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Zpravodaj

Naše dědinina
Číslo 1/2008 • Vydává OÚ Jankovice • Cena 5 Kč 

Vážení občané, milí čtenáři,

půlrok uběhl jako voda, jaro je už v plném rozkvětu, a  tak přišel čas pro vydání dalšího čísla našeho zpravodaje. 

Přinášíme Vám nová ohlédnutí do minulosti v podobě vzpomínky na návštěvu prezidenta Masaryka před 
80. lety, a samozřejmě také  zhodnocení akcí, které proběhly v zimním období v naší obci.
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POHLEDY DO HISTORIE

Události před 80. lety…
(doslovný přepis záznamů  z  obecní kroniky)

Vítání p. presidenta
Dne 23. června projížděl p. president Ma-

saryk naší vesničkou. Ačkoliv byl pracovní den 

(sobota) a zvláště se sušením sena pro špatné 

počasí bylo plno shonu, přece prožívaly Jankovice 

velký svátek, k němuž se chystali snad všichni 

občané i děti, kteří přišli vážně a opravdově vítat 

hlavu svého státu. 

Obec byla vyzdobena prapory. Již po poledni 

scházely se zástupy lidí ke škole, ač byl příjezd 

hlášen až na 15.45, aby se seřadily. Před odejitím 

na místo, dal správce školy L. Hostaša všechny 

pokyny, jichž nutno bylo dbáti při uvítání. Ma-

lým dítkám rozdány byly chocholky a školním 

praporky a kytičky květin. Na to v průvodě se 

šlo ku slavobráně, kde byl špalír rozvržen a sice 

vpředu školní dítky po jedné straně, s druhé strany 

menší dítky a za nimi maminky, u brány obecní 

zastupitelstvo. Před branou 2 legionáři br. Mina-

řík Inocenc a Nesrsta František jako čestná stráž. 

Ostatní vyplnili prostoru při bráně. Marie Vávrová a Marie Pospíšilová u auta při přivítání

Když přijel p. president, bouřlivě byl pozdra-
vován všemi, zvláště dětmi, které mávaly praporky 
i chocholky a házely před auto kytice. 

P. presidenta přivítal za obec náměstek sta-

rosty p. Jindřich Daďa. Starosta p. Justus Spáčil 
byl v tu dobu s obecní kronikou v Holešově, aby 
ji předložil k podpisu p. presidentovi. Za legionáře 

uvítal jej Hostaša Ladislav, správce školy. Též jej 

vítaly 2 žákyně: Vávrová Marie a Pospíšilová Marie. 
První přednesla báseň: Buď zdráv nám, presidente 
náš! Druhá podala jemu kytici z čerstvých růží. 

Vždy po každém uvítání byl hlučně pozdravován. 

Všem mluvčím potřásl pravicí. Za jásavého volání: 
„Sláva“, „Ať žije náš tatíček Masaryk“ odjížděl sle-
dován zraky všech přítomných.

Shrnuje dojmy tohoto rozjásaného dne, 

mohu s dobrým svědomím říci, že to byl jeden 
z nejradostnějších dnů jaké Jankovice prožívaly. 
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I průběh přivítání byl důstojný. Občanstvo bylo pamětlivo pokynů pořadatelů špalíru a přesně dle nich 

se řídilo. Slavnost byla fotografována.

Po uvítání lidé spěchali, aby si mohli něco posušiti na lukách. Ač se očekávala bouře, přece naši 

vesnici minula.

Přípravy k uvítání konaly se již několik dní před slavností. Byl zvolen pořadatelský výbor a sice ve 

schůzi dne 7. června 1928, při níž byli přítomni členové obecního zastupitelstva, zástupci spolků a správ-

ce školy. Do komité byli zvoleni p. Hostaša Ladislav, Justus Spáčil - starosta, Jindřich Daďa - náměstek 

a Josef Koláček. Tito radili se ve schůzi dne 15. června o podrobnější práci při oslavě. Kromě toho měl 

správce školy schůzi s maminkami, aby věděly, jak mají být k oslavě připraveny jejich děti.

Dle návrhu správce školy byly postaveny dvě slavobrány. Jedna byla na silnici u obecní váhy, 

druhá u Valchy. Prvá byla velmi vkusně udělána. Nesla nápis: Buď zdráv nám, presidente náš! Určil jej 

správce školy a napsal p. Stanislav Zívalík. Uvedená slavobrána dala také práce. Při této zvláště byli 

neúnavní: starosta obce p. Justus Spáčil, náměstek p. Jindřich Daďa, p. Alois Zapletal a p. Josef Koláček. 

Ze svobodných: Sedlařík B., Křížek F., Tatýrek J., Zívalík St.. Děvčata ze vsi po dva večery pletly z chvojin 

ve škole věnce. Tuto dovezl obětavý p. Jos. Koláček. Náklad (praporky, dřevo, desky, kytice, chocholky, 

papír aj.) nesla obec. Společnou prací dospělo se k pěknému výsledku.

Úmrtí
Letos neúprosná smrt vyrvala z našich řad několik občanů. Dne 3. března vypustil šlechetnou duši 

p. Ryška František, bývalý náměstek starosty. V plné síle 50 let musel opustit nás navždy. Po těžké 

operaci v přerovské nemocnici, při níž nebyl uspán, dostal vnitřní zánět. Byl pak převežen do Kroměříže 

a odtud domů (29. února), avšak netěšil se dlouho po příchodu mezi svými. Pohřeb konal se za velké 

účasti všeho občanstva 5. března. Zesnulý byl všemi vážen a ctěn.

Za uvedeným po krátké nemoci – rakovině – zemřel dne 4. dubna o 11. hod večer ve věku 52 let 

Kryštof Josef, cestař, který také nenadal se tak brzkého skonu. Patři mezi milé občany zdejší obce. 
Pohřeb byl dne 7. dubna.

Dne 15. srpna zemřel v Přerově v nemocnici Hlinský Josef, který byl stižen souchotinami. Byl 

17. srpna převežen domů a 18. konal se jeho pohřeb. V mladém věku 17 jar musel opustit své bratry 

a maminku, kteří těžce nesli jeho ztrátu.
Dne 5. října zesnul sešlostí věkem Bednařík Josef, zedník, zůstaviv po sobě ženu. Pohřeb byl 

v neděli dne 7. října odpoledne.

Odvežení dřevěného kříže
Dne 14. května byl odvežen kříž, který stával za Souhradami, do Holešova jako památka k uscho-

vání do musea.

Odvody
Konaly se dne 11. dubna. Odvodem povinných bylo 12, z nichž vzali pouze 2.

Zakoupení benzinové mlatičky
Zdejší hostinský Vilém Koláček zakoupil si letos o žních benzinovou mlatičku o síle 8 HP.

RŮZNOSTI
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Co přinesl rok 2007

     Začátek roku 2007 byl zahájen stavbou nového podia pro muzikanty v Hájíčku, neboť pro velkou 

vytíženost stavební firmy Holstav Holešov, nám tato akce zůstala nesplněná z roku 2006. Úspěšně byla 

dokončena v měsíci červenci v celkových nákladech 423.000,- Kč. 

Dalším úkolem roku 2007 byla oprava budovy obecního úřadu. Ta byla rozdělena na tři etapy. 

V měsíci květnu provedla firma  AOP Přerov výměnu oken na budově OÚ ze tří stran v celkových nákla-

dech 111.000,- Kč. Současně byla vyměněna okna  sociálního zařízení  budovy ve sportovním areálu na 

kurtech v nákladech 15.000,- Kč. Kompletní zapravení po výměně oken bylo provedeno rovněž firmou 

Holstav Holešov. Během letních prázdnin přišla na řadu kompletní oprava sociálního zařízení v budově 

OÚ v nákladech 374.000,- Kč a venkovní úprava fasády včetně podbití a rovněž opravy komínů v ná-

kladech 485.000,- Kč. Poslední práce byly dokončeny v měsíci září. Na finanční prostředky na  výměnu 

oken a opravu fasády byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Zlínského kraje a obec 

tak získala příspěvek ve výši 178.000,- Kč. V závěru roku  také došlo k úpravě šatny v budově OÚ.

V loňském roce bylo také počítáno s vybudováním inženýrských sítí k bytové zástavbě v ulici Na 

Vinici. Byly zajištěny projekty na inženýrské sítě a vyřízeno územní rozhodnutí a stavební povolení. 

Vlastní vybudování těchto sítí bylo přesunuto až na letošní rok 2008.

Během celého roku probíhaly práce na Komplexní pozemkové úpravě, kterou v naší obci provádí 

Pozemkový úřad Kroměříž ve spolupráci s firmou Geocentrum Olomouc. Ukončení Komplexní pozem-

kové úpravy se předpokládá v polovině roku 2008.   

Kromě uvedených akcí byla věnována pozornost také úpravě a údržbě veřejného  prostranství 

i dětských hřišť. Před místním obchodem byla umístěna nová vývěsní skříňka. Na dětském hřišti bylo 

zřízeno pískoviště a zakoupeny nové odpadkové koše. U rodinného domu rodiny Olšákovy bylo opra-

veno a natřeno zábradlí na mostku přes potok Zhrtu a současně se dočkalo nového nátěru i zábradlí 

na mostě přes Rusavu. Bylo schváleno a instalováno osvětlení přechodu pro chodce na hlaví silnici 

II/438 u autobusové zastávky. 

Pro občany naší obce byly uspořádány také kulturní a sportovní akce. Patří sem Maškarní ples pro 

děti a dospělé, lampiónový průvod na památku osvobození naší obce, pro nejmenší děti procházka 

Pohádkovým lesem, pouť na sv. Hostýn s dechovou hudbou Moravská Veselka, tenisový turnaj „O pohár 

starostky obce“, sportovní odpoledne pro děti na ukončení prázdnin, pro pamětníky večer promítání 
starých filmů, Mikulášská nadílka a na závěr roku Vánoční koncert opět s hudbou Moravská Veselka. 

 Nemalou pozornost si zaslouží naše místní lidová knihovna, o kterou se začala starat paní Zdeňka 

Mlčáková. Ve spolupráci s místní knihovnou byla uspořádána velikonoční a vánoční besídka s dětmi 

z mateřské školy z Dobrotic a v rámci „Týdne knihy“, což je první týden v říjnu, bylo uspořádáno sou-
těžní dopoledne s dětmi z téže mateřské školy. V měsíci červnu proběhlo v místní knihovně pasování 
nových malých čtenářů.  

Všem, kteří se na těchto akcích pro obec a občany podíleli, patří velké poděkování.

Miloslava Šišáková, starostka obce

Ohlédnutí za loveckou sezónou

     Březnová výroční schůze Mysliveckého sdružení Hrabina byla místem ohlédnutí za činností 

v roce 2007. Jednání probíhalo v pořadí na páté hodnotící schůzi od doby, kdy MěÚ - odbor životního 
prostředí vydal rozhodnutí o zachování M.S. Hrabina Jankovice.

Místní myslivci provádí výkon práva myslivosti na pronajatých pozemcích honebního společenství 

Jankovice o výměře 511,2 ha. 
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Jak nám řekl předseda sdružení Stanislav 

Kučera, počet členů se rozrostl o jednoho nové-

ho, kterým je Karel Stoklásek ml. Celkem členů je 

8 a navíc jeden, a to Petr Neradil, žije v současné 

době v Mexiku. Dále byl přijat na vlastní žádost 

Petr Krumpolc na zkušební dobu 1 rok.

Všichni se v uplynulém období zabývali 

mimo jiné údržbou krmných a mysliveckých 

zařízení. V Pasičce a za Březím byly provedeny 

údržby krmelců a u skladových beden na jadrné 

krmivo vyměněna víka. V letošním roce čeká na 

přesun kazatelna za Březím.

Mírná zima z předešlého roku znamenala, 

že převážná část krmení zůstala, a tak je díky 

tomu zásob jadrného krmiva na příští období 

dostačující.

 Na úseku péče a ochrany zvěře je prioritou záchrana srnčat při kosení luk. Úspěšnost této ochrany 

je však závislá vždy na informacích od obhospodařovatele pozemku. Přikrmování zvěře v zimním období 

je prováděno v šesti krmelcích. Předkládáno bývá zajícům seno, spárkaté zvěři celoročně medikované 

krmivo a sůl.

Odlov zvěře se řídil plánem lovu, který bývá vždy stanoven na základě sčítaných jarních stavů 

a musí být schválen orgánem státní správy myslivosti. Místní honitba je zařazena do 2. jakostní třídy 

a plán lovu byl splněn. Například na společném honu dne 1.12.2007 bylo uloveno 10 zajíců. Na čekané 

se podařilo ulovit i 1ks černé zvěře.

Činnost myslivců se však netýká jen lovu a krmení zvěře. Na tyto aktivity je třeba mít finanční 

prostředky, které z převážné části získají při pořádání tradičního lednového plesu.

Většina členů  se také zúčastnila hodnotitelské výstavy loveckých trofejí  v dubnu  2007 v Prusi-

novicích a tradicí se stalo i letní posezení s manželkami při opékání selete.

Myslivci i přítomní hosté a občané poté ještě dlouho zůstali u posezení v přátelské atmosféře. I my 

jim přejeme do nadcházející lovecké sezóny hodně zdraví a pěkných loveckých zážitků a úspěchů.

Miroslav Darebník   

Jubilanti   2008

Leden Oldřich Mrázek  55
 Ludmila Hlinská  70

 František Mlčák   82

Únor Františka Barotková  84
 Antonín Kučera  88

Březen Stanislav Kučera   50
 Luděk Stoklásek   70

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Duben Karel Stoklásek  65
 Karel Adámek  90

Květen Alena Kratochvílová  50

 Justina Bobáková  55
 Karel Barotek  60
  Stanislav Kolařík  60

 Libuše Křížková  65

 Marie Kučerová  82
 Otýlie Barotková   86
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Červen  Jarmila Sklenářová 80

Červenec Jaroslava Kolaříková 60

Srpen  Marie Borůfková  82

Září Jarmila Sedlaříková 60

 Zdeňka Ponížilová 65

 Leo Skalina 75

Říjen Alois Hanulík 75

 Jaroslav Pešek 85

Listopad Vladimíra Žatecká 60

 Marie Hrudíková 75

Prosinec  František Pokorný 87

 Jarmila Tkadlečková 75

Narozeni  2007   

 Barbora Darebníková

Zemřelí 2007

 Ludmila Talachová

 Petr Ryška

Košt slivovice  2008

     Sešel se rok s rokem a bylo nutno zjis-

tit, jak dopadl  pěstitelský rok pro vyznavače 

dobré slivovice. Druhý  ročník koštu  slivovice 

se odehrál podle jiných pravidel jako  první. 

K posouzení bylo přihlášeno třicet sedm 

vzorků. 

Z lokalit bylo zastoupeno široké okolí 

a sice: Brusné, Jankovice, Chomýž, Bystřice, 

Krnov, Hrby-Jankovice, Žopy, Dobrotice, Slav-

kov, Rusava a Prusinovice. Počet hodnotitelů 

se rovnal  třicet, a ti byli rozděleni do tří skupin 

po deseti.  Mezi hodnotiteli byly i dvě ženy se 

svými vzorky.  Během   koštu hrálo hudební těleso ,,TŘI NA TŘI“ k poslechu i k tanci. Po vyhlášení  nejlépe 
obodovaného vzorku se rozběhla volná zábava.

Pro letošní rok byl nejlépe ohodnocen vzorek pana Kalabuse a tímto mu ještě jednou gratulujeme 

a přejeme mnoho dalších  vzorků, které nás potěší při koštech následujících. Přejeme hodně zdaru i ostat-
ním účastníkům koštu a pevně věříme, že  i  příští rok se  sejdeme v dobré pohodě, abychom si mohli 
pokecat, poradit, vyměnit zkušenosti, získat nové informace,  ale hlavně jenom nesedět doma .    

Za klub přátel dobré slivovice    Josef Kučera

Majitel                č. vzorku            skupina               semifinále               finále

Ryška Pavel 31 3 83 bodů     90                    
Janečka  Stan.   34 1 81     95 

Kamenec Jiří  14 3 76  82 

Ryšková Liba             13 1 75 79 
Kalabus Petr             32 3 70 101 
Ševčík Jiří 27 1 69  77

Dvorník Petr  30 1 68 77 
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ŽILI MEZI NÁMI

Nedbal Jan  st. 3 3 67 88

Klanica Libor 8 1 66 

Sedlařík Josef  5 1 62                          

Kučera Jaroslav 19 2 61 70

Hanulík Zdenek  20 1 59                        

Nedbal Jan ml. 2 1 58

Hanulík Alois 17 1 55

Dočkal Luboš            18 3 54

Hlavinka František 25 2 53 77

Janál František 16 2 52 54

Kuba Dalibor 22 3 52                        

Holloši Tomáš 15 3 51

Pumprla Radek 37 1 50  

Holloši  Br .             24 2 49 89

Daďa Vít. 1 3 48

Navrátil Petr             23 2 47

Barotek Karel    28 2 46

Rožňák Jiří 6 2 42

Darebník Mir.             26 2 40

Ryška Ivan 33 2 38

Tatýrek Ivo 29 3 37

Kopčil Jaroslav 11 1 31

Vaclach Pavel   4 2 31

Křížek Radim             9 2 30

Hadimrška Vik. 21 1 26

Nedbal Radek            12 3 25

Barotek David   7 2 24

Sedlaříková  J.  10 3 19

Kalabus Petr            35 3 14

Valouch            36 3 14

Jankovický boxer

Je tomu již dávno, co mezi námi žil rodák z Dědic u Vyškova, pro mnohé Jankovjáky Hynek, podle 
křestního, tovaryšského a oddavkového listu však Ignác Piňous (1918). V Jankovicích se natrvalo usadil 
v roce 1946 po sňatku s Boženkou Koláčkovou (1922). 

Co předcházelo tomu, než oba spojili svůj osud manželským svazkem? Pan Piňous se od roku 1932 

do roku 1935 učil ve Vyškově holičem. Toto povolání pak také zastával. Na vojnu nastoupil v kritickém 
roce 1938. Zkoušky tovaryšské složil v červnu 1941. Mezitím mu učaroval box, který závodně provozoval 
také ještě po válce. Udatný borec boxoval v rinzích Vyškova, Brna, Zlína, Holešova a jinde. Ve své váze 

sklízel vítězství, ale také se musel sklonit před uměním soupeře.
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Během války se po jednom boxerském vystou-

pení ve Zlíně seznámil s baťovskou mladou ženou 

Boženkou z Jankovic. Jejich vztah přetrval i Igná-

covo totální nasazení v Berlíně a na jiných místech 

Hitlerovy říše. Odtud také posílá své vyvolené do 

Zlína na druhý dívčí internát, světnici č. 173, pohle-

dy i dopisy, které jejich lásce prospívaly. Po válce 

si Ignác ještě odsloužil pár měsíců vojenské služby 

a pak 14. září 1946 následoval sňatek. Pak se na svět 

ohlásily děti Boženka a Jirka. Pan Piňous na své 

řemeslo nezapomněl, uměl se však postavit k práci 

jak na ostravské šachtě, tak v žopské cihelně a jinde. 

Jeho paní pracovala dlouhou dobu ve  všetulském 

cukrovaru. Výsledkem jejich společného snažení byl 

postavený domek.

Ignác - Hynek Piňous se po válce aktivizoval v ob-

ci v Junáku a jiných mládežnických organizacích. 

Ve svém mládí byl Hynek sympatický mladý 

muž s širokým rozhledem. Bylo jen škoda, že tak jak 

uměl v boxerském ringu a na jiných životních štacích 

rozdávat rány, nezasadil ve správnou dobu zdrcující direkt také svému osudu v lednu 1966. Jeho paní 

jej přežila o 5 let.

O cestáři

V průběhu 50. let v Jankovicích před hlášením v místním rozhlase často z ampliónu zaznívala 

tenkrát populární píseň o cestáři. V obci tuto práci po válce vykonával místní rodák Josef Sedlařík 

z č.p. 82. Byl to pracovitý muž, kterému oporou na životních cestách byla manželka Marie, rodačka 
z Dobrotic. V roce 1933, kdy byla na světě již 3 roky stará dcerka Marie, se manželé Sedlaříkovi stěhovali 

do Souhrad do svého domu. Ten jim postavil jankovický 

zednický mistr pan Dohnálek. 

Než Josef Sedlařík zakotvil u cestářů, pracoval v hole-
šovském pivovaru, stejně jako jeho paní v žopské cihelně, 
on pak ještě u Baziky v Bystřici pod Hostýnem a také na 

pile v Hlinsku pod Hostýnem. S blížícím se koncem války, 

kdy už k první dceři přibyli sestry Liduška a Zlata a bratr 
Josef, začal pan Sedlařík uvažovat o cestařině. Věděl, že je 
to práce těžká, ale může se při ní více věnovat vlastnímu 

hospodářství, proto se stal cestářem. Úsek cesty, který měl 

na starosti spolu s Františkem Kryštofem z Jankovic, byl 
dost dlouhý – od Holešova až po Hlinsko pod Hostýnem. 
K tomu, aby udrželi sjízdnost této silnice, která ještě nebyla 

pokryta asfaltem, ale parním válcem zalisovaným kame-

nem, bylo třeba pracovního fortelu. Měli neustále po ruce 
lopatu a „kolečka“ vrchovatě naložená štěrkem, kterým 

hlavně po zimě vyspravovali díry ve vozovce. Dále měli za 

Manželé Piňousovi
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úkol vysekávat trávu z příkopů, při sněhu zprůjezdňovat silnici a stavět zásněžky, v případě spadlého 

stromu jej rychle odstranit z cesty. Pan Sedlařík si práce hleděl. V důsledku přírodních proměn však 

pevnou pracovní dobu neměl, zvláště v zimě, kdy musel odstraňovat závěje. Po namáhavé práci mnoho 

času na odpočinek nezbylo. Drobné zvířectvo a zahrada chtěly své, také pole na Dílech u „železňáku“ 

volalo po obdělání. Josef Sedlařík se svojí paní finančně přispívali místnímu hasičskému sboru, byli to 

zbožní, nenápadní lidé věnující se hlavně své rodině, do které ještě v roce 1948 přibyla dcerka Jarmila. 

Když její rodiče zestárli, starala se o ně, pozadu nezůstali ani ostatní sourozenci. Pan Josef Sedlařík se 

odebral na věčnost v roce 1985, jeho žena o 4 roky později.

Dům číslo 86

Šaty dělají člověka

V jedné písni Voskovce a Wericha se zpívá, že 

„šaty dělaj člověka“. Z toho vyplývá, jak důležitou 

osobou je krejčí. V Jankovicích vedle jiných jeden 

z takových šikovných krejčích žil – Antonín Šmatlák, 

narozen 23.1.1909, rodák z Bystrovan u Olomouce. 

Do Jankovic se přistěhoval během 1. světové války 

spolu se svojí maminkou Aloisií a sestrou Annou. Zpo-

čátku bydleli u Navrátilů č.p. 35, odkud také malého 

Toníčka poprvé vypravily do jankovické obecné školy. 

Po jejím vychození navštěvoval Antonín Šmatlák měš-

ťanskou školu v Holešově. V té době se skamarádil 

hlavně s Aloisem Křížkem a Bedřichem Sedlaříkem. 

Po škole se v roce 1924 Toník začal učit krejčovské-

mu řemeslu. Za načerpáním prvních praktických 

zkušeností nemusel chodit daleko: v Jankovicích se 
zaučoval do tajů „krejčoviny“ u mistra Františka Čermáka. Po zvládnutí pokračovací školy v Holešově 

byl Antonín 10. ledna 1927 podroben před „společenstevní komisí zkušební zkoušce tovaryšské (…) 

a byl za vyučeného a za tovaryše řemesla mužského krejčovství prohlášen“. List tovaryšský mu pak byl 
vydán následující den – je na něm podepsán také jankovický mistr František Čermák. Antonínovy první 
kroky za osamostatněním pak vedly za krejčovinou do Bystrovan, Napajedel, Holešova. Dojížděl také na 

kole do Otrokovic k firmě Rolný, kam dovážel rozpracované svršky. Oženil se za pět let po tovaryšských 

zkouškách 10. 9. 1932 v holešovském kostele s pohlednou Emilií Utínkovou z Jankovic. Novomanželé 
po svatbě bydleli na výměnku u Grygerů a pak krátce u Utínků na Pohoršově, kde se jim narodila dcera 
Vlastička. Touha manželů Šmatlákových usadit se ve svém vedla ke koupi pozemku za Souhrady od 

Justuse Spáčila. Do stavby domku se pustil vyhledávaný jankovický stavební mistr Dohnálek. Stavba 

byla hotová v roce 1938. Místností zde bylo dost, a tak zase manželé Šmatlákovi poskytovali podnájem 
jiným, např. manželům Palovým. Koncem 30. let byla panu Šmatlákovi udělena živnostenská koncese, 
na základě které mohl samostatně podnikat. Na práci nebyl sám - zapojil do ní jak svoji dcerku Vlas-

tičku, tak svoji pracovitou paní. V ten čas se z boční strany při vchodu do domku začala na zdi vyjímat 

tabulka „Antonín Šmatlák – krejčovství“. Ke konci války patřil pan Šmatlák spolu s panem řídícím Karlem 
Stokláskem k zakladatelům Sboru dobrovolných hasičů v Jankovicích. Do této životní kapitoly manželů 
Šmatlákových zapadá také narození dcery Věrušky. V poválečné době se pan Šmatlák stal také krátce 

starostou obce. Občané si jej pamatují hlavně jako dlouholetého tajemníka místního národního výboru, 

ale také jako velitele jankovických hasičů.  
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Když se na počátku 50. let stále podnikatelské možnosti více zhoršovaly, pan Šmatlák s krejčo-

vinou skončil a věnoval se jiné práci. V holešovickém TONu si osvojil čalounictví, v ČSAO v Holešově 

zase stolařské práce. Po plnohodnotně prožitém životě pan Antonín Šmatlák odchází na věčnost

17. dubna 1991, jeho paní jej následuje 26. srpna 1994.

Velitel hasičů Antonín Šmatlák se svými svěřenci: zleva stojící Marie Kučerová, Blažena Chytilová, 

Jarmila Sedlaříková, Marie Křížková, Dana Chytilová, Jaroslava Ryšková

dole: František Křížek, František Janál, Josef  Sedlařík, Karel Kolařík a ležící Miroslav Zapletal

Z minulosti domu č. p. 92

Ti starší Jankovjáci si jistě pamatují na dlouholeté občany obce, manžele Jana a Andělu Palovi. 
Bydleli za Souhradami v domě, který dnes obývá rodina Josefa Sedlaříka. Manželé Palovi, než se do 

Jankovic nastěhovali, bydleli ve Zlíně v jednom z typických baťovských domků. Pak si ve Zlíně – Lou-

kách nechali postavit domek v modernějším stylu. Dobře placený Baťovec Jana Pala se svojí paní však 
toužili po větším klidu. To je vedlo k poohlédnutí se po novém stavebním místu. Po krátkém hledání 
objevili v září 1939 vhodnou parcelu v Jankovicích. Pozemek koupili za 9 000 Kč od pana Stanislava Dadi 

z Jankovic č.p. 28. Kupní smlouvu sepsal holešovský advokát JUDr. Jaroslav Konečný. 

Podle představ manželů Palových se do stavby domu pustil Josef Dohnálek, zednický mistr z Jan-
kovic. Ke spokojenosti majitelů dům dokončil na jaře 1940. Předložený účet zněl na částku 47 000 Kč, 
kterou zadavatelé stavby v předstihu uhradili. Manželé Palovi, prožívající na konci 30. let se svojí dcerou 

Miladou (1924) dobré životní období, byli přívětiví pracovití lidé. Paní byla známá jako výborná kuchařka, 

která uměla napéct dobré cukroví. Její choť se vzorně staral o rozlehlou zahradu. V hospodě jej vídat 
nebylo. Do vzpomínek mnohých spoluobčanů se Jan Pala navzdory tomu zapsal dobrým domácím 
vínem z rybízu. Ke konci šedesátých let se manželé Palovi odstěhovali do podnájmu na Chvalčov a odtud 

do Ostravy – Svinova. Pak je ke konci sedmdesátých let osud zavál do holešovského domova důchodců. 

Jan a Anděla byli spořádaní a vůči sobě pozorní manželé, kteří ve svazku manželském oslavili v roce 
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1983 diamantovou svatbu. Dcera Milada se v roce 

1944 provdala za Vladimíra Zapletala z Jankovic, 

dcera Evička se jim narodila 10.8.1944. Po ní přišly 

na svět další děti.

Čím však je vzpomínka na ně pozoruhodná? 

Jan Pala po sobě zanechal přes dvacet sešitů 

s poznámkami. Vyjadřuje se v nich jednak k dění 

v obci a vzpomíná i na svou práci u Baťů. Jeho zá-

pisky jsou cenným svědectvím nejen o neklidném 

20. století, ale také o jednom nepromarněném 

životě v něm. 

Seriál Žili mezi námi připravil 

JUDr. Jaroslav Pospíšil Manželé Palovi

Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jankovicích konaného 

dne 7. 4. 2008
č. 2

• ZO schvaluje práci starostky a obecního úřadu od posledního zasedání včetně provedených opatření 

a rozhodnutí s nimiž bylo ZO seznámeno v průběhu zasedání a v organizačních záležitostech

• ZO schvaluje akce pro rok 2008

•  prodloužení inženýrských sítí Na Vinici

• úprava a zpevnění komunikace Na Vinici

• vypracování studie na kanalizaci a čističku

• osvětlení přechodu pro chodce u autobusové zastávky
• úprava veřejných prostranství

• úprava místní komunikace

• ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2007
• ZO schvaluje skácení 2 lip u lávky – u RD paní Jarmily Sklenářové
• ZO bere na vědomí audit obce za rok 2007

• ZO  bere na vědomí informace o probíhající Komplexní pozemkové úpravě

• ZO bere na vědomí úhradu finančního příspěvku na zajištění dopravní  obslužnosti ve výši 18.250,- Kč 
• ZO bere na vědomí příspěvek neinvestičních nákladů na ZŠ a MŠ pro rok 2008 ve výši 274.062 ,- Kč. 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Zdeněk Hanulík, Oldřich Ponížil

Miloslava Šišáková, starostka obce, v Jankovicích 8. 4. 2008          

Okrskové kolo v požárním sportu letos v Jankovicích!

     V sobotu 7. června se sjedou do naší obce dobrovolné hasičské sbory z Brusného, Chomýže, 

Slavkova p.H. a Rusavy, aby změřily své síly ve třech disciplínách požárního sportu. Nebude samozřej-

mě chybět ani domácí družstvo, které bude očekávat vaši podporu. Závody proběhnou na hřišti před  
obecním úřadem a začátek bude ve 14.00 hodin.
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Prázdniny na bruslích

     Uplynulá zima se přihlásila brzy a hned 

přinesla dětem i dospělým potěšení v podobě 

možnosti bruslení na místním kluzišti. Ledová 

plocha byla v provozu přesně v době vánoč-

ních svátků a školních prázdnin od 22. 12. 

2007 do 2. 1. 2008. Je třeba poděkovat všem 

sportovním nadšencům, kteří mají zásluhu na 

tvorbě a údržbě ledu i stavbě a úklidu manti-

nelů po sezóně.

Letos na  jaře byly vyrobeny nové hoke-

jové branky, protože ty původní nesplňovaly 

bezpečnostní kritéria pro hru. Zhotovení nových  provedl p. Josef Kučera.

     I když se led udržel krátce, stihly se odehrát 2 utkání svobodných proti ženatým, ze kterých vyšli 

vždy vítězně ženatí. První utkání bylo odehráno v předvečer štědrého dne a druhý zápas se uskutečnil 

30.12.  Jankovští hokejisté odehráli 29. 12.  i jeden zápas na ledě sousedního Chomýže, kde odešli 

vysoko poraženi místním týmem.

Miroslav Darebník

Nejstarší obyvatel naší obce oslavil krásné jubileum

20. dubna 2008 oslavil 90 let v kruhu své rodiny  

pan Karel Adámek  z čísla 126.

K těmto narozeninám ho navštívili a přišli za 

obec blahopřát starostka obce M. Šišáková a mís-

tostarosta M. Darebník. 

Přejeme panu Adámkovi hodně zdraví do 
dalších let.

Druhé setkání u filmového archivu

     V sobotu 23. února se za hojné účasti místních občanů i rodáků z okolních obcí uskutečnilo 

další setkání a promítání filmů z archivu obce. Tentokrát  jste mohli zhlédnout záběry z osmdesátých 
a začátku devadesátých let minulého století. Celá projekce trvala zhruba 2 hodiny a vyčerpali jsme tím 

všechny v archivu dostupné 16mm filmové pásky. Neznamená to však konec vzpomínek a promítání. Na 

podzim roku 2008 se ohlédneme za událostmi posledních 15 let, jak byly zaznamenány amatérskými, 
ale i profesionálními kameramany na VHS kazety a DVD. 
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Ještě však zpět k 16mm páskům. Prozatím marně pátráme po velmi vzácném kotouči, na kterém 

je zaznamenána oslava 600. let obce z roku 1960. Uvítáme od vás každou informaci o tomto unikátním 

záznamu.

Miroslav Darebník

Odložený odpad kolem kontejnerů

      V místech kolem barevných kontejnerů na tříděný odpad se občas objeví nepěkná skládka. 

Žádáme Vás, abyste neodkládali mimo tyto nádoby rozměrné předměty, které se do kontejneru ne-

vejdou a v případě, že je již přeplněn, vyčkali s likvidací odpadu do doby, než budou nádoby prázdné. 

Pomůžete tak udržet pořádek a čistotu v jejich blízkosti, ale i vzhled celé obce.

Vzácné filmové záznamy bezpečně uloženy

     Jak jsme Vás již v minulém čísle informovali, obec podniká kroky k lepšímu zabezpečení filmo-

vého archivu tak, aby byl zachován a měl stejnou kvalitu i pro další generace.

Podařilo se nám najít firmu, která provádí mimo  jiné přepis ze 16mm pásků na moderní média.

Všechny záznamy, které jste viděli při obou projekcích v listopadu i únoru, byly již převedeny na 

pevný disk HDD a budou odtud postupně kopírovány na jednotlivé DVD nosiče. Tyto si pak budete mít 

možnost pořídit do vlastní videotéky. Předpokládáme, že by toto mohlo být realizováno na podzimním 

promítání, o kterém jsme vás informovali na jiném místě zpravodaje.

Současně s přepisem 16mm filmů byly zhotoveny i kopie DVD všech dostupných videokazet 

v archivu obce a i tyto kopie si budete mít možnost dle zájmu na konci roku zakoupit. Náklady na 

zakoupení nosiče HDD a přepis filmů  činily celkem 7.100,-Kč.

Přepis provedla firma JP VIDEO Brno a za spolupráci při realizaci děkujeme panu Petru Kalabusovi.

Miroslav Darebník

Na hasičském plese v lednu vystoupila známá dechová hudba Zdounečanka
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Čarodějná noc

     Poslední dubnový večer proběhlo jako na mnoha jiných místech v okolí pálení čarodějnic. Tuto, 

v naší obci novou tradici, oprášila vedoucí místní knihovny paní Zdeňka Mlčáková, která spolu s malými 

čtenáři a několika maminkami připravila pestrý dvouhodinový program.

Průvod všech čarodějnic startoval úderem 18. hodiny od bývalé školy do Hájíčku, kde následoval 

rej všech masek, tance a spousta soutěží. Nechybělo ani vyhlášení „Miss čarodějnice“, kde zvítězila paní 

Zdeňka Ponížilová. Druhé a třetí místo obsadily  Lucie Barotková a malá Adélka Hublíková. Hojná účast 

dětí i dospělých dala jistě elán pořadatelům, aby se tato akce zopakovala i příští rok.

Miroslav Darebník

  Čtenářům
Knihovna na OÚ je pro vás otevřena každé pondělí v 17.00  - 18.00 hodin.

Internet  - pro veřejnost v pondělí a čtvrtek od 17.00 – 18.00 hodin 
na OÚ na stránkách http://jankovice.hyperlinx.cz  aktuální zprávy a fotografie ze života obce.

Na konci roku 2008 Jankovice na webu v novém 

     V závěru roku 2008 budou spuštěny nové internetové stránky naší obce, jejichž výstavba 

už  probíhá. Tento měsíc již funguje i nová doména na adrese www.jankovice.net, kde vás však 

odkaz prozatím přesměruje na stávající stránky. 
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OÚ - kulturní výbor pro vás připravuje:

• 28. června 2008  Pouť obce na sv. Hostýně – poutníky doprovodí dechová hudba Moravská Veselka

Westernový klub Jankovice pro vás připravuje

9. srpna 2008  Western rodeo show – 15. ročník westernových závodů, soutěží pro diváky a tradiční 

country bál

Historie domků v naší obci

Číslo 26

r. 1775 domkař Fabián Hlobil

r. 1831 Železník Johan

r. 1861 Železník Johan

r. 1880 vdova Zívalíková Anna

Odkoupil za 1.500 zlatých Jan Stibora č. 27, zemřel 11. 8. 1915, jeho druhá žena Anastásie, rozená 

Válková, zemřela 7. 1. 1949 ve věku 96 let, rodem z Kostelce u Holešova. Užíváno jako výměnek.

Z manželství Jana a Anastásie Stiborových jsou sourozenci:

Amálie, provdaná za Jana Zapletala č. 27.

Antonie, provdaná za Františka Navrátila č. 2, dosud žijící jako výměnkářka v č. 2.

Filomena, provdaná za Aloise Zapletala č. 27.
Hedvika, nar. 1891, svobodná, zemřela 2. 6. 1978.

Zívalíkova rodina sestávala:

     Metoděj, zemřel svobodný, v té době zřízen v Holešově pohřební vůz, byl první zesnulý vezen 
v tom voze. Do té doby zemřelé osoby voženy ve voze v rakušáku. Metoděj hrával na harmoniku, do-
provázel procesí, jež konalo se v neděli ku kříži č. 1, nebo za „Souhrady“ a o svátku sv. Anny v Hrabině, 

za zpěvu přihrával, nejmilejší jeho písnička byla, kterou často hrával „Velebná Krista Rodičko“.

     Žofie, vystudovala na učitelku, jako klášterní sestra vyučovala v klášteře v Olomouci, zemřela 
ve věku 22 let, pochovaná v klášteře na hřbitově v Choryni u Val. Meziříčí.

     Zívalíková Vincencie, nar. 23. 3. 1845, zemřela 3. 8. 1913, provdaná byla za Františka Kolaříka, 

nar. 1838, zemřel 1918, byl majitel č. 14. Z manželství bylo 5 dcer, čímž rod vymřel, strýc byl bratrem 

mého dědy Jana Kolaříka č. 3.

Dům č. 26 poté koupili Věra a František Vaculíkovi z Kroměříže, přebudovali na chalupu.
Od roku 1992 zde bydlí Justina Bobáková s rodinou.

(vybráno z knihy Domovní čísla obce Jankovice autora F. Kolaříka)

   Zveme Vás na koncert
  V pátek 20. června vystoupí v sále obecního úřadu  Adam Malík a Dejavu. Začátek je ve 20.00 hodin.
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Snímky z alba

Na taneční zábavě v šedesátých letech zleva 

Vladislav Lipner, František Grygera, František Křížek 

a Stanislav Masný

Poznáte osoby na této fotografii?

Vodění mědvěda 2. února 2008

Maškarní ples 2. února 2008
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Dětský karneval 2. února 2008

Hrkači při obchůzce ráno na Bílou sobotu

Velikonoce se letos oblékly do bílého



18

SOUTĚŽ  O CENY S KŘÍŽOVKOU

Pomůcka: kivit; elpis, tiara        

   

Legenda:          

 

A - lyže; pomoc (angl.); užitková rostlina      

B - ovšem (zastar.); francouzský herec; značka mouky     

C - svítidlo; tajenka         
D - ozvěny; had z knihy džunglí; ostrov       
E - veřejná soutěž; umělecký sloh; platidlo v Laosu      

F - bývalá SPZ Olomouce; obloha; krev lovné zvěře      

G - tajenka; obluda         
H - hornina; vlajka         
I  - symetrála; větev; ženské jméno

1 - st. zvratné zájmeno; tento rok; prohra v zápase      

2 - bankrot; naděje (řec.)        
3 - římsky 99; vazal; záhrobí        
4 - citoslovce; tázací zájmeno; identifikační systém      

5 - mužské jméno; rozhodčí v podnik. sporu      

6 - asijská dynastie; druh sýra; chem. značka plutonia     
7 - potřeba oráče; potrat        
8 - předložka; kolonie; plaz

9 - zájmeno os.; plž; požární ochrana (zkr.)

10 - okovy; předložka; plavidlo
11 - kropit; spojka; druh papouška

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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Na fotografii je  .......................................................................................................................................... 

Tajenka křížovky  ......................................................................................................................................

Jméno luštitele  .........................................................................................................................................

Poznejte domek na fotografii

Vyplněné kupony vystřihněte a vhoďte do připravené schránky v místní prodejně potravin  nejpozději 

do 30. června 2008.

Ze správných odpovědí vylosujeme  na nejbližším veřejném zasedání OZ  tři výherce, kteří získají 

věcné ceny.

Správné odpovědi z minulého vydání 2/2007:  (celkem  bylo odevzdáno 7 správných odpovědí)
Tajenka křížovky: …celý advent

Na fotografii:  jedná se o dům č. 26, v současné době zde bydlí Hublíkovi a paní Justýna Bobáková.  

Více o historii domu na jiném místě.

Výherci:
2 vstupenky na letošní Maškarní ples získaly: E. Ponížilová, D. Mrázková, J. Stoklásková



20

Vydává: Obecní úřad Jankovice

Zpracoval: M. Darebník

Foto: M. Darebník, archiv OÚ a občanů
Adresa: Obecní úřad Jankovice 101, 769 01 Holešov

e-mail: jankovice@knet.cz

Internet: http://jankovice.hyperlinx.cz

Náklad: 170 ks
Tisk: TYPOservis Holešov

Poděkování za péči

Na konci dubna nás navždy opustila naše spoluobčanka paní Marie Pavelková. Jak všichni jistě víte, 

těžká nemoc zapříčinila, že přišla před několika lety o nohu a zůstala tak odkázána na invalidní vozík 

a pomoc druhých. Charita ji denně přivážela obědy, ale běžnou péči i nákupy jí zajišťovala paní Marie 
Hrudíková. O víkendech se pak o paní Pavelkovou starali a prováděli údržbu jejího domku manželé 
Malátkovi z Tovačova, mající chalupu v protějším domku. 

Prostřednictvím našeho zpravodaje těmto všem s úctou děkujeme za jejich obětavost a péči.

Proměny v čase


