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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
přes příjemné léto bez většího
počtu přehnaně horkých a tropických
dní jsme se přehoupli do podzimních
dnů, které v mnohém připomínají jarní období, které bylo zcela ovlivněné
pandemií COVID-19. Omezení znovu
dopadají na nás všechny, i na kulturní
a sportovní život. V klidnějším létě se
však v naší obci spoustu zábavy podařilo zorganizovat. Zájem o jednotlivé
akce, o kterých se podrobně dočtete
uvnitř tohoto vydání, svědčí o tom, že se
lidé rádi setkávají a chtějí se bavit. Jaký
osud postihne další plánovaný kulturní

program v obci, se rozhodne podle aktuálních opatření. Bohužel neproběhly
předvánoční programy včetně velmi
oblíbeného vánočního koncertu a velký otazník visí nad lednovým a únorovým plesem i dětským karnevalem.
Pokusme se však i v této náročné době
naladit na pozitivní myšlení a věřme, že
až vše okolo viru pomine, vynahradíme
si současné zákazy mnoha společnými
setkáními.
Přeji vám klidný závěr roku prožitý
ve zdraví a příjemné prožití vánočních
svátků v kruhu vašich nejbližších.
Miroslav Darebník, starosta obce

ZPRAVODAJ
V NOVÉM PROVEDENÍ
Na předchozích třech vydáních
Naší dědiny se zpracováním i graficky
podíleli smluvní externisté.
V červnu tohoto roku se zapojily
do tvorby a zejména psaní jednotlivých
článků Ivana Janošová, Pavla Tkadlečková, Pavlína a Zdeňka Stokláskovy.
Grafická úprava a tisk se vrátil zpět do
holešovské tiskárny TYPOservis, provedení zůstává v barevném formátu A4.

ODPADY A RŮST CEN
Zastupitelé obce rozhodli na listopadovém zasedání o navýšení místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Jeho výše se od
1. ledna 2021 zvedne o 100 korun na
osobu, tedy z dosavadních 300 korun

na 400 korun ročně. O stejnou částku
se navýší také sazba u staveb, které jsou
určené k individuální rekreaci. K tomuto
kroku zastupitelé přistoupili v reakci na
novelu zákona o místních poplatcích,
zohlednili rovněž náklady obce v oblasti
odpadového hospodářství.
Poplatek se skládá z pevné částky
150 korun, která je stanovená zákonem.
Zbývající část 250 Kč zohledňuje skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, přičemž
maximální výše stanovená zákonem

Počet
rok
obyvatel

je 750 Kč. Skutečné náklady obce za
netříděný odpad (z popelnic) vychází za rok 2019 na poplatníka 524 Kč.
Poplatek za odpady obec naposledy
navyšovala v roce 2009, kdy se zvedl
z 280 na 300 korun.
Náklady za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu neustále rostou,
v letošním roce však došlo navíc i k jednorázovému růstu nákladů na tříděný
odpad, který byl způsobený zejména
situací na trhu se surovinami, tedy papírem i plasty.
>>>
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odhad
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401

400 Kč
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345 000
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Přestože bylo na konci loňského
roku jednáno s více svozovými firmami
o cenách, tak i nejvýhodnější podmínky
od společnosti Skládka Bystřice, s.r.o.,
která v roce 2020 sváží veškerý odpad
z obce, byly nad cenovou hladinou platnou ještě v roce 2019.
Náklady 292.000 Kč na svoz již
k 31. 10. 2020 převýšily celkové náklady 272.000Kč za celý rok 2019. Je to
dáno i letošním množstvím zejména
směsného odpadu i odpadu objemného. Náklady na nakládání se směsným
komunálním odpadem představují
největší podíl celkových nákladů obce
s komunálním odpadem. Pravděpodobně se zde v tomto roce promítá

i covidová krize, kdy zejména při jarních
opatřeních se lidé věnovali více úklidu
svých domů a dvorů. Spousta zboží bylo
možné koupit jen v e-shopech a tím se
navyšuje množství balicího materiálů,
především papírových kartonů a krabic.
Obec na opačné straně disponuje
i s příjmy, z nichž největším podílem
jsou poplatky od občanů a dále částka za vytříděný odpad od společnosti
EKO-KOM, za prodej železného šrotu
a odvoz starých elektrospotřebičů.
Obec rozšířila místa, kde je možné
ukládat do kontejnerů papír a plasty.
Nádoby jsou umístěny na konci obce
ve směru do Chomýže. Během roku
byly pořízeny v rámci společného pro-

jektu Podhostýnského mikroregionu
čtyři nové kontejnery s pedály, které
minimalizují nutnost dotýkat se při otevírání nádob víka. Do další šedé nádoby
v obci je možnost vhazovat kovy, a to
na místě před OÚ.
Několik měsíců nebyl k dispozici
kontejner na textil a hračky. Firma provozující tento sběr ukončila na začátku
roku neočekávaně působnost na území
Kroměřížska, a tak jsme museli hledat
jiné možnosti. Smlouva byla na jaře
uzavřena se společností TEXTILECO, a.s.
z Boskovic, která sbírá oděvy, boty
a hračky k ekologickému využití. Jejich bílý
kontejner je umístěn před budovou OÚ.
Miroslav Darebník

KOMUNIKACE POD DĚTSKÝM HŘIŠTĚM
V tomto roce obec a občané zvelebili nejen dětské hřiště na Pohoršově,
ale i jeho okolí, a to včetně blízké místní
komunikace k domům č. 16, 60 a 66.
Realizována byla vedle jejího rozšíření
především výměna povrchu. Ten byl již
z velké části při dešti blátivý. Po odbagrování, odvodnění a vyrovnání terénu
přišlo na řadu rozhrnutí nejprve hrubého štěrku a následně dorovnání jemnou
drtí. Na závěr osadila společnost VaK
nové kryty hydrantů a celou plochu
zhutnil válec. Práce s bagry prováděli
V. Vavruša a I. Tatýrek, rozhrnutí štěrku
v rámci prázdninové brigády zajistila
místní mládež.
Miroslav Darebník

STŘECHA ZVONICE MÁ NOVÝ NÁTĚR
Bezmála dvě desítky let vydržela vrstva barvy na věži
naší kapličky. Při kompletní rekonstrukci celé zvonice v roce
2003 natíral střechu Petr Navrátil. Letos se ujal těchto prací
další místní občan, Antonín Laibner, který má na tyto činnosti
specializaci. Za pomoci automobilové plošiny vystoupal
až ke kopuli, kde bylo nejprve třeba celou plechovou střechu
očistit od rzi a nečistot a následně postupně dostal na věž dvě
vrstvy nátěru. Veškeré náklady byly pokryty z rozpočtu obce
a činily částku 31.704 Kč.
Miroslav Darebník
Střecha zvonice má nový nátěr >
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DAROVAL KREV UŽ PO SEDMDESÁTÉ
V polovině října obdržel starosta
dopis od Klubu dárců krve Kroměřížska,
ve kterém oznamují, že náš občan pan
David Barotek daroval letos v červenci
na oddělení Transfusní služby a hematologie Kroměřížské nemocnice, a.s.
svou krev již sedmdesátkrát. Přispěl
tak k záchraně životů mnoha jemu neznámým lidem, kteří právě jeho krev
potřebovali.
Na listopadovém veřejném zasedání zastupitelstva obce mu starosta
u této příležitosti poděkoval a předal
dárkový poukaz na nákup zboží a knihu.

PRVNÍ BIOKORIDORY BUDOU V KVĚTNU DOKONČENY
Dva plánované biokoridory, na které letos získala obec dotaci ve výši 100%
uznatelných nákladů, zrealizuje Rovina
stavební a.s. z Hulína. Výběrového řízení
na zakázku Regionální biokoridory K38
a K39 – Jankovice se zúčastnilo pět firem.
Smlouva o dílo na cenu 1.606.086 Kč
bez DPH byla mezi oběma stranami
uzavřena v polovině října. Uvedená
částka zahrnuje také náklady na následnou péči po dobu tří let. Předání

hotových biokoridorů je stanoveno
na květen 2021.
V nejbližších dnech se bude rozhodovat o schválení dotace k podané žádosti na 1. etapu interakčních prvků, která
bude obnášet terénní úpravy a výsadbu
85 ks převážně ovocných stromů a keřů.
Hotový je projekt na mokřady
a tůně. Ty budou situovány do předem
vytipovaných oblasti Horního Březí.
Z pohledu rozmanitosti přírody jsou

tůně jedny z nejbohatších území, protože se zde vyskytují jak vodní, tak suchozemské organismy. Z laického pohledu
naprosto bezcenná území tak skrývají
velký přírodní potenciál. Účelně a efektivně zadržují vodu v krajině – při přívalových srážkách vodu „nasají“ a postupně
ji uvolňují. Mokřady výrazně ovlivňují
klima, a to zjednodušeně řečeno ochlazováním vzduchu odparem vody.
Miroslav Darebník

DALŠÍ DOMY SE PŘIPOJILY NA VODOVOD
V letních měsících probíhaly práce na prodloužení vodovodu k domům č. 39, 88 a plánované novostavbě na parc.
č. 2304. Trasa nového vedení je položena za zahradami uvedených majitelů, kde byly za ploty osazeny i nové vodoměrné
šachty.
Zároveň došlo k úpravě připojení domů č. 74 a 78.
O náklady se podělili vlastníci připojovaných nemovitostí,
kteří hradili náklady stavby, a obec. Ta dle dřívějšího usnesení
zastupitelstva zaplatila z rozpočtu veškeré náklady spojené
s projektovou dokumentací, geodetické zaměření před zahájením stavby a odborný dohled.
Kolaudace proběhla v polovině letošního září a nyní již
proudí pitná voda novým potrubím všem obyvatelům této
části Jankovic.
Miroslav Darebník
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VÍTĚZNÁ FIRMA ZAHÁJILA PROJEKČNÍ PRÁCE
NA ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Na začátku listopadu potvrdilo zastupitelstvo firmu, která vzešla
z výběrového řízení a ze tří nabídek dodala nejvýhodnější. Projekt tak zhotoví
firma Solicite, s.r.o., která nabídla cenu
1.797.000 Kč bez DPH. Na částečné
pokrytí nákladů spojených s projek-

tem obec požádá o dotaci, která by
v případě schválení vrátila do rozpočtu
90 % zmíněných finančních prostředků. Vítězná firma je autorem rozsáhlé
studie odkanalizování Jankovic a zná
již podrobněji také stav stávající existující jednotné kanalizace, což zrychlí

zahájení i průběh zpracování celého
projektu.
Nyní se rozbíhají práce na geodetickém zaměření celé oblasti plánované
stavby a zároveň dojde na geologický
průzkum.
Miroslav Darebník

DOŽÍNKY LETOS PROBĚHLY V JEDNOM DNI
Poslední srpnovou neděli se v Holešově uskutečnily, můžeme říci už tradiční, Dožínky mikroregionu. Za krásného
počasí končícího léta prošel nejprve
průvod od kovárny ke kostelu. Tam byla
od 9.30 hod sloužena slavnostní mše.
Během kázání bylo vysloveno mnoho důležitých slov, která vystihovala
opravdový smysl dožínek, zejména to,
že nejde pouze o zábavu, ale hlavně
o poděkování za úrodu. Nejrozsáhlejší

část programu proběhla v zámecké
zahradě, kde vystoupily folklórní soubory ze slovenské Povážské Bystrice, ale
i z některých obcí mikroregionu, lidový
vypravěč a dechová hudba Trnkovjanka. Na závěr proběhlo losování tomboly
o hodnotné ceny.
Významně se podílejí na přípravě
akce a jejím průběhu i lidé z Jankovic. V průvodu letos jeli na historických
kolech oblečeni v dobových oděvech

LAVIČKA U OBRÁZKU
Na jaře obec instalovala vedle dvou kusů laviček na dětském hřišti zcela novou lavičku také u svatého obrázku v uličce.
Nejen v této době, která nahrává tomu, abychom strávili čas
venku procházkou s rodinou, bude, věříme, příjemným místem
pro odpočinek a posezení kolemjdoucích. Lavičku, která je
vyráběna autorem návrhu, Karlem Navrátilem, si již oblíbila
spousta zejména starších občanů. Na počátku příštího roku
bude osazen další kus u obrázku v Lipinách, odkud je při pěkném počasí výhled na Hostýnské vrchy i na hanácké roviny.
Miroslav Darebník
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členové Spolku pro zachování tradic,
v průvodu nechyběli s praporem obce
ani tři dobrovolní hasiči. Výzdobu kostela pomohla realizovat Ivana Tatýrková,
dožínkový věnec i další menší věnce
a kytičky dodalo květinářství Flowera
Pavly Navrátilové a původní hrabačku
a obracečku sena pro výstavu zemědělských strojů našemu mikroregionu
půjčil Stanislav Kolařík.
Miroslav Darebník

KOLIK VODY SPADLO V NAŠÍ OBCI?
Poslední roky slýcháváme stále
častěji o klimatických změnách a prošli jsme si i několik předešlých sušších
období. Letošní rok však i přes velmi suché období od začátku roku do dubna
bude již nyní s jistotou srážkově nejen
v naší obci nejbohatší od roku 2015.
V součtu od ledna do 31. října spadlo
v roce 2020 886,5 mm. Máme za sebou nejdeštivější měsíc říjen (202 mm)
a v něm byl zaznamenán i den, kdy spadlo za 24 hodin nejvíc srážek v tomto roce.
Souhrnné informace za celý rok 2020
přineseme v jarním vydání zpravodaje.

Porovnání jednotlivých měsíců v letech 2016 - 2019
Celkové roční úhrny: 2016 (693mm), 2017 (762mm), 2018 (502mm) a 2019 (834mm)
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OVOCNÉ STROMY PRO OBEC
V polovině listopadu obec vysázela na různých místech 18 ks ovocných
stromků. Malá alej o počtu 4 ks třešní,
2 ks rynglí, 1ks hrušně a višně poroste
na louce za souhradským pomníkem
směrem k Březí. V parku vedle obecní
studny je zasazena nová třešeň a vedle
splavu u mostu na Pohoršov je již existující řada dřevin také rozšířena o 2 ks.
Dalších 6 ks hrušní a rynglí má své nové
místo u Hájíčku. Dřeviny obci věnovala
firma SVĚT RYB Jankovice.
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ÚZEMNÍ STUDIE K LOKALITĚ U HÁJÍČKU
Územní studie pro lokalitu U Hájíčku řeší nové technické vybavení lokality
a především vytvoří podmínky pro výstavbu jednotlivých objektů pro bydlení.
Podmínky a úlevová řešení byly projednány také s vlastníky dotčených pozemků. Zhotovitelem územní studie je Ing.
arch. Josef Mrázek a Ing. Jan Hladiš. Jedná
se o plochy individuálního bydlení BI 6
a BI 7, pro které budou tyto regulativy
platné a budou zohledněny při povolování staveb příslušnými úřady. Celá studie
je k dispozici v elektronické podobě na
https://www.holesov.cz/uzemni-studie-jankovice-lokalita-u-hajicku nebo v tištěné na Obecním úřadě Jankovice.

SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ AREÁL
Ve druhé polovině prázdnin byly
zahájeny práce na projektu sportovně
relaxačního areálu. Se zástupci zhotovitele proběhla schůzka, kde byly znovu projednány připomínky vycházející
z dříve zpracované architektonické studie.
Jedná se především o změnu konceptu plánované budovy, kde ale bude
zachována hlavní myšlenka a archi-

tektonický ráz stavby. Dále rozšíření
ovocného sadu nebo možnost řešení
vzhledu současného sběrného místa
před OÚ pomocí podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Datum odevzdání
dokumentace pro společné řízení bylo
stanoveno na únor 2021.
Ačkoliv byl plán tohoto areálu i následná studie v programu několika ve-

řejných zasedáních zastupitelstva obce,
mrzí nás, že se do diskuse o podobě
a vůbec uskutečnění projektu zapojuje
velmi málo občanů. Byli bychom rádi,
kdyby si občané řekli svůj názor nejen
k tomuto tématu při jeho projednávaní. Obvykle se názory objeví, až je vše
odhlasované.
Miroslav Darebník

CO NÁM KORONAVIROVÁ DOBA VZALA, ALE TAKÉ DALA
Letošní jaro nás všechny přeneslo do jiné reality, kterou nikdo
nečekal. Pandemie koronaviru přispěla k tomu, bychom si všichni
uvědomili, jak málo stačí, aby se život obrátil vzhůru nohama během krátké chvíle. Naše jistoty byly rázem pryč.
Bereme život jako samozřejmost
– svět, ve kterém se nám nemůže
nic stát. Ale opak je pravdou. Někteří
o práci přišli, jiní museli začít pracovat
z domova za pomoci svých počítačů.
Rodiče se věnovali svým dětem doma
a pomáhali jim zvládat distanční výuku.
Všichni jsme se konečně pozastavili
a začali přemýšlet i o nemožném, vážit
si ceny života.
Měli jsme se velice dobře, aniž by
si to každý z nás uvědomoval. Ta uspěchaná doba nás vláčela pořád kupředu.
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Zjistili jsme, že každý den je něčím výjimečný, plný prostého lidského
štěstí. Je toho tolik, čím si můžeme zpříjemnit den. Každý okamžik je jedinečný
a nevratný. Naopak každá vteřina, kdy
se zlobíme, je ztracená. Není každý den
zalitý sluncem a na nebi se občas objeví
mraky, ze kterých někdy zaprší, ale dobře víme, že zase vyjde sluníčko, aby nám
znovu začalo svítit na další krásné dny.
První vlnu pandemie se podařilo
zvládnout, avšak s podzimem k nám
dorazila, ač očekávaná, nemilá druhá

vlna. S druhou vlnou bohužel každý
den nepřibývají stovky, ale tisíce nakažených. Lidé jsou nervózní, nikdo neví,
co očekávat. Je jasné, že tento virus už
s námi nejspíš zůstane a my ho budeme
muset přijmout, naučit se s ním bojovat
a věřit, že vědci vynaleznou patřičný lék,
který by pomohl léčit. Nebude to otázka
měsíců, ale let, než se jim to podaří.
Musíme hlavně věřit, nic jiného nám
bohužel asi nezbyde.
Neberme nadarmo nařízení ministra zdravotnictví a vlády, vždyť nám
chtějí především chránit naše zdraví. Nebuďme lhostejní vůči sobě, ale
i ostatním, važme si zdraví, protože ho
máme jen jedno a za žádné peníze si
nové nekoupíme.
Zdeňka Stoklásková

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
konané dne 2. 10. – 3. 10. 2020
Výsledky hlasování u voleb do krajského zastupitelstva v naší obci:
• zapsáno ve volebním seznamu 330 voličů
• vydaných obálek 154
• odevzdaných obálek 154
číslo
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• platných hlasů 153
• volební účast 46,67%

Kandidátní listina

Platné hlasy

Starostové a nezávislí

27

50

ANO 2011

26

19

Česká pirátská strana

25

12

KDU-ČSL

21

Trikolóra, Soukromníci

13

45

Česká strana soc. demokratická

13

16

Svoboda a př. demokracie ( SPD )

10

33

Občanská demokratická strana

8

63

Komunistická strana Čech a Moravy

7

DSZ – Za práva zvířat

1

22

Moravané

1

40

SPR.REP.STR.ČECH, MORAVY, SLEZSKA

1

6
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O KOMINÍCÍCH V JANKOVICÍCH
„Za našich mladých let býval svět
jako květ“ – tak začínal refrén písničky,
kterou si ti dříve narození často zpívali
při různých příležitostech. Ano, svět
dnešních sedmdesátníků a starších
bývával jiný, ale něco z těch dob tady
přece jen zůstalo. Je to kominík, tehdejší častý společník mnoha jankovských
občanů, který se v naší obci objevoval
nejčastěji na podzim, aby lidem vymetl
komín a ochránil jejich dům od možného požáru sazí. Domácí byli rádi, když si
po jeho dobré práci mohli opět sednout
ke kamnům a v jejich hřejivém teple si
v klidu popovídat, číst si knihu či noviny
a nemít strach z ohně na střeše.

va. Nosili výložkový svetr, uzpůsobený
na ramenou tak, aby si na zesílených
„výložkách“ mohli opřít své pracovní
nástroje – železnou kouli na ocelovém
laně a kartáč. Na hlavě mívali typickou kominickou čepici bílé barvy, která trochu přesahuje na temeno hlavy
a používá se dodnes.
Bývalo zvykem, že ke konci roku
nebo začátkem roku nového přicházel
kominík ke svým zákazníkům s přáním
všeho dobrého v novém roce, přinesl
jim jednostránkový kalendář a nikdy
neodešel s prázdnou. Hospodáři jej rádi
viděli a obdarovávali drobným finančním obnosem.

Ti starší pamatují na mistry svého
řemesla, kominíky z Holešova, pana
Maška a Waltera. Chodili v tradičním
oděvu, kterému dominovala černá bar-

Co se týče kominické obslužnosti,
dnes je vše jiné. Podle pana Jiřího Kadlece z Přílep, který má v Jankovicích
na starosti asi 35 komínů, má současný

kominík k dispozici teleskopický žebřík,
kominický strojek a železnou kouli obalenou tří nebo dvouvrstvovou kůží, aby
nebylo poškozeno vložkování komína.
Kdysi se kominíci sdružovali do cechu,
dnes jde o vázanou živnost – řemeslo,
opět velmi žádanou.
Kromě čištění komínů a krbů má ale
kominický mistr ještě jinou, důležitou
funkci. Co si budeme nalhávat – když
spatříme na ulici kominíka, mnozí z nás
zareagují stejně jako naši předkové. Věrni pověrčivé tradici si rádi na něj s dovolením sáhneme pro trochu sazí, nebo se
dotkneme svého knoflíku s přáním, aby
se nám tolik potřebné štěstí nevyhnulo.
Vidět kominíka prostě přináší radost
a pocit, že je hezký den. Díky jim!
Jaroslav Pospíšil

7

KOUZLO VÁNOČNÍHO ČASU
Přichází opět vánoční doba, plná
tajů, pilného kutění a příprav, kdy se
lidé chystají na vzájemné obdarovávání.
Zvláště v tomto obtížném koronavirovém období je třeba si uvědomit, že
radost a štěstí nespočívá v hromadě
věcných dárků, ale leží v něčem jiném:
v přítomnosti milých lidí, našich nejbližších. Vždyť kolik je rodin, kde už
vinou pandemie někdo chybí a odešel z tohoto světa dříve, než by vlivem
svého zdravotního stavu jinak musel.
Najít pod stromečkem onu pomyslnou
dávku štěstí tak znamená být spolu
s těmi, koho máme rádi, uvědomovat si
sounáležitost s nimi i křehkost a pomíjivost tohoto stavu.
K vánoční atmosféře patří také
vzpomínání na všechny, kteří s námi
někdy před léty nebo i ještě nedávno
sedávali u štědrovečerní večeře. Možná
se to týká i našich babiček nebo dědečků. Ti zbožňovali tradici Vánoc, pohodu
s rodinou a radost v dětských očích.

Projevujme jim, pokud jsou s námi, svou
laskavost a pochopení – vždyť i nás by
jednou mrzelo, až budeme staří, kdyby
ti mladší nás přezírali a nesnažili se nám
porozumět. Je to taková líbezná láska
k našim předkům, která se jako vzor
přenáší dalším generacím.
Ke kouzlu vánočního času patří
v některých rodinách také betlém
s jesličkami. Ježíšek v nich se usmívá,
svatému Josefovi září oči a panna Marie
jako by si broukala tichou melodii. Člověk by skoro čekal, že ti pastýři okolo
nich začnou zpívat Ježíškovi koledy.
Pokud si je nezazpíváme u stromečku,
můžeme je jít každý rok vyslechnout
na půlnoční mši do kostela. Zazní tam
milé a známé prastaré melodie, které si
celý svůj život neseme v paměti spolu
s jejich půvabnou atmosférou.
V dřívějších dobách mnozí občané
Jankovic nikdy o Vánocích neopomněli
i několikrát zajít do holešovského kostela Nanebevzetí Panny Marie a pomodlit

se tam. Když se v době adventu zastavíte do stejného svatostánku podívat
na jesličky, vzpomeňte si na ně, jak zde
kdysi tiše rozjímali. I vy se můžete pomodlit za své blízké a přátele a přát jim
jen to nejlepší. Přináší to sváteční pocit
a klid v duši.

VÁNOČNÍ ZVYKY, TRADICE A PRANOSTIKY
S pojmem Vánoc se
pojí mnoho překrásných
zvyků a tradic, jež se místy udržely podnes. Ti starší se dobře pamatují, jak
pan řídící Karel Stoklásek
v jankovické jednotřídce
v době adventu nechával děti číst známý úryvek
z básně Karla Jaromíra
Erbena Štědrý den:
Hoj, ty Štědrý večere,
ty tajemný svátku,
cože komu dobrého
neseš na památku?
Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce;
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.
Ovocnému stromoví
od večeře kosti
a zlatoušky na stěnu
tomu, kdo se postí.
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Recitace těchto veršů
se opakovala s železnou
pravidelností každý rok,
a v důsledku toho žáci už
nikdy tato slova nezapomněli. Jakmile je uslyšeli, hned se jim vybavila
předvánoční atmosféra
jejich dětství. Pan řídící si
s dětmi také povídal o vánočních zvycích, jak kdo
Marie Stoklásková
doma chystá Vánoce, co
se peče za cukroví, co by chtěly pod
stromeček a jak by se měly chovat, aby
jim Ježíšek vysněné dárky nadělil.
I dnešní děti se chystají a těší na Vánoce, ve škole se učí koledy a básničky,
zřejmě ale už nějaké jiné než byla ta
Erbenova. Avšak těší se na Vánoce určitě
stejně jako jejich rodiče a prarodiče.
Dnešní uspěchaná doba působí
úbytek starých vánočních zvyků a tradic, ty přesto hlavně v rodinách na vesnicích ještě nevymizely. Takřka všichni
máme vánoční stromeček, kapra a salát.

Ale i tajemno k Vánocům patří. A tak se
o štědrém večeru rozkrajují jablíčka na
poloviny, zda je v nich schovaná hvězdička z jadérek, která znamená zdraví
další rok. Když je jadřinec červavý, hrozí
nemoc; když se místo pěticípé hvězdičky objeví tvar kříže, může dotyčný čekat
to nejhorší.
Chcete-li vědět, jak daleko z domu
se kdo z vás dostane, pusťte si v nádobě
s vodou lodičky z ořechových skořápek s přilepenou malou svíčkou. Když
se bude loďka držet u okraje nádoby,
zůstanete doma, když vypluje na volnou vodu, čeká vás cesta. Vidět „zlaté
prasátko“ se má poštěstit těm, kdo nejí
celý den až do štědrovečerní večeře,
ale to se podaří dodržet málokomu.
Takovému členu domácnosti pak můžete „vyrobit“ prasátko pomocí odrazu
světla zrcadélkem…
K Vánocům a zimní době patří také
zkušenosti našich předků v podobě pranostik. Těmi se v Jankovicích po desetiletí zabývala paní Marie Stoklásková,

manželka řídícího Stokláska. Z jejích
bohatých sběratelských zdrojů jsme vybrali několik méně známých pranostik a
budeme se těšit, zda se vyplní.
Prosinec mírný a vlahý – nedělá
nám zima těžké hlavy.

Jaké zimy v prosinci, taková tepla
v červnu.
Když na Štědrý den vítr fičí, hodně
ovoce to značí. / Dvanáct nocí od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý
povětrnost příštích dvanácti měsíců.

Do Vánoc hej – po Vánocích ouvej.
Když na Silvestra sníh jen práší,
dlouho si poleží.
Připravili
Hana a Jaroslav Pospíšilovi

RECEPTY NEJEN NA VÁNOCE
Marokánky
TĚSTO
1/4 l mléka
150 g moučkového cukru
160 g másla
60 g hladké mouky
200 g mletých vlašských ořechů
200 g kandované pomerančové kůry/
kandovaného ovoce
100 g rozinek
hrst drcených nesolených arašídů
DOKONČENÍ
čokoládová poleva
POSTUP
Do hrnce nalijeme mléko, přidáme máslo, moučkový cukr a přivedeme k varu.
Do vařícího mléka nasypeme mouku
a metličkou mícháme, dokud se nám
neuvaří hustá kaše. Odstavíme a necháme vychladnout.
Do vychlazené směsi vmícháme vlašské
ořechy, kandované ovoce a arašídy. Vše
důkladně promícháme a necháme asi
30 minut v chladu odpočinout. Poté
tvarujeme kuličky, které klademe na
plech vyložený pečicím papírem. Aby se
nám těsto tolik nelepilo na ruce, namáčíme si prsty do misky s vodou. Jednotlivé kuličky pomocí prstů zploštíme do
tvaru placiček. Pečeme na 180 stupňů
dozlatova (cca 20-25 minut).
Vychladlé placky namáčíme spodní
stranou do čokoládové polevy.
80 menších kusů

KRÉM
50 g másla
80 g hladké mouky
100 g moučkového cukru
1/4 l černé kávy
150 g másla
50 g cukru
truchu rumu
POSTUP
Z bílků a cukru ušleháme tuhý sníh.
Postupně přidáme mouku a ořechy,
lehce promícháme, rozdělíme na dva
plechy vyložené papírem na pečení
a rovnoměrně rozetřeme po celé ploše.
Rychle upečeme ve vyhřáté troubě (asi
6 minut na 220°C). Po vytažení z trouby
převrátíme na vál, sloupneme papír,
převrátíme zpátky a necháme vychladnout. Potom každý obdélník rozkrájíme
podélně na čtyři stejně široké pruhy
(celkem jich tedy bude osm). Na šest
z nich rozdělíme krém, rovnoměrně
rozetřeme a poskládáme na sebe vždy
tři namazané pruhy (všechny krémem
nahoru) a navrch položíme nenamazaný. Dáme ztuhnout do ledničky na
několik hodin (je vhodné takto slepené
pláty zatížit). Ztuhlé nakrájíme na pásky
široké asi 3cm a úhlopříčně máčíme
v čokoládové polevě.
Krém: 50 g másla rozpustíme, odstavíme z plotny a přidáme mouku a 100 g
cukru. Vrátíme na plotnu a mícháme,

až se jíška spojí. Zalijeme kávou a vymícháme hustou kaši. Když zhoustne,
odstavíme z plotny. Utřeme 150 g másla
s 50 g cukru a po lžících zašleháme
vychladlou kaši. Přidáme trochu rumu.
Třeme, až krém hodně nabude.

Margot kolečka
TĚSTO:
300 g hladké mouky, 200 g másla, 100 g
moučkového cukru, 1 větší vejce, 1 lžíce
kakaa, špetka citrónové kůry
NÁPLŇ:
150 g Margotky, 200 g másla, 1 lžíce
moučkového cukru, 3 lžíce rumu
Na ozdobu: čokoládová poleva, nastrouhaná Margotka, oříšek…
POSTUP
Ze surovin vypracujeme hladké těsto,
které necháme v lednici odpočinout,
klidně do druhého dne. Z těsta vyválíme
plát a vykrajujeme 3mm tlustá kolečka.
Kolečka klademe na plech vyložený pečícím papírem a pečeme cca 10 minut
při 160 °C. Na náplň si utřeme máslo
s cukrem, přidáme rum a nastrouhanou
Margotku. Vychladlá kolečka slepujeme
náplní. Nakonec vždy 2 slepená kolečka
namočíme do čokoládové polevy a ozdobíme dle své fantazie např. nastrouhanou Margotkou nebo oříškem.

Štafetky
TĚSTO
330 g bílků
230 g cukru
90 g hladké mouky
90 g mletých vlašských ořechů
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TURNAJOVÉ VÍTĚZSTVÍ PO SEDMADVACETI LETECH
Od 5. do 28. června 2020 se v obecním sportovním areálu uskutečnil tradiční tenisový turnaj O pohár starosty
obce Jankovice neregistrovaných hráčů, tentokrát již třicátý čtvrtý ročník.
Odehráno bylo více než sto utkání
v celkem pěti kategoriích.
Dvacet jedna mužů přihlášených
do dvouher bylo rozděleno do čtyř skupin, z nichž vždy dva nejlepší postupovali do vyřazovacích bojů. Finále ovládl,
po setech 6:2, 6:7 a 6:0, Roman Vašut
nad obhájcem loňského prvenství Jiřím
Daňkem. Vašut tak vyhrál turnaj po
dlouhých sedmadvaceti letech.
Také ve čtyřech základních skupinách hrálo osmnáct dvojic, které se
přihlásily do čtyřhry. Čtyřhra mužů byla
velmi kvalitní a vyrovnaná, někteří favorité proto museli skončit už ve čtvrtfinále nebo i ve skupině. Po téměř tři a půl
hodinové bitvě plné krásných dlouhých
výměn se vítězi letošní čtyřhry stali Zdeněk Matela a Milan Rolinc, kteří zdolali
Petra Hasalu a Karla Posoldu na sety
6:4, 5:7, 6:2.
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V turnaji žen, do něhož se přihlásily
čtyři tenistky, se stala vítězkou Dagmar
Hudcová, která prošla základní skupinou hladce bez ztráty jediného setu.
Za ní pak skončily Silvie Němcová, Iva
Pecinová a Lenka Háblová.
Hlavní turnaj mužů si vyzkoušelo
několik mladých hráčů okolo 15 let,
což je příslibem do budoucích ročníků.

V konkurenci pěti účastníků pak v kategorii do 16 let vyhrál domácí Lumír Hendrych. Následovali Daniel Minks, David
Kuba, Jakub Daněk a Natálie Janečková.
V kategorii čtyřhry místních pánů
vyhráli Rostislav Kraus a Dalibor Kuba.
Letošní ročník turnaje doprovázelo
po celou dobu počasí podobné aprílovému. Zajímavostí je, že se kvůli

jeho nepřízni musel turnaj přerušit na
téměř celé čtyři dny. Avšak díky skvělé
domluvě a ochotě všech účastníků byl
turnaj ukončen v původně plánovaném
termínu. Vzhledem k častému dešti se
dařilo po celý turnaj udržovat dobrý
stav povrchu kurtu, což tenisté nejednou
ocenili. Fanoušci, kteří si našli cestu do
místního sportovního areálu, se pak zase
mohli těšit z krásných tenisových zážitků.

2 otázky pro vítěze letošního ročníku Romana Vašuta
Jak se Vám hrálo finále proti obhájci
loňského vítězství?
„Bylo to těžké finále. Ze začátku to
vypadalo, že to bude jednoznačné. Pak
se ale soupeř vzchopil a začal klást velký
odpor. Naštěstí, myslím si, že díky mým
zkušenostem, jsem ho potom přehrál
ve třetím setu.“

Jak hodnotíte celý turnaj?
„Celý turnaj byl vynikající, jednoznačně co se týče organizace. Trošku mě mrzí
to, že jsme v deblu vypadli ve čtvrtfinále.
Ale samozřejmě je to velká motivace do
příštího ročníku, abychom i ve čtyřhře
něco dokázali.“

Pavla Tkadlečková

TRADIČNÍ OBECNÍ POUŤ NA SV. HOSTÝN

Krásné počasí bylo první červencovou sobotu jako stvořené pro
putování na sv. Hostýn.
Již tradičně se této akce zúčastnili nejen místní občané, ale také řada
členů SDH Jankovice ve stejnokrojích.
Ani letos nechyběla dechová hudba
Moravská Veselka.

Všichni poutníci se sešli před devátou hodinou u místní zvonice, odkud
se přepravili autobusem na nedaleký
Hostýn.
Mše svatá se konala v 10:15 hod.
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kterou doprovázeli muzikanti z Moravské
Veselky. Mši sloužil P. Jiří Šolc.

Po mši byl čas na obvyklou obchůzku hostýnských stánků, nákup suvenýrů
či návštěvu rozhledny. Po návratu do
obce ukončili občané pouť modlitbou u
zvonice, odkud se přesunuli do Hájíčku.
Tady pokračovala volná zábava s dechovou hudbou, která hrála nejen k poslechu, ale také k tanci.
Ivana Janošová
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2. ROČNÍK EKOFESTU V JANKOVICÍCH
Poslední červencová sobota patřila
v areálu Hájíček v Jankovicích druhému
ročníku rodinného festivalu Ekofest, letos s podtitulem různé cesty, stejný cíl.
Na rozdíl od loňského ročníku,
který musel být kvůli nepřízni počasí
přesunut do vnitřních prostor obecního
domu, si mohli tentokrát návštěvníci vychutnat nádherný slunečný den
s příjemnou a uvolněnou atmosférou
pod korunami stromů.
Ekofest je festival, který skloubí
přednáškový program s workshopy,
prodejními stánky a originálním programem pro děti. Jeho smyslem je podpora lokálních farmářů a prodejců, nenásilná ekologická osvěta a sdružování
podobně smýšlejících lidí. Jedním z cílů
letošního ročníku bylo také zanechat co
nejmenší ekologickou stopu.
Pořadateli Ekofestu jsou dvě místní
rodiny – Tereza a Antonín Laibnerovi
a Tereza a Lukáš Teterovi. Maminky ze
jmenovaných rodin jsou zakladatelkami spolku Slovana, který vznikl jako
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záštita pro akce spojené s obnovou
již téměř zapomenutých tradic našich
předků spojených s cykly přírody i našich životů. Sdružuje také akce zaměřující se na péči o lidské fyzické i psychické
zdraví a o naši rodnou planetu Zemi.
Speciální péče a pozornost je věnována tématu ženského zdraví, plodnosti
a sounáležitosti.
Hlavní program akce byl tvořen
přednáškami a workshopy. Vystoupil
například Petr Mucha, který se zabývá
sebeřízeným vzděláváním dětí a důvěrou ve schopnosti dítěte učit se, s příspěvkem „Docházka nebo vzdělání?“,
nebo Jana Charlie Jesenská s příspěvkem „Vaporizace bylin jako aromaterapeutická metoda“. Vaporizací bylin
rozumíme šetrné a poměrně efektivní
získávání účinných látek ze sušených
bylin. Posluchači se dozvěděli o jejím
fungování, jak ji účinně praktikovat
nebo jak si sestavit vlastní bylinnou
lékárničku na základní a nejběžnější
potíže. Návštěvníci se také mohli setkat

se zástupci alternativních vzdělávacích
institucí z blízkého okolí. Jedním z vystupujících byl Lesní klub U Andrýska.
Povídání bylo o tom, jak funguje lesní
klub v srdci hostýnských vrchů s absolutním odkazem na vlastní soběstačnost. Andrýsek je lesní skřítek, jehož
velkým úsilím je návrat k filozofii jednoduchosti života a k základním lidským
hodnotám.
Všichni, kteří do Hájíčku zavítali,
měli možnost si sami vyrobit vlastní
barefoot sandály se Simonou Němčíkovou, vyzkoušet stromolezeckou trať od
Orezstromu.cz, předení na kolovrátku
nebo balancování a chození na volně
napnutém popruhu mezi dvěma body
díky Postura slacklines. Všech aktivit
se mohli účastnit jak dospělí, tak děti,
které navíc ocenily ukázky i možnost
vyzkoušení si žonglování s Cascabel po
celý průběh festivalu.
Ve stáncích si pak mohli zájemci nakoupit ručně vyráběné dřevěné šperky
od Dřevěné krysy, výrobky ze dřeva,

rybích kůží a přírodnin, kovářské výrobky od místního tvůrce Jakuba Ryšky,
přírodní kosmetiku Hany Tománkové
a Barbory Velčovské nebo malované
ptáčky od Lucie Chadimové - Hejno
ptáků.
V programu nechyběly ani hudební vložky skládající se z kapel, kterými
organizátoři buď sami prošli, nebo je
pojí dlouholetá přátelská pouta. Celý
program festivalu pak ukončila ve ve-

černích hodinách svým vystoupením
kapela Šlanastyka. Bohaté občerstvení
se neslo také v tematickém duchu celého festivalu. Na čepu bylo nefiltrované pivo ze Záhlinic, pro děti limonády
z domácích sirupů, k zakousnutí pak
domácí klobásky, ovčí sýry z Ofčí farmy
Brníčko, pomazánky s čerstvým kváskovým chlebem a mnoho dalšího.
Festival je založen na lidské důvěře,
vstupné je dobrovolné, občerstvení je

volně přístupné a každý na něj přispívá
dle svého uvážení. Kromě pořadatelů se
na akci spolupodílí mnoho jejich přátel, a celý festival je oslavou rozdílnosti
a pestrosti. Financován je z peněz pořadatelů, tedy i v tomto ohledu je to velký
akt důvěry v návštěvníky.
Již nyní se můžeme těšit na další
ročník, který je naplánován na sobotu
24. 7. 2021 na stejném místě.
Pavla Tkadlečková

V SOBOTU 29. SRPNA SE DĚTI LOUČILY S PRÁZDNINAMI

Poslední srpnové sobotní odpoledne patřilo našim nejmenším. Slunečné
počasí a příjemné prostředí místního
Hájíčku nabídlo nejen dětem a jejich
rodičům řadu aktivit. Obecní úřad spolu
s místními hasiči připravil v areálu malý
pohádkový les, ve kterém se děti setkaly

se svými oblíbenými hrdiny z večerníčků a pohádek. Každá pohádková
postava pro ně měla připravený malý
úkol, za jehož splnění dostaly drobnou
odměnu.
Nechyběly ani oblíbené atrakce vláček Pacifik či skákací hrad. Po všem

tom běhání a skákání čekalo na každého bohaté občerstvení včetně opékání
špekáčků. Organizátorům patří velký
dík, i když největší odměnou jim byly
bezesporu spokojené úsměvy našich
ratolestí.
Ivana Janošová
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HASIČI USPOŘÁDALI ÚSPĚŠNOU TRAKTORIÁDU
Již tradičně patřila první zářijová
sobota akci pořádané místními hasiči
- Jankovské traktoriádě. Letos se konal
již 5. ročník tohoto oblíbeného závodu
malotraktorů domácí výroby v kategorii
benzín, diesel a speciál. Na trať se sjelo
celkem 17 závodníků z různých koutů
republiky, kdy nejdelší cestu na závod
měl jezdec Vladislav Berdych z Rokycan.
Na přání účastníků se soutěžilo nakonec jen ve dvou disciplínách. Jako
první se uskutečnil slalom s taháním břemene, po kterém následovala náročnější
část úseku spojená s jízdou přes vodní
brod. Vzhledem k vyšší hladině vody
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bohužel některé ze strojů vypověděly
svou službu a za pomoci vyprošťovacího
traktoru musely být odtaženy.
Na prvním místě v kategorii benzín
se umístil Roman Novotný z Kunčic pod
Ondřejníkem. V kategorii diesel obhájil
první místo Rostislav Svačina z Podivína
u Břeclavi a zlatou medaili v kategorii speciál si vyjezdil Roman Lindovský
ze Skřipova u Opavy.
Podívaná to byla zajímavá, v některých okamžicích dokonce brala dech i přihlížejícím divákům. O tom, že se akce těší
velkému zájmu, svědčí i to, že pořadatelé
letos odhadovali na bezmála šest set ná-

vštěvníků. Během celé akce bylo zajištěno
bohaté občerstvení, a tak si návštěvníci
letošní traktoriády mohli pochutnat nejen
na domácích klobáskách z udírny, ale i na
grilované kýtě. Po ukončení samotného
závodu si všichni užili posezení se svými
přáteli u hudby s tanečkem.
Velký dík patří sponzorům, dodavatelům a samozřejmě i divákům, bez kterých by se tato akce neobešla. Zároveň
si dovolujeme poděkovat i našim kamarádům, hasičům z Traplic od Uherského
Hradiště, kteří nám při závodu pomáhali
a přispěli ke zdárnému průběhu soutěže.
Pavlína Stoklásková

28. ŘÍJEN BEZ LAMPIÓNOVÉHO PRŮVODU A ÚČASTI OBČANŮ
Česká Republika si letos připomněla 102 let od chvíle, kdy na sklonku
první světové války vzniklo samostatné
Československo. Členové zastupitelstva

obce a také zástupci Sboru dobrovolných hasičů uctili památku u pomníku
padlým z 1. světové války položením
věnců. Oficiální slavnost včetně lam-

piónového průvodu musela být vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru
zrušena.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 2021
Leden
František Husák
Únor
Marie Dohnálková
Jaroslav Kučera
Duben
Marie Pospíšilová

Srpen
Drahoslav Šimčík
Karel Kolařík
Rostislav Crlík
Říjen
Vlasta Hrachovcová
Ludmila Kučerová

Květen
Jaroslav Pospíšil

Listopad
Marie Kučerová
Marie Hrudíková

Červen
Josef Sedlařík

Prosinec
Emílie Ponížilová

Narození
Emma Dvorníková
Michal Tkadleček
Teodor Nedbal
Maxmilian Schlehr

Úmrtí
Milan Pecho
Jiří Ponížil
Anna Crlíková

Sňatky
Josef Kučera
Jana Hlobílková

VÝZVA PRO ČTENÁŘE - ZIMA V JANKOVICÍCH
Milí čtenáři,
bohužel se v letošním roce nebudeme moci setkat na řadě tradičních akcí. Přemýšleli jsme, jak zachytit život v obci
v období, které bývá na společná setkání bohaté.
Rozhodli jsme se vyhlásit rubriku s názvem Zima v Jankovicích, do které se může zapojit každý z vás. Podstatou bude
zachytit život ve vašem okolí - společné chvíle s nejbližšími, tradice, které dodržujete, či vánoční výzdobu, kterou si vytvoříte
tu správnou atmosféru. Zaslat můžete fotografie cukroví, dárku, který vám udělal radost, nebo procházky po okolí. Potěší nás
zachycení jakéhokoliv pro vás významného momentu. Fantazii se meze nekladou. Můžete přidat i krátký popisek.
Vámi zaslané fotografie budou otisknuty v příštím vydání zpravodaje. Za spolupráci předem děkujeme!
Své příspěvky zasílejte na zpravodaj@jankovice.net nebo vhazujte do schránky v obchodě do konce února 2021.
redakce zpravodaje
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HOŘÍ, MÁ PANENKO! ANEB VZPOMÍNÁME S HASIČI
Počínaje tímto vydáním zpravodaje
bychom chtěli čtenářům přiblížit historii
Sboru dobrovolných hasičů v Jankovicích. Budeme se snažit v každém čísle
Naší dědiny otisknout článek vztahující
se k založení a fungování sboru. Vrátíme
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se v čase k událostem, které utvářely
a formovaly podobu sboru jako takového, ale i ovlivňovaly jeho jednotlivé členy.
V tomto čísle se ocitneme na úplném začátku - založení SDH v Jankovicích. Události související s hasiči, i když

nejen s nimi, pečlivě zaznamenával pan
Karel Stoklásek. A abychom vám první
zápis dokázali přiblížit co nejvěrohodněji, rozhodli jsme se ho uvést v podobě, v jaké se nachází v kronice.
Ivana Janošová

OKÉNKO PRO DĚTI

www.promaminky.cz
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ODJEZDY VLAKŮ
Odjezdy vlaků - platí od 13.12.2020
z Jankovic
do Holešova

4:15 27
4:41 57
5:01 11
5:34
6:02
7:08
7:58
9:11
9:58
11:58
13:07 X
14:03
15:10
15:58
17:10
17:58 10
19:10
21:01 10
21:55 10
22:37 10
23:09 12

z Holešova
do Jankovic

4:19 47
4:24 27
5:12
6:11
7:17
8:16
10:16
12:16
12:34X
13:16
14:20
15:18
16:15
17:18
18:15
19:47 10
20:33 10
21:28 10
22:14 10
23:16 12

z Jankovic
do Bystřice p/H

4:25 47
4:30 27
5:18
6:17
7:23
8:22
10:22
12:22
12:40X
13:22
14:26
15:24
16:21
17:24
18:21
19:53 10
20:39 10
21:34 10
22:20 10
23:22 12

Vysvětlivky:

10 nejede 24.12. a 31.12.
11 nejede 25.12. a 1.1.
12 nejede 24.12., 25.12. a 31.12.
27 jede v prac. dny, soboty a 24.12., 2.4., 28.9., 28.10., 17.11.
nejede: 26.12., 2.1., 3.4.

47 jede v Neděli a 25.12., 26.12., 1.1., 2.1., 3.-5.4., 5.7., 6.7.
57 jede v Neděli a 2.1., 3.-5.4, 5.7. a 6.7.
X jede v pracovní dny
18

z Bystřice p/H
do Jankovic

4:09 27
4:35 57
4:55 11
5:28
5:56
7:02
7:52
9:05
9:52
11:52
13:01 X
13:57
15:03
15:52
17:04
17:51 10
19:04
20:55 10
21:49 10
22:31 10
23:03 12

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ

Svoz SKO z popelnic 2021
Pytlový sběr plastů 2021
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SOUTĚŽÍME S NAŠÍ DĚDINOU
Opět vám přinášíme oblíbenou soutěž a křížovku. Vyplněné
kupony vystřihněte a vložte do připravené schránky v prodejně
potravin v budově bývalé školy nebo zašlete znění soutěžních otázek na e-mail: zpravodaj@jankovice.net nejpozději
do 31. 3. 2021. Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce vylosujeme tři ústřižky a autoři správných odpovědí získají poukázky
na nákup zboží.
Správné odpovědi z minulého čísla:
Tajenka: Díly od Tučap
Fotografie: dům číslo 53 na Skybě, kde bydleli Hanulíkovi
Výherci poukázek z čísla 1/2020
poukázky v hodnotě 150 Kč do místního obchodu: Josef Kučera,
Antonín Ryška. Poukázka v hodnotě 200 Kč do místního obchodu: Dáša Mrázková
Aktuální soutěžní otázky:
Fotografie poznejte dům na fotografii z roku 1978
Tajenka křížovky název polí v našem katastru

dýně

T

necky

T

hořký

T

zvířecí pracka

T

cesta ve skále

T

obratné kousky

T

rytmický pohyb

T

česká malířka

T

Proměny v čase…

Původní cesta v Souhradech před č. 73 (šedesátá léta)

... v roce 2020

Poznejte dům na fotografii >>>
SOUTĚŽNÍ KUPON:
Dům na fotografii:.........................................................................
Tajenka křížovky:...........................................................................
Jméno: ..............................................................................................

ZPRAVODAJ NAŠE DĚDINA periodický tisk samosprávného celku. Vydává: Obec Jankovice, Jankovice 101,
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