.

Například ve Skašticích u Kroměříže, kte-
ré mají podobný počet obyvatel jako Jan-
kovice, platí lidé 600 Kč za rok za dospělou 
osobu za svoz komunálního odpadu. V ne-
dalekých Martinicích vybírají 480 Kč za do-
spělého poplatníka.

Od letoška neplatí za likvidaci svozová 
firma, ale obec

Jankovice jsou zároveň členy Svazku 
obcí pro hospodaření s  odpady Bystřice 
pod Hostýnem, kterým byla skládka odpa-

du v Bystřici pod Hostýnem 3. června 1993 
založena. To pro obec znamená určité vý-
hody a  možnost podílet se na jejím fun-
gování. Svazek se při založení inspiroval 
fungujícím odpadovým hospodářstvím 
v  Rakousku a  jeho principy převzal do 
svých stanov. Například každá obec má 
jeden hlas, všechny obce jsou si rovny bez 
ohledu na velikost katastrálního území 
a počet obyvatel a všechny platí stejné ná-
klady na svoz bez ohledu na rozdíl vzdále-
nosti od skládky.

A právě předsednictvo Svazku obcí pro 
hospodaření s odpady Bystřice pod Hostý-
nem vyvolalo 19. února letošního roku jed-
nání, protože ceny za svoz odpadu rostly 
i v lednu. Mluvilo se o zhoršující se situaci 
s  odbytem plastů a  papíru a  vzrůstajících 
cenách za likvidaci.

Proto předsednictvo odsouhlasilo, aby 
platby za likvidaci platily obce. Jankovice 
tak od letošního roku nově platí za vývozy 
kontejnerů s plastem a papíry a také cenu 
za jeho likvidaci podle váhy.

„Znamená to vyšší zatížení obecního roz-
počtu. Na konci letošního roku budeme se 
zastupiteli jednat o navýšení poplatků pro 
občany, které začne platit od roku 2021. 
Ke konci roku budeme moci konkrétně 
vyhodnotit a  propočítat, o  kolik se nám 
zvedly náklady na svoz a likvidaci, a podle 
toho se rozhodneme, o kolik poplatek na-
výšíme. Předběžně počítáme, že to bude 
cca o 100 Kč,“ řekl starosta.

Třídit odpady má stále smysl
Obci se však stále daří získávat za zpět-

ný odběr odpadů finanční prostředky do 
rozpočtu, a  to od obalové společnosti 
EKOKOM, a. s., která jej zajišťuje. Například 
za rok 2019 to bylo 61 019 Kč do obecního 
rozpočtu. Ani to však nepokryje celkové 
náklady na svoz a obec jej musí i přesto 
dotovat.

„I  tak má třídění odpadů stále velký 
smysl a  chceme poděkovat obyvatelům, 
že třídí. To, že se z třídění odpadů pro ob-
čany stal určitý zvyk, lze vyčíst i z toho, že 
za zpětný odběr získáváme každoročně 
stále více peněz. Proto prosím pokračujte 
ve třídění, svoz plastů ze žlutých kontejne-
rů je totiž levnější, než kdybyste je hodily 
do popelnic,“ podpořil starosta obyvatele 
k dalšímu třídění.

Krabice rozložte, žluté pytle nechte 
před domem

I  když mají obyvatelé třídění odpadů už 
zažité, obec se stále potýká se zlozvyky, které 
brání efektivnímu sbírání a svozu odpadu.

„U  modrých kontejnerů na papír se se-
tkáváme s tím, že lidé objemné krabice ne-
rozloží tak, aby zabraly co nejméně místa. 
Naopak do nádob hodí velké krabice, kte-
ré však způsobí, že je kontejner brzy plný 
a ostatní nemají šanci do něj něco vhodit 
a papíry se hromadí vedle,“ upozornil ob-
čany starosta.

Co se týče sběru plastů, mají obyvatelé 
dvě možnosti, kam je odkládat. Jednou 
z  nich jsou žluté kontejnery v  obci, dru-
hou žluté pytle. Ty jsou výhradně urče-
né k  tomu, aby je obyvatelé po naplnění 
nechali v  den svozu ležet před domem, 
a pracovníci obce je posbírají.

Místo toho někteří lidé žluté pytle doslo-
va nacpou do žlutých kontejnerů.

„Zde zbytečně zabírají místo. Prosím, 
abyste je nechávali vždy první pondělí 
v měsíci ležet u domů a počkali, až je pra-
covníci svezou,“ požádal Darebník.

Tuky a jedlé oleje patří do speciální 
nádoby

Další povinností, která obci od 1. 1. při-
byla, je sběr použitých jedlých tuků a olejů 
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Co a jak třídit

Řidiči už po polní cestě mezi Jankovicemi a Chomýžem neprojedou 
bez nového povolení

V Jankovicích je několik sběrných hnízd, 
kam obyvatelé mohou odkládat tříděný 
odpad. A protože se vedení obce neustále 
setkává s tím, že lidé do kontejnerů hází to, 
co do nich nepatří, přinášíme přehled, co 
kam patří.

KONTEJNER NA SKLO
nevratné lahve od nápojů bez uzávěrů, 
sklenice od kompotů a  potravin, skleně-
né nádobí a  střepy, lahvičky od kosmeti-
ky a mycích prostředků, tabulová skla vše 
roztřídit do kontejnerů podle barev: čiré 
sklo do bílého kontejneru barevné sklo do 
zeleného kontejneru, sem patří i tabulové 
sklo – je na lomu zelené

NEPATŘÍ SEM
skla s  drátěnou výstuží a  zrcadla, žárovky 
a zářivky, televize, automobilová skla, kera-
mika a porcelán, skleněné obaly od chemi-
kálií a léků

KONTEJNER NA PLASTY
sešlápnuté PET lahve, igelity, sáčky, tašky, 
folie, kelímky, obaly od mycích prostředků 
a kosmetiky, misky, kbelíky, plastové hrač-
ky, plastové výrobky, polystyrén

NEPATŘÍ SEM
jednorázové pleny, bakelit, molitan, oba-
ly od maziv a technických i stolních olejů, 
znečištěné plasty, novodurové trubky, au-

tomobilové plasty, linoleum, pryskyřice

KONTEJNER NA PAPÍR
noviny, časopisy, reklamní letáky, katalogy, 
kancelářský papír, papírové obaly, rozlože-
né krabice, obaly od mléka a džusů, karton 
a lepenka

NEPATŘÍ SEM
mokrý, mastný nebo znečištěný papír, kra-
bice od nápojů, jednorázové dětské pleny, 
obvazy, hygienické potřeby, kopíráky, kar-
tony od vajíček, uhlový, dehtový nebo vo-
skový papír

Po účelové polní cestě mezi Jankovicemi a Chomýžem si mnoho 
řidičů zkracovalo cestu do Holešova nebo naopak na Rusavu. Denně 
po ní projelo více než 120 vozidel a Jankovice byly zatíženy zvýše-
ným provozem, což snižovalo bezpečnost zejména chodců. V obci 
nejsou chodníky a lidé pro pěší přesun využívají silnice, což předsta-
vovalo vyšší riziko kolizních situací. Proto vedení obce ve spolupráci 
s Dopravním inspektorátem policie ČR a Městským úřadem Holešov 
dojednalo úpravu dopravního značení, které zakazuje řidičům, kteří 
nemíří ke svým pozemkům a nemovitostem, daným úsekem projet.

„Dopravní značku s dodatkovou tabulí a textem „Mimo vozidla 
s povolením OÚ Jankovice“ jsme 1. února umístili před mostem 
přes Zhrtu ve směru od Chomýže a na sloupu veřejného osvětlení 
na začátku účelové polní komunikace. Opatření se zatím jeví jako 
velmi účinné, protože jsme snížili průjezd vozidel po polní cestě 
o dvě třetiny,“ nechal se slyšet starosta Miroslav Darebník.

V pátek 21. 2. 2020 došlo ke sčítání aut, které tudy za den projely, 
a bylo jich 40. Naproti tomu 20. 9. 2019 se napočítalo 127 aut.

Průjezd je tak možný jen na povolenky, které vydává Obecní 
úřad Jankovice. Žadatelé musejí předložit výpis z katastru nemovi-
tostí, kterým prokážou, že v dané lokalitě vlastní pozemek. Ze zá-
kona nesmějí být majitelé nemovitostí omezeni ve svých právech 
a musí jim být umožněn přístup k jejich majetku. Povolení taktéž 
dostanou zemědělci, aby mohli obhospodařovat polnosti. Polní 
cestu můžou samozřejmě využívat lidé k procházkám a cyklisté 
k projížďkám na kole.

„V případě, že řidiči nebudou omezení respektovat, vyžádáme si 
dohled nad dodržováním dopravního značení ze strany Policie ČR 
a také Městské policie Holešov, se kterou máme uzavřenou veřej-
noprávní smlouvu,“ naznačil postup starosta.

Lidé, kteří jezdí do Chomýže za svými příbuznými, musejí využít 
hlavní silnici číslo 438. Jankovice přistoupily ke stejným omeze-
ním jako například Bořenovice a Pacetluky. Zde si po zpevněné 
účelové komunikaci mohou zkracovat cestu jen ti, kteří mají pří-
slušné povolení. Ostatní se z Bořenovic do Pacetluk musejí dostat 
přes Prusinovice nebo Roštění.

od občanů. Změnou legislativy přešla tato 
povinnost i na Jankovice. Zastupitelé proto 
na konci loňského roku upravovali Obecně 
závaznou vyhlášku o  stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce.

Na sběrném místě obce je k  dispozici 

nádoba, do které mají obyvatelé možnost 
tuky a oleje odevzdávat přímo v obci, nebo 
na skládku v Bystřici pod Hostýnem. Tuky 
a oleje musí být řádně uzavřeny v PET la-
hvích a  zbaveny hrubých nečistot, jako 
jsou například kousky brambor či masa. Do 
nádoby nepatří maziva a ani jiné technické 
oleje.

Důvodem vyhlášky je i to, že v současné 

době pouze zhruba 10 % obcí zajišťuje tří-
dění těchto odpadů a oleje a tuky tak v roz-
poru se zákonem často končí v kanalizaci, 
kterou ucpávají.

Oleje z  kuchyní jsou přitom surovinou 
vhodnou k  dalšímu zpracování. Po vyčiš-
tění se hodí například pro výrobu biopaliv 
nebo maziv. Část mohou zpracovat také 
bioplynové stanice.

texty: Jana Hlavinková
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Kácí se jen rizikové stromy, nahrazují se novými

Obec zvedla poplatky za psy, zavedla ceník a rozdala spolkům dotace

Posledních pět let, které byly na srážky podprůměrné a kdy se 
střídaly mírné zimy a parná léta, dalo stromům pořádně zabrat. 
Kvůli velkým teplotním výkyvům a suchu se nedokáží bránit dře-
vokazným houbám a usychají. Proto obec přistoupila k pokácení 
rizikových dřevin a místo nich postupně vysadí nové.

„Víme, že se některým obyvatelům zdá, že příliš kácíme, nicmé-
ně odstraňujeme jen ty dřeviny, které jsou uhnilé a představují 
bezpečnostní riziko pro občany, domy či projíždějící auta. U po-
toka jsme pokáceli stromy, které musely ustoupit stavbě protipo-
vodňové hráze a na které bylo podle zákona vydáno rozhodnutí 
o kácení,“ vysvětlil starosta Miroslav Darebník.

Součástí rozhodnutí je vždy i náhradní výsadba, která proběhla 
na jaře. Po zpracování projektu obnovy parku okolo hrázky zde 
budou také vysázeny další dřeviny.

Jako každé dva roky obec přistoupila i  k ořezání větví habrů 
před bývalou školou z důvodu bezpečnosti pro projíždějící auta. 
Aby se udržel tvar a výška porostu, ořezaly se i habry okolo hlavní 
silnice nad zastávkou autobusu. U domu číslo 5 se na konci lis-
topadu pokácela vzrostlá bříza, která byla napadena hnilobnou 
houbou a hrozilo, že spadne.

Obec má povinnost chránit nejen svůj majetek, ale také maje-
tek a zdraví občanů. Proto se stav jednotlivých stromů průběžně 
sleduje, a  pokud vykazují známky potencionálního nebezpečí, 
skácí se.

„Vzhledem k posledním suchým rokům a stáří některých stro-
mů, především bříz, musíme předpokládat, že je v nejbližší době 
postupně nahradíme novými. V dubnu byly vysázeny nové stro-
my v parku u Rusavy, kde na podzim proběhla stavba ochranné 

hrázky. Vysadilo se devět polokmenů – tři střemchy obecné, tři 
olše lepkavé, dva javory babyka a jako solitérní strom zde poros-
te dub pýřitý,“ popsal starosta novou výsadbu.

Zachování zeleně v  krajině je velmi důležité. Plní totiž nejen 
ekologickou funkci, ale i estetickou. V parných letních dnech po-
skytují stromy stín a v jejich okolí je nižší teplota.

Od nového roku zastupitelé aktualizovali 
a upravovali další vyhlášky a ceník. Zvyšo-
vání poplatků se tak pro letošní rok netý-
kalo svozu komunálního odpadu, ale psů.

„Poplatky jsme zvýšili z  důvodu nových 
legislativních úprav. Za jednoho psa tak lidé 
nyní zaplatí 100 Kč namísto 60 Kč. Za dru-
hého a každého dalšího psa jsme poplatek 
stanovili na 130 Kč,“ uvedl starosta Miroslav 
Darebník a pokračuje prosbou k občanům: 
„I když mají majitelé psů v obci zdarma k dis-
pozici odpadkové koše a sáčky na psí exkre-
menty, ne vždy je využívají. Proto Vás chci 
požádat, uklízejte opravdu poctivě po svém 
psovi, po obci se pohybují děti i starší obča-
né a  jistě není nikomu příjemné donést si 
domů na botách hnědou hmotu. Také mějte 
prosím svého psa na vodítku, i když Vy svého 
psa znáte, ostatní lidé neví, co je zač, a jsou 
oprávněně ostražití.“

Obec má nový ceník za pronájem sálu
Místní obyvatelé mají také možnost 

pronajmout si od obce sál v  budově 
obecního úřadu, nebo letní areál Hájíček. 
Prostory lidé nejčastěji využívají k  rodin-
ným oslavám, sportu či cvičení. Zastupite-
lé tak z důvodu chybějící sazby za využití 
sálu v současném ceníku stanovili ceny za 
hodinový pronájem pro zájemce, kteří ne-
mají trvalý pobyt v obci. Nově si tak lidé 
z okolních obcí či organizace mohou sál 
pronajmout za 300 Kč za hodinu. Pro míst-
ní lidi zůstaly sazby nezměněny, naopak 
nově jsou od poplatků osvobozeny místní 
spolky, které v obci působí.

Spolky dostaly neinvestiční dotace na 
svou činnost

Obec nejen vybírá poplatky do svého 
rozpočtu, ale poskytuje i neinvestiční do-
tace spolkům a  zájmovým organizacím, 
které pro místní obyvatele připravují kul-
turní a  sportovní program. Dotace pak 
spolky využívají k  zajištění akcí, nákupu 
občerstvení, cen pro děti, sladkostí, drob-

ného materiálu, pohonných hmot a  po-
dobně. Spolky na úřad doručily své žádos-
ti a zastupitelé rozhodovali, komu a jakou 
částku na rok 2020 přidělí. Mateřská škola 
Dobrotice, kam chodí většina jankovic-
kých dětí, požádala o  finanční příspěvek 
na činnost a  hračky. Obec za každé dítě 
z  Jankovic přispěla 500 Kč, dohromady 
tedy 5 000 Kč. Moravská Veselka, se kterou 
Jankovice spolupracují už téměř dvě de-
sítky let, požádala o  5 000 Kč na pořízení 
nových krojů, což zastupitelé vzhledem 
k nadstandardním vztahům schválili. Vče-
laři od obce obdrželi 6 000 Kč, myslivecký 
spolek žádost o finance ještě nepředložil. 
Dobrovolní hasiči dostanou peníze z  tr-
žeb za železný šrot a elektroodpad nasbí-
raný do kontejneru za budovou obecního 
úřadu. Zásahová jednotka Sboru dob-
rovolných hasičů Jankovice je obcí, tedy 
zřizovatelem, financována přímo z obec-
ního rozpočtu.

texty: Jana Hlavinková
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V komunikacích se opravily 
největší výtluky

Lidé mají k dispozici dalších 40 kompostérů na odpad ze zahrádek

V obci je černá skládka

Po každé zimě silničáři i obec pozorují, ve kterých úse-
cích komunikací se udělaly výtluky, kde se vydrolily krajnice 
či zvětšily praskliny v asfaltovém povrchu. Podle akutnosti 
a finančních možností se pak majitelé komunikací rozho-
dují, který úsek opraví.

„20. května opravili pracovníci Správy a údržby silnic Kro-
měřížska, s. r. o. cesty v obci tryskovou metodou. Také jsme 
vyspravili povrch účelové polní cesty směrem do Dobrotic. 
Ta slouží zároveň jako cyklotrasa číslo 5033. Zapravily se 
největší výtluky tak, aby se jim cyklisté nemuseli tolik vyhý-
bat,“ popsal práce starosta Miroslav Darebník.

Náklady na opravy byly 33 880 Kč a počítalo se s nimi v le-
tošním rozpočtu obce.

V blízké době se ještě zalijí trhliny na povrchu místních 
komunikací spojovacím postřikem. I zde se počítá s částkou 
kolem 30 000 Kč.

Aby většina biologicky rozložitelného 
odpadu z  domácností a  ze zahrádek ne-
končila v nádobách na komunální odpad, 
v roce 2016 se Jankovice zapojily do dotač-
ní výzvy na nákup domácích kompostérů. 
Jelikož se všechny rozdaly a obyvatelé měli 
zájem o další, přidala se loni obec k Pod-
hradní Lhotě. Společně v  rámci projektu 
předcházení vzniku BRKO v  Podhradní 
Lhotě a Jankovicích z Operačního progra-
mu Životního prostředí Evropské unie za-
žádaly o další kompostéry.

„Od Podhradní Lhoty, která je nositelem 
projektu, jsme si odkoupili 40 kusů nádob 
o  objemu 1 100 litrů. Finanční spoluúčast 
obce je 23 126,40 Kč, ostatní náklady ve 
výši 131 050 Kč byly pokryty právě z dota-
ce,“ vysvětlil starosta Miroslav Darebník.

Cílem projektu je zapojit co nejvíce do-
mácností do domácího kompostování. 
Kompostéry jsou velmi důležité proto, aby 
lidé neházeli rostliny, plevel, ovoce, zeleni-
nu, větvičky a listí do nádob na komunální 
odpad. Zároveň jsou praktické a lidé si ne-
musí na své zahradě vyčleňovat žádné spe-
ciální místo, aby si zřídili kompost. Obec se 
snaží obyvatele podpořit v  třídění biood-
padu, protože nemá vlastní kompostárnu. 
Zároveň je to i  prevence proti pálení listí, 
větví a vypalování mezí.

Co patří do kontejneru na bioodpad?
Odpady z domácností. To znamená zbyt-

ky a  slupky ovoce i  zeleniny, zeleninová 
nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo, vaječ-
né a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová 
sedlina, čistý starý papír, lepenka, papírové 

kapesníky, zbytky vlasů a vousů, popel ze 
dřeva.

Odpady ze zahrady, čímž se rozumí po-
sekaná tráva, listí, větvičky, drny, trus býlo-
žravých hospodářských zvířat, stará zemi-
na i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra, 
plevel, dřevní štěpka, ovoce, seno, sláma, 
košťály i celé rostliny.

Co nepatří do biologického odpadu?
Biologický odpad není produktem živo-

čišného původu. Do kontejnerů tedy ne-
patří kosti, maso a  kůže, mrtvá těla zvířat 
a jejich extrementy, plasty, sklo, sutě a ka-
meny, chemické látky a jejich obal, pytlíky 
z vysavače, cigarety, textil, jednorázové ple-
ny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny 
a jedlé oleje.

I když mají obyvatelé Jankovic každý týden otevřené sběrné 
místo v obci, mohou do přistavených kontejnerů odevzdávat 
velkoobjemový i nebezpečný odpad, stále se v katastru obce 
vyskytují černé skládky. Naposledy u polní cesty do Lipin.

„Předloni jsme původce černé skládky nalezené jen pár 
metrů od Lipiny vypátrali a musel obci uhradit poplatek ve výši 
několika tisíc korun,“ řekl starosta Miroslav Darebník.

Pokud se „pachatele“ nepodaří vypátrat, obec skládku odstra-
ní na své vlastní náklady z obecního rozpočtu.

Starosta Miroslav Darebník spolu s dobrovolnými hasiči a zastupiteli 
uctili památku padlých skromným pietním aktem, který se konal i přes 
vyhlášení nouzového stavu.

texty: Jana Hlavinková
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Rok plný žalů
Prologem před neobyčejným rokem 
1953 byla v  prosinci 1952 poprava 
někdejších vysokých představitelů 
Komunistické strany Českosloven-
ska Rudolfa Slánského, Josefa Fran-
ka, Vladimíra Clementise, Bedřicha 
Gemindera, Otto Fischla, Ludvíka 
Frejky, Rudolfa Margolia, Bedřicha 
Reicina, André Simona, Otto Šlinga 
a  Karla Švába. Všechny tyto osoby 
byly bytostně spjaty s  existencí ko-
munistické strany a  měly velkou zá-
sluhu na upevnění její moci po úno-
ru 1948. Na šibenici se dostaly kvůli 
vyřizování stranických účtů a aby se 
tím maskovala těžká hospodářská si-
tuace ve státě.
Nepochybně také v  Jankovicích si 
lidé kladli otázku, jak se to mohlo 
stát, že najednou bylo ve vedení stra-
ny objeveno a potrestáno „protistát-
ní spiklenecké centrum“. Debaty na 
toto téma si občané raději nechávali 
na doma a navenek se raději věnovali 
běžným domácím starostem.

Potravinové lístky se směňovaly
Jednou z nich byl lístkový systém. Každý 

občan dostal na měsíc papírové „plachty“ 
s natištěnými poukázkami v limitovaném 
množství, na základě kterých jim v obcho-
dě prodali chléb, mléko, máslo, mouku, 
cukr, maso, uzeniny, textil, mýdlo, boty 
a  další výrobky. Při nákupu potravin si 
souhradský obchodník Alois Hlinský nebo 
jeho pomocnice v  jankovické prodejně 
odstřihli patřičné kupóny, nalepili na pa-
pír a  vyúčtovali dodavateli. Kupóny byly 
na malé množství – litr, deset dekagramů, 
půl kilogramu. Důchodci dostali menší 
příděly poukázek na potraviny. Zeměděl-
ci potravinové lístky neobdrželi vůbec  – 
mohli nakupovat zboží na volném trhu, 
ovšem za vyšší ceny. Bylo jim povoleno 
přilepšit si domácí porážkou prasat, ale 
jen pokud splnili tvrdé povinné dodávky 
svých výpěstků státu. Přídělové lístky se 
využily i v restauracích. Paní Vlasta Šmatlá-
ková – Mrázková vzpomíná, že lidé si mezi 
sebou lístky měnili. Jeden potřeboval to, 
jiný zase něco jiného, a tak bylo třeba na 
takový „handl“ najít společnou řeč. Pokud 
šlo o šatenky, ty měly hodnotu 100 bodů, 
zaměstnanci měli poukázky na textil za 
120 bodů.

I v Jankovicích se konala tryzna za J. V. 
Stalina

Do takových starostí přichází nečekaná 
zvěst. V rádiu a v novinách Rudé právo se 
sdělilo, že v Sovětském svazu postihla vůd-
ce jedné šestiny světa J. V. Stalina mrtvice. 
Den nato se ještě neprobral z bezvědomí. 
To mělo okamžitý dopad na život v  Čes-
koslovensku. S  okamžitou plaností bylo 
zakázáno konání tanečních zábav, veselic 
a podobných společenských akcí. V rozhla-
se se vysílala jen vážná hudba. Posluchači 
se také dověděli, že prý celý náš národ po-
ciťuje hluboký smutek.

Údajná upřímná přání všeho pracujícího 
lidu však nepomohla. Stalin 5. března 1953 
zemřel. Venku se v březnovém slunci začaly 
třepotat černé prapory. Stejně jako v jiných 
obcích se i v Jankovicích konala smuteční 
tryzna za zemřelého. „Místní organizace 
KSČ zorganizovala a  připravila smuteční 
tryznu a to v domě číslo 7 Stanislava Zívalí-
ka, v chodbě. Katafalk byl velmi vkusně vy-
strojen a u katafalku stála čestná stráž z ve-
doucích organizace KSČ a  členů místního 
národního výboru. Ve smuteční den – v den 
pohřbu J. V. Stalina - sešli se občané ve vel-
kém počtu k tryzně, aby vyslechli přenosem 
ze Sovětského svazu smuteční projevy nad 
rakví muže, který celý svůj život zasvětil 
míru a boji za šťastný zítřek socialistického 
člověka. Smuteční akt zakončen sovětskou 
hymnou,“ uvádí se v  jankovické kronice. 
Jinak to v té době ani kronikář napsat ne-
mohl, za jiné než chvalozpěvné vyjádření 
by mohl mít nedozírné potíže. Dnes se 
dobře ví, že jméno Stalina je navždy spoje-
no s represemi vůči vlastnímu obyvatelstvu 
imperiálním jednáním Sovětského svazu.

Karel Stoklásek, syn řídícího učitele Kar-
la Stokláska, tuto událost dobře pamatuje. 
Vybavuje si, že se při této příležitosti hrály 
hymny, československá i sovětská, a u ob-
razu Stalina se střídala čestná stráž.

Smutek se držel i za prezidenta 
Gottwalda

Sotva se komunistická strana vzpama-
tovala z jednoho hoře, přichází druhé. Ve-
čer 13. března 1953 oznámil rozhlas vážné 
onemocnění prezidenta republiky a  nej-
vyššího vůdce československých komu-
nistů Klementa Gottwalda. V  Jankovicích, 
stejně jako v  celém Československu, se 

opět „smutnilo“. O této události se v kroni-
ce píše: „Se zatajeným dechem poslouchali 
občané hlášení zpráv o  zdravotním stavu 
presidenta Klementa Gottwalda, který po 
pohřbu generalissima J. V. Stalina onemoc-
něl a jehož stav se zhoršoval. Přes veškerou 
snahu lékařů dne 5. března 1953 [správně 
14.  března  – poznámka autora] president 
republiky Klement Gottwald zemřel. Ze-
mřel, ale jeho duch žije v  nás… Ihned po 
zprávě o  úmrtí presidenta K. Gottwalda 
svolala místní organizace KSČ všechny 
občany do hostince. Smutečně vyzdobená 
místnost dodávala truchlivý ráz. U katafal-
ku stáli čestnou stráž členové KSČ a členové 
hasičského sboru. Projev na tryzně před-
nesl soudruh Ladislav Hudec z  Holešova. 
V den pohřbu se sešli občané ke smuteční 
tryzně, a to v domě číslo 29 pana Vladimíra 
Zapletala, kde v  chodbě byl vkusně upra-
ven katafalk s  věnci a  kyticemi. Občané 
s  největším dojetím a  v  tichu poslouchali 
rozhlasem projevy soustrasti, ale i odhod-
lání pokračovati ve šlépějích milovaného 
presidenta Klementa Gottwalda. Téměř 
všechny domy v obci vyzdobeny obrazem 
presidenta K. Gottwalda.“ Je jen otázkou, 
zda občané Jankovic, které byly po léta 
lidoveckou baštou, to mysleli s  tím truch-
lením upřímně, anebo u  tryzny postávali 
jen ze strachu, aby na ně nebylo poukazo-
váno zatvrzelými hlasateli světlých komu-
nistických zítřků. Nikdo z nich také netušil, 
že Gottwald si smrt způsobil vlastně sám, 
když na Stalinův pohřeb přes protesty léka-
řů cestoval letadlem a praskla mu výduť na 
srdeční tepně způsobená syfilidou.

Měnová reforma se před lidmi tajila
Život však šel dál. Mezi občany zača-

ly prosakovat poplašné zprávy, že dojde 
k  měnové reformě. V  pondělí svatodušní 
25. května byl všední den, tento svátek byl 
zrušen. V holešovských obchodech se pro 
inventury nedalo nic nakoupit. Ve vzduchu 
něco viselo a vyvolávalo to mezi lidmi stále 
větší napětí. Nikdo nevěděl, co bude…

Do této atmosféry měl přinést uklid-
nění nový prezident republiky Antonín 
Zápotocký, když ve svém rozhlasovém 
vystoupení pronesl grandiózní lež: „Naše 
měna je pevná a  měnová reforma nebu-
de, všechno jsou to fámy, které šíří třídní 
nepřátelé.“ Hned na druhý den se pravda 
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ukázala, naše republika v podstatě 
zbankrotovala a  musela vyhlásit 
měnovou reformu. Nové českoslo-
venské bankovky byly dodány ze 
Sovětského svazu.

„Dne 30. května 1953 byli obča-
né znepokojeni zprávou Českoslo-
venského rozhlasu, který oznamo-
val, že předvečerem toho dne bude 
čtena v  rozhlase velmi důležitá 
zpráva,“ zaznamenává kronikář. 
Měnová reforma! Z  chudáků na-
dělali žebráky, zněl názor lidí. Ohlas 
u jankovické veřejnosti na tuto in-
formaci nelze nazvat jinak než ohromení, 
vzpomínají pamětníci, které jsem navštívil. 
V sobotu 31. května bylo chladno a zamra-
čeno, odpoledne podle dobového tisku 
mžilo. Všude, kde bylo možno něco koupit, 
stály fronty, hlavně před restauracemi. Kaž-
dý chtěl ještě narychlo utratit staré peníze, 
ať už za cokoliv. Většina obchodů neměla 
žádné zboží, ani cigarety nebylo možno 
sehnat. Večer, v rozporu s realitou, rozhlas 
oznamoval, s  jakým uspokojením, ba ra-
dostí je všude vítáno nejnovější opatření 
vlády. Pravda však byla jiná.

V  jankovické kronice je o  těchto smut-
ných dnech poznamenáno: „Konečně 
oznámena zpráva. Strana a  vláda se roz-
hodla posílit a upevnit naši měnu tím, že se 
dnem 1. června 1953 zavádí nová měnová 
reforma – nové peníze, jež se vyměňují na 
kmenový list pro domácnost a  občanský 
průkaz a  to: za 300 Kčs starých peněz 60 
Kčs nových peněz na osobu, ostatní pení-
ze se přepočítávají za 50 Kčs starých peněz 
1 Kč nové měny čili 1:50. Uložené peníze 
v peněžních ústavech se přepočítávají 1:5. 
[…] V  den vyhlášení měnové reformy ku-
povali lidé za starou měnu vše, co se dalo. 
Tak rohlík byl za 20 Kčs, 3 kg chléb 400 Kčs, 
1 litr lihovin 4000 Kčs.“

I pro jankovické nastaly těžké časy
Doplňme kronikáře v tom, že úspory na 

vkladních knížkách se do částky 5000 Kčs 
přepočítávaly v  poměru 5:1, od 5000 do 
10 000 Kčs v  poměru 6,25:1 a  vklady nad 
50 000 Kčs dokonce v poměru 30:1. Protože 
si ale mnoho občanů spořilo peníze doma 
a neukládalo je ve spořitelnách, finance nad 
hodnotu 300 Kč pro ně prakticky ztratily 
hodnotu. Následoval vztek a  lítost, veřejné 
protesty se zde ze strachu z postihu neko-
naly.

„Současně s  měnovou reformou zrušen 

lístkový potravinový systém, zaveden vol-
ný prodej, ceny přepočteny 1:5, jen u  po-
travin byly ceny vyšší než 1:5,“ vypočítává 
dále starý zápis v  kronice. Pro obyvatele 
to znamenalo zdražení základních potřeb. 
V domácnostech nastal nedostatek peněž-
ní hotovosti, což mělo dopad na kupní sílu. 
„Od 20. 8.–20. 9. byl měsíc snížení cen textilu 
až o  50  %. Jelikož není peněz, málo se ku-
puje. Od 1. 10. snížení cen v % od 5 do 50 %, 
kromě životních potřeb. Projevuje se nedo-
statek peněz. 1.  listopad – Všech svatých – 
projevuje se skrovnou výzdobou hrobů 
(není peněz). Nákupy jsou slabé. Slabá tržba 
v obchodech nutí, aby prodávající vycházeli 
se zbožím před prodejny a zboží nabízeli ko-
lemjdoucím. Zboží je dost, dobré jakosti, ale 
málo kupujících.“

A jak se dívají na měnu někteří místní pa-
mětníci? Luděk Stoklásek uvedl, že jeho ma-
minka byla v domácnosti a starala se o vý-
chovu dvou synů. Rodina žila z učitelského 
platu otce, řídícího učitele Karla Stokláska, 
výpomoc rozpočtu představovala úroda ze 
zahrady a vlastní včelí med. Peněz na výmě-
nu tedy měli málo, velkou újmu nepocítili.

Josef Ševčík zase vzpomínal, že tatínek 
sice v lese vydělal 10 000 Kč ve staré měně, 
ale bez matky, která brzy zemřela, se otec se 
třemi dětmi musel hodně uskromnit, aby 
vyšli. Za nové peníze tak vyměňovali jen mi-
nimální částku.

Pan Ladislav Hrubý si vybavil, jak pan řídí-
cí Stoklásek vybíral finance na školní výlet, 
když přišla měna. Peníze na výlet naštěstí 
stačily.

Naopak paní Jindřiška Zapletalová, roze-
ná Křížková, má s měnou nepříliš dobré zku-
šenosti. Rodiče jí šetřili na svatbu, kam by 
pozvali více příbuzných, našetřené peníze 
ale po měně ztratily cenu. A tak nezbylo nic 
jiného než znovu ukládat každou korunu. 
Svatba se uskutečnila v roce 1954.

Paní Liduška Pechová, rozená 
Hlinská, uvedla, že měna nadělala 
v  obci pořádnou neplechu u  lidí, 
kteří měli našetřeno třeba na po-
hřeb. U Hlinských vyměňovali pení-
ze v kurzu 5:1, tedy nejmenší obnos, 
který takto šlo vyměnit.

Lidé si nedovolili otevřeně 
protestovat

Podle těchto vzpomínek znehod-
nocení peněz jankovické občany 
až na jeden případ tolik nezasáhlo. 
Jankovická kronika ale popisuje 
něco jiného: „Tato reforma postih-

la mnoho občanů, kteří měli peníze doma, 
neukládali je ve spořitelně. Jednotlivci měli 
80 000 až 200 000 Kčs k výměně. Mnozí ani 
všecky peníze neměnili, raději je zničili, aby 
se veřejnost o vyměněné částce nedovědě-
la. Jiní zase neměli ani na výměnu. Dluhy se 
přepočítávaly 1:5.“

O jedné události spojené s výměnou obě-
živa se rozpovídali pamětníci – Josef Ševčík 
a Karel Stoklásek mladší. S pobavením líčili 
kuriózní skutek, o kterém si tehdy povídala 
celá obec a široké okolí. Co si o možnosti vy-
měnit ušetřené peníze za pár nových korun 
myslel tehdy 44letý jankovický občan Vladi-
slav Kučera z čísla popisného 90, dal naje-
vo velmi svérázným způsobem. Na vlastní 
motorce Jawa 250 zajel do Holešova, kde ve 
spořitelně (budova naproti kina Svět přes 
Masarykovu třídu) stála fronta lidí čekajících, 
až na ně dojde řada s výměnou bankovek. 
Tento jankovický zedník ke zděšení občan-
stva vjel s motorkou otevřenými dveřmi po 
několika schůdcích do budovy, tam pokra-
čoval do kruhovitého atria s fontánou, kte-
rou obkroužil, a přitom bezcenné bankov-
ky dramaticky vyhodil do vzduchu. Tento 
fanfarónský čin vyvol rozruch nejen mezi 
lidmi, ale i u orgánů Sboru národní bezpeč-
nosti. Tehdejší „policisté“ za panem Kučerou 
dokonce zajeli až domů a počastovali jeho 
„provokaci“ patřičným komentářem. Když 
však zjistili, že se jedná o příslušníka dělnické 
třídy, který touto akcí jen ulevil svému vzte-
ku, nedovolili si vyvodit z  jeho činu nějaké 
postihující důsledky.

Na úmrtí Stalina a Gottwalda lidé kromě 
„zapálených“ soudruhů rychle zapomněli, 
v paměti jim zůstala měnová reforma, kte-
rá se citlivě dotkla převážné většiny z nich. 
Protestovat v  nedemokratickém systému 
se však nedalo, pokud se člověk nechtěl 
dostat do potíží.

text: J. Pospíšil
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Jankovice počítají s nižším příjmem z rozpočtového určení daní

Nejmladší obecní akce – Česko zpívá koledy – se konala i loni

Zastupitelé na jednom z  minulých 
zasedání schválili střednědobý výhled 
obecního rozpočtu, což je podle zákona 
povinnost každé obce. Díky tomu si Jan-
kovice rozvrhly plánované investice v bu-
doucích třech letech a zastupitelé budou 
přesně vědět, zda je obec schopna dostát 
svým závazkům.

„Finanční výbor předložil zastupitelům 
návrh střednědobého výhledu hospoda-
ření obce Jankovice na léta 2021 – 2023. 
V  letech 2021 a  2022 počítáme s  využi-
tím přebytku hospodaření minulých let, 
to znamená rozpočtem schodkovým, při 
předpokládaném zahájení výstavby ka-

nalizace a  čističky odpadních vod,“ řekl 
starosta Miroslav Darebník.

Střednědobý výhled se sestavuje ze 
závazků, které má obec nasmlouvané na 
budoucí léta. Obsahuje údaje o příjmech, 
výdajích, závazcích, finančních zdrojích, 
o  finančním zdraví a  zatížení rozpočtu 
a také určuje maximální objem možných 
závazků, které je obec schopna splácet. 
Ze střednědobého výhledu se vychází 
při zpracování rozpočtu a využívá se jako 
příloha k  případným žádostem o  úvěry 
a  některé dotace. Střednědobý výhled 
lze vždy aktualizovat podle právě vzniklé 
situace a tím pádem zastupitelé vždy bu-

dou mít průběžný přehled o  finančních 
tocích. V současné době starosta navrhu-
je upravit rozpočet na rok 2020. Sice jej 
zastupitelé schválili na svém posledním 
zasedání v loňském roce, nyní však obec 
vlivem nouzového stavu spojeného s ko-
ronavirem Covid-19 počítá s  poklesem 
příjmů z rozpočtového určení daní o 10 – 
20  %. Přesná čísla si nikdo momentálně 
netroufne odhadnout, nikdo totiž neví, 
jak rychle se ekonomika vzpamatuje a ži-
vot podnikatelů a  firem, kteří platí státu 
daně, ze kterých jsou z velké většiny obce 
financovány, se vrátí do obratů před ko-
ronakrizí.

Česko zpívá koledy je akce, která v Čes-
ké republice nemá příliš dlouhou tradi-
ci. Poprvé se konala v roce 2011 a od té 
doby si získala oblibu v  mnoha obcích 
a  městech. Nejinak je tomu i  v  Jankovi-
cích, kde se místní lidé sešli u vánočního 
stromečku na návsi, aby si společně za-

zpívali nejkrásnější vánoční písně a zažili 
předvánoční atmosféru. Jakmile se zača-
lo smrákat, začal pan Alois Cholasta hrát 
na klávesy. Podle prvních tónů všichni 
poznali, o  jakou koledu jde, a  s  chutí se 
zapojili do zpívání. Pro jistotu všichni do-
stali noty a text, takže si zazpívali i ti, co si 

nebyli jisti přesným zněním písní. K Váno-
cům patří i prskavky, a tak si každý zpíva-
jící mohl jednu vzít do ruky. A  jelikož už 
byla zima, všichni se přesunuli do sálu, 
aby si vychutnali společné občerstvení 
a popovídali si.

texty: Jana Hlavinková
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Moravská Veselka s sebou přivezla vánoční atmosféru
S  vánoční atmosférou v  Jankovicích je neodmyslitelně spjatá 

kapela Moravská Veselka. Obec s  ní spolupracuje už dlouhých 
18 let a vánoční koncert v sále na obecním úřadě se tak už stal 
tradicí, na kterou se všichni velmi těší. Akce totiž vždy probíhá ve 
velmi slavnostním duchu. Vyzdobený sál, plný světýlek, nazdobe-
ný vánoční stromeček, svíčky na stole a větvičky smrku nenechaly 
nikoho na pochybách, že už se mílovými kroky blíží Štědrý den.

8.  prosince se už všichni nemohli dočkat zahájení koncertu. 
Kapela přijela s  předstihem, aby se stihla v  zasedací místnosti 

rozcvičit. Mezitím mohla přes prosklenou část místnosti sledo-
vat, jak se sál zaplňuje do poslední židle. Přišli nejen senioři, ale 
i lidé mladšího a středního věku. Jakmile kapela vcházela do sálu, 
lidé ji přivítali velkým potleskem. Kapela zahrála oblíbené a zná-
mé písně a přítmí v sále a svit svíček dával koncertu výjimečnou 
atmosféru. Akce velmi rychle utekla a Jankovičtí se s Moravskou 
Veselkou potkají brzy znovu, a to 4. července na pouti na Svatý 
Hostýn, kterou obec každoročně pořádá.

text: Jana Hlavinková
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Maškarní ples se nesl ve stylu námořníků a pirátů
Nejen děti se rády převlékají do karne-

valových kostýmů, i dospělí si občas rádi 
vyjdou v  převleku. Maškarní ples v  Jan-
kovicích je mezi místními velmi oblíbe-
ný a  pro letošní rok pořadatel vymyslel 
téma Námořníci a piráti. Mít kostým bylo 
dobrovolné, přesto se většina účastníků 
snažila přijít v  co nejoriginálnějším odě-

vu. Pořadatelé byli poznat na první po-
hled, protože na sobě měli pruhovaná 
trička ve stylu námořníků nebo pirátské 
šátky a meče. V bufetu celý večer prodá-
vali občerstvení a starali se o to, aby měli 
všichni co jíst a pít. Večer zahájila kapela 
Kiks Brass z Bystřice pod Hostýnem. Celý 
večer hrála písně různých žánrů, aby si 

na své přišel opravdu každý. Mezitím se 
prodávaly lístky do tomboly a nejzajíma-
vější cenou byla bezesporu ta první, a to 
třídenní pobyt pro dvě osoby. Pořadatel, 
obec Jankovice, děkuje všem sponzorům, 
kteří do tomboly věnovali hodnotné ceny, 
a  i  místním lidem, kteří taktéž přispěli 
a podpořili obecní akci svou účastí.

14

text: Jana Hlavinková
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50 dětí přišlo na karneval s Hugem a Matyldou
V každém ročním období se děti těší na něco jiného. Na pod-

zim na pouštění draků, v zimě na Mikuláše a sotva se přehoupne 
Nový rok, začínají přípravy na karneval. Děti každoročně usilovně 
přemýšlejí, jakým karnevalovým kostýmem ohromí své kamará-
dy, a na rodičích je, aby jim jej pořídili či ušili. Pak se všichni v úno-
ru sejdou v sále obecního úřadu, aby si užili zábavné odpoledne.

Obec pro děti opět přichystala zajímavý program, vystoupilo 
duo Hugo a Matylda, které mimořádně doplnila jejich kolegyně 
Andy, a společně celé odpoledne organizovalo. Zapojilo děti do 
tanečků, soutěží, her i úkolů. Nikdo se ani minutu nenudil a i ro-
diče a prarodiče se zájmem sledovali, jak se nejmenší baví. Sami 
měli na stolech přichystané občerstvení a jen zpovzdálí dohlíželi 
na své ratolesti a vnoučata. Děti za splněné úkoly dostávaly slad-
ké odměny, také měly nachystáno něco na zub, ruličkovou tom-
bolu o drobnější ceny a na závěr bohatou hlavní tombolu.

Nejlákavější výhrou byly poukázky do dětských zábavních cen-
ter ve Zlíně a v Olomouci, dorty, zákusky, sladkosti a také hračky. 
Tombola byla opravdu bohatá a snad na všech 50 dětí se dostalo.

Na závěr se všichni shodli, že si karnevalové veselí užili, a těší se 
opět na příští rok. text: Jana Hlavinková
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Slavnostní vítání se konalo pro 2 malé občánky

Lysinská krůta měla stejné vítěze 
jako loni

Vítání nových občánků do života je vždy 
velmi slavnostní. Nejenže se společně osla-
vuje radost rodičů z přírůstku do rodiny, ale 
také obce, která má v dnešní době nižší po-
rodnost a  jejíž populace stárne, je ráda za 
každého nového občánka.

Slavnostní přivítání vždy připraví starosta 
Miroslav Darebník spolu s místostarostkou 
Pavlínou Hajdovou a  členy kulturního vý-

boru. Rodiny novorozenců Viléma Tkadleč-
ka a  Adama Stokláska se sešly v  zasedací 
místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil 
vítání proslovem, uvítal chlapečky do živo-
ta a  popřál rodičům, aby jim dítka dělala 
co nejméně starostí a  co nejvíce radosti. 
Překvapení v podobě krátkého vystoupení 
si přichystaly děti z Mateřské školy v Dob-
roticích Na stole ležela i kniha, ve které ro-

diče svým podpisem stvrdili slib, že budou 
své dítě vychovávat, jak nejlépe dovedou. 
Tradicí také je, že maminky dostaly kytičku, 
pro děťátka finanční dar v hodnotě 1 000 
korun, plyšového medvídka a  originální 
přání k  narození miminka. Nechybělo ani 
rodinné focení u  kolébky, přípitek a  malé 
občerstvení, které se neslo v  přátelském 
duchu.

Od Obecního úřadu v  Jankovicích 1.  února opět odstarto-
val 5. ročník horolezeckého běhu Lysinská krůta. Šlo o závod 
v délce 16,5 kilometrů s převýšením 867 metrů. Trať vedla přes 
kopec Lysinu a pak k rozcestí pod Lysinou, na vrch Javorčí, Po-
schlu, Barvínek a pak zpět do Jankovic. Stejně jako v loňském 
roce v mužské kategorii vyhrál Radomír Šíbl s časem 1:27:35 
a  nejlepší ženou byla jako loni Martina Novotná s  časem 
1:43:35.

Statistika obyvatel obce Jankovice za léta 2013-2020

datum
muži (do 
15. let)

muži (nad 
15. let)

ženy (do 
15. let)

ženy (nad 
15. let)

změna celkem

1. 1. 2020 29 179 23 170 16 401

1. 1. 2019 29 175 20 161 1 385

1. 1. 2018 32 172 17 163 6 384

1. 1. 2017 28 173 17 160 9 378

1. 1. 2016 25 171 17 156 -7 369

1. 1. 2015 31 170 19 156 -3 376

1. 1. 2014 34 168 21 156 -8 379

1. 1. 2013 35 170 23 159  387
zdroj: mvcr.cz

text: Jana Hlavinková
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Opět přijelo Pohnuté divadlo s hrou Paní plukovníková
Čtvrtina Jankovic si nenechala ujít představení Pohnutého di-

vadla, které do obce zavítalo už třetí rok po sobě. Divadelní sou-
bor z Loukova si každoročně nazkouší jinou hru, tentokrát se lidé 
mohli těšit na představení Paní plukovníková.

Ve hře šlo o to, že zemřel pan plukovník a zůstalo po něm dědic-
tví. Každý z jeho pozůstalých se však na majetek dívá jinak. Jeho 
svérázná vdova, mnohokrát rozvedená dcera, nezaměstnaný syn 
a bývalá manželka. Hra byla plná černého humoru, nechyběl v ní 
však životní optimismus. Také proto se místním lidem tolik líbila.

Na přestavení se do sálu obecního úřadu přišly podívat všech-
ny generace a každý si v ní našel to své. Navíc členové souboru 
jsou ve svém rodném Loukově velmi populární a část publika si 
dovezli s sebou. Do Jankovic je přišli podpořit jejich přátelé a ro-
dinní příslušníci.

Tříkrálová sbírka
Charita Holešov a Obec Jankovice děkují všem dárcům a koledníkům,

kteří přispěli do Tříkrálové sbírky,

která v obci proběhla 11. ledna 2020.

Na pomoc potřebným se vybralo 14 648 Kč.

text: Jana Hlavinková



KŘÍŽOVKA

Soutěžní kupon:

Dům na fotografii:____________________________________________________

Tajenka z křížovky:____________________________________________________

Jméno: _____________________________________________________________

Milí čtenáři, opět Vám přinášíme oblíbenou soutěž a křížovku.

Vyplněné kupóny vystřihněte a vložte do připravené schránky 
v prodejně potravin v budově bývalé školy nejpozději do 
31. 8. 2020.
Na nejbližším záříjovém zasedání zastupitelstva vylosujeme 
3 ústřižky a autoři správných odpovědí získají poukázky na nákup 
zboží.

Správné odpovědi z listopadového čísla:
Tajenka: U Obrázka
Fotografie: dům Plevákových číslo 59

Výherci z čísla 2/2019
poukázka TESCO 500Kč: Věra Ševčíková
poukázky v hodnotě 150Kč do místního obchodu:
Antonín Ryška, Zdena Ponížilová
věcná cena: Josef Kučera

 
Aktuální soutěžní otázka:
Poznejte dům na fotografii z roku 1978.
Tajenka křížovky: název pole v našem katastru

Poznejte fotografii, vyluštěte křížovku a vyhrajte poukázku na nákup

kovový prvek (Na) S

průhledný nerost muskovit S

útvar prvohor S

slohy S

strofa S

leštidlo na mosazné kliky S

osivo S

pták - druh bahňáka S

secí strojek S

česká přehrada S

fáze měsíce S

Z kuchařky naší babičky
Na Vaše přání Vám přinášíme recepty našich babiček. 

Přejeme dobrou chuť.

Babiččin hrníčkový koláč s jahodami

Ingredience:
2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek moučkového cukru
1/2 hrnku rozpuštěného másla
1 balíček prášku do pečiva
200 ml mléka
1 vejce
jahody

Postup:
Z polohrubé mouky, moučkového cukru, másla 
a prášku do pečiva vypracujeme drobenku. Z drobenky 
odebereme 1/2 hrnku bokem a do zbytku přidáme 
v mléce rozmíchané vajíčko. Připravíme si menší plech, 
který vymažeme tukem a vysypeme moukou. Vylijeme 
těsto, poklademe jej čerstvě nakrájenými jahodami a vrch 
posypeme odebranou drobenkou. Pečeme v předem 
vyhřáté troubě při teplotě 180 stupňů asi 25 minut.

6 | 2020 zpravodajství
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Tanec s medvědem i koblížky. I to byl letošní masopust
Dobrovolní hasiči a obyvatelé Jankovic, převlečení za medvě-

da, vodníka, hasiče, šmoulu, vojáka, tučňáky, jeptišku, čaroděj-
nici a  jiné bytosti, vyrazili do ulic, aby dodrželi zvyk masopustu. 
22. února měli za úkol navštívit co nejvíce známých, přátel, kama-
rádů i rodinných příslušníků, na chvíli se u nich zastavit, prohodit 
pár slov a hlavně šířit dobrou náladu. V některých domech byli na 
příchod masopustního průvodu připraveni. Hospodyňky napek-
ly koblížky, koláčky, nachystaly jednohubky, chlebíčky, domácí 
špek i něco ostřejšího na zapití. Některé si dokonce i zatancovaly 
s medvědem. Průvod postupně procházel celou obcí a bylo ho 

všude plno. Pár obyvatel domů sice neotevřelo či dělalo, že ne-
jsou doma, většina místních přivítala masky s nadšením, protože 
vnesly do každodenního života v obci trochu veselí.

Soutěžní kupon:

Dům na fotografii:____________________________________________________

Tajenka z křížovky:____________________________________________________

Jméno: _____________________________________________________________

text: Jana Hlavinková



6 | 2020

20

Zpravodaj Naše dědina, periodický tisk samosprávního celku, vychází dvakrát ročně.
Vyšlo v nákladu 200 kusů. Vydavatel a místo vydání: Obec Jankovice, Jankovice 101, 769 01 Holešov. IČO: 00287288, www.jankovice.net
Copywriter a editor: Jana Hlavinková, jhlavinkova@seznam.cz, grafika a DTP: Tereza Grósová. Jazyková korektura: Mgr. Jana Buksová.
Tisk: KATOS Přerov. Foto: archiv občanů a obce. Ev. č. zpravodaje: MK ČR E 23469

Děti i Pohnuté divadlo zpříjemnily seniorům odpoledne
Na Setkání seniorů si udělali čas nejen 

místní důchodci, ale i rodiče s dětmi, paní 
učitelky i vedení obce. Začátek jara totiž 
už několik let patří místním seniorům, 
kteří se těší na vystoupení dětí, na to, že 
zapomenou na každodenní starosti, po-
povídají si, zatancují a zazpívají si a dozvě-
dí se, co se v obci děje nového.

Při příchodu do sálu obecního úřadu to 
vypadalo, jako by se ani nejednalo o se-

tkání seniorů. Všude byla spousta dětí, 
přítomné přivítal starosta Miroslav Dareb-
ník a pak už všichni užasli nad tím, kolik 
básniček, říkanek a písniček si malí před-
školáci z Mateřské školy v Dobroticích do-
kázali zapamatovat. Děti po vystoupení 
procházely mezi stoly, rozdávaly ženám 
květiny a od všech přítomných si zaslou-
žily velký potlesk.

Pak už se senioři mohli pana starosty 

zeptat na to, co je zajímalo ohledně cho-
du obce, investic a plánů na letošní rok. 
Atmosféra se opět odlehčila při estrád-
ním vystoupení Pohnutého divadla, kdy 
o smích a potlesk nebyla nouze. Nechy-
běla ani káva a zákusky a k tomu všemu 
si senioři mohli zazpívat své oblíbené pís-
ničky z mládí. Všichni se dobře bavili a po-
vídali si až do pozdních večerních hodin.

text: Jana Hlavinková


