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Zpravodaj

Naše dědina
Číslo 1/2013 • Vydává OÚ Jankovice • Cena 5 Kč 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

při pohledu do kalendáře vidíme, že se přiblížil advent, brzy přijdou Vánoce a s nimi i závěr roku. Zkuste 
si však v klidu sednout a díky našemu zpravodaji se přenést o pár měsíců nazpět a přečíst si souhrn 
událostí, které souvisí s naší obcí. Nahlédneme krátce do minulosti, projdeme se současností a také 
vás seznámíme s tím, co nás čeká v dalším roce. Nechybí ani přehled o činnosti zájmových organizací 
a spolků. Příslibem pro budoucnost našeho zpravodaje je, že se na tomto čísle podílelo prozatím nejvíce 
dopisovatelů. Rád bych jim touto cestou poděkoval a společně s vámi se budu těšit na další události 
a zážitky, o které se námi příště podělí. 



2

Informace z oÚ
ohlédnutí za letošním rokem 2013

na veřejných zasedáních zo Jankovice v roce 2013 byly schváleny:
 - rozpočet na rok 2013 
 - zpráva o provedení inventury obecního majetku ke dni 31. 12. 2012 – s mezerami                                           
 - zpráva o hospodaření obce za rok 2012                                                                                                               
 - poplatek za stočné na rok 2013 ve výši 80,- Kč/osoba                                                                                
 - příspěvky na činnost spolků v obci pro rok 2013:                                                                                                                                 
Myslivecké sdružení Hrabina – 5 000,- Kč                                                                                                      
Český svaz včelařů – 6 000,- Kč                                                                                                                    
Svaz chovatelů – 5 000,- Kč                                                                                                                          
Podhostýnský mikroregion – 28 000,- Kč                                                                                                               
Svaz chovatelů drobného zvířectva – 500,- Kč                                                                                              
SDH - finanční prostředky na nákup rozdělovače a sady hadic                                                                      
MŠ Dobrotice – 1 000,- Kč                                                                                                                        
 - příspěvek na oslavu 130 let trvání železniční trati Hulín - Bystřice pod Hostýnem – 5 000,- Kč  

akce, které se uskuteční v letošním roce, byly schváleny 
na veřejném zasedání zo 4. 3. 2013                                                                                                                                            
 - pokračování ve zpracování územního plánu obce Jankovice                                                                    
 - oprava místní komunikace na Pohoršově                                                                                                            
 - vypracování projektu na novou komunikaci a kanalizaci na Pohoršově                                                          
 - přípravné práce pro vybudování inženýrských sítí v nové zástavbě za Hájíčkem                               
 - přehrazení fotbalového hřiště od dětského hřiště u Hájíčku                                                                       
 - úprava veřejných prostranství                                                                                                          
 - změna č.1 Stanov dobrovolného svazku obcí Podhostýnského mikroregionu                                                    
 - závěrečný účet obce za rok 2012                                                                                                                            
 - příspěvek na péči pro CHARITU Holešov ve výši 400,- Kč                                                         
 - pronájem části budovy bývalé školy s přestavbou sociálního zařízení na provozovnu 
 kadeřnictví                                                                                                                                       
 - navýšení příspěvku na dopravní obslužnost ve Zlínském kraji pro rok 2014 - 85,- Kč/občan  

a pro rok 2015 až 2019 - 100,- Kč/občan                                                                                                     
 - umístění reklamy firmy JAROKOVO kovovýroba s.r.o. Jankovice na obě autobusové zastávky 

za poplatek 1 000,- Kč/rok                                                                                                                        
 - předláždění chodníků podél komunikace II/438 projektem Pěší se těší - podána žádost 
 o dotaci                                                                                                                                                            
 - oprava kříže u zvonice firmou HP kámen Hulín za cenu 70 785,- Kč, která bude provedena ještě 

v letošním roce
U některých z uvedených akcí jsme požádali o dotaci. Pro místní Sbor dobrovolných hasičů 

byla pro rok 2013 podána žádost o dotaci u Zlínského kraje na zakoupení sady hadic a rozdělo-
vače za cenu 57 468,- Kč. Dotace bohužel přidělena nebyla. Pro SDH jsme pořídili tedy hadice, 
proudnice a rozdělovač za cenu 20 000,- Kč.                                                                            
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V letošním roce pokračujeme ve zpracování nového územního plánu naší obce, na který 
máme schválenou dotaci ze Zlínského kraje ve výši 50% celkové ceny, tj. 132 000,- Kč.  Jsme 
ve fázi, kdy proběhlo veřejné projednání stávajícího návrhu. Po zapracování připomínek bude 
územní plán dokončen.

SZIF v Olomouci jsme prostřednictvím Místní akční skupiny Podhostýnsko  požádali o dotaci 
na projekt Pěší se těší, který se týkal předláždění chodníků podél silnice II/438. Celkové náklady 
byly 445 607,- Kč, z toho dotace ve výši 80 % byla 294 616,- Kč. Celá akce byla provedena během 
měsíce srpna firmou Zemstav Morava Kroměříž.

Na přelomu měsíce srpna a září provedla firma Natrix VZ Hodonín opravu břehu poto-
ku Zhrta na Pohoršově. V místě vyústění kanalizace byla vybudována opěrná zídka a byly 
zpevněny břehy potoku. Tato akce byla schválena již v roce 2012 a byla realizována za 
173 326,- Kč.

V měsíci říjnu začala firma HP kámen s opravou kříže u zvonice, dokončení opravy se před-
pokládá do konce roku 2013. 

Naše obecní lesy nadále spravuje firma Lesy pod Hostýnem Zahnašovice. I v letošním roce 
došlo podle lesnických osnov k těžbě dřeva. Z vytěženého dřeva má obec za letošní rok zisk asi 
155 000,- Kč. 

Hospodaření obce je každý rok kontrolováno auditem, který provádí pracovník Zlínského 
kraje.

Během celého roku pořádáme různé kulturní a sportovní akce v naší obci jak pro naše děti, 
tak i pro děti z mateřské školy v Dobroticích. O jednotlivých akcích informujeme občany na našich 
internetových stránkách a v obecním zpravodaji Naše dědina. 

Miloslava Šišáková

Oprava břehu na Pohoršově u č. 21
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rok po objízdných trasách je za námi
V pátek 30. srpna 2013 jsme se mohli poprvé projet po nové silnici z Dobrotic do Holešova. 

Tímto dnem končila uzavírka, které trvala přesně rok a nadělala nám všem řadu problémů. Nej-
výrazněji se projevila mimo nutných objížděk auty v radikálním omezení autobusové dopravy 
přes naši obec. Toto omezení bylo kompenzováno alespoň částečně rozšířením vlakových spojů, 
které začaly zastavovat v obci včetně většiny spěšných vlaků. 

     Ihned po ukončení uzavírky se objevilo mnoho dotazů občanů, zda budou konkrétní vlaky 
dále zastavovat na naší zastávce. Můžeme již nyní ubezpečit, že k žádným zásadním změnám 
oproti současnému stavu nedojde. Posuny odjezdů osobních vlaků budou od 15. 12. 2013, kdy 
začne platit nový jízdní řád, pouze v řádech několika minut. Dále zde bude zastavovat spěšný vlak 
ve směru do Holešova v 6:00 hodin a ponese i svůj nový název Rusava. Jediným spěšným vlakem, 
který již u nás nebude zastavovat, je nedělní podvečerní spoj s názvem Hostýn.

Nové jízdní řády jsou již vyvěšeny na webových stránkách Českých drah www.cd.cz . Výpisy 
odjezdů vlaků budou pro vás k dispozici na začátku prosince v kanceláři OÚ.

Miroslav Darebník

K autobusům po novém chodníku
V místech obou autobusových zastávek, ale i podél celé hlavní silnice II/438, probíhaly v srpnu 

práce na rekonstrukci chodníků. Využili jsme tak i s ohledem na pracující dělníky a jejich bezpeč-
nost mírného provozu, který v době uzavírky u Holešova od loňského září panoval. Před oběma 
čekárnami byla položena zcela nová dlažba a v ostatních úsecích došlo k vyřazení, předláždění 
a opravám poškozených dlaždic a betonových obrub.

Celkové náklady činily  445 607,- Kč a tento projekt byl částečně financovaný z dotace SZIF 
v rámci titulu Pěší se těší ve výši 294 616,- Kč z celkových nákladů. Z výběrového řízení, do něhož 
podaly firmy své nabídky, byla vybrána jako dodavatel společnost Zemstav Morava, s.r.o.   
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Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje. Projekt je veden pod 
registračním číslem PF02-12DT2/084.

Proběhlo veřejné projednání návrhu nového územního plánu obce Jankovice
Na začátku listopadu se dostal návrh nového územního plánu naší obce do závěrečné části, 

kdy proběhlo jeho veřejné projednání. Zhotovitelem celého projektu je Urbanistické středisko 
Brno, spol. s r.o. a celkové náklady činí 264.000Kč. Na pořízení nového územního plánu byla obci 
poskytnuta dotace z finančních prostředků Zlínského kraje ve výši 132.000 Kč.
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UdálostI z hIstorIe
Před čtyřiceti lety byla otevřena nová prodejna smíšeného zboží a pohostinství
O této významné události se v obecní kronice píše:

„Je sobota, 13. ledna 1973. Mráz -6° C, všude jiskří jinovatka, protože sněhu není. Roz-
hlas vyhrává a zve občany k účasti 
na slavnostní otevření prodejny 
Jednoty. A občané se scházejí, zvlášť 
početně je zastoupena mládež, 
neboť hlavně jim bude toto vybudo-
vané dílo sloužit. Účast občanů roste 
a úměrně vzrůstá i slavnostní nálada 
na tvářích účastníků, ale i těch, kteří 
budou zanedlouho spolupůsobit 
při slavnostním otvírání prodejny. 
Československá vlajka se na stožá-
ru mírně vlní, jako uspokojení nad 
dobrým dílem. Do hovoru občanů 
náhle zazní řízný pochod „Kolíne, 
Kolíne….“ místní kapely „Broučků“. 
Nálada roste a přicházejí noví a noví 
občané, hnáni spíše zvědavostí. 

Hostů a návštěvníků přibývalo, neboť od 16. hodiny bylo pohostinství otevřeno veřejnosti. 
Večer podáván srnčí guláš všem přítomným. Srnce věnovalo Myslivecké sdružení k ukončení akce 
stavby. Veselí, zpěv, radost, uspokojení z vykonaného díla bylo znát na tvářích všech.“

Střecha hospody dokončena

Shromáždění občané ped otevřením 13. 1. 1973
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okénko k hasičům
Pět let uteklo jako voda a na náš sbor znovu vyšlo pořadatelství 1. (okrskového) kola v po-

žárním sportu. Do naší obce se tak v sobotu 25. května sjely všechny sbory okrsku Slavkov, aby 
změřily své síly v různých dovednostech. Již při ranní přípravě závodiště však bylo jasné, že všechny 
disciplíny nebude možné uskutečnit, protože se proti nám postavilo deštivé počasí. Závody byly 
omezeny pouze na požární útok a pořadovou přípravu, což záhy potvrdilo vedení okrsku před 
jejich zahájením. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu bezpečnosti startujících. 

Po slavnostním nástupu se jednotlivá družstva pustila do plnění úkolů. Po dlouhých patnácti 
letech se objevila na startu zcela nová sestava žen SDH Jankovice. Požární útok se jim běžecky 
povedl dobře, ale technický problém ve druhém kole nastal při shazování terče na levém proudu, 
a tak nakonec obsadily druhé místo za SDH Brusné. Kategorie mužů se nesla oproti zvyklostem 
zcela v jiném průběhu a měla také jiné pořadí.

sestavy družstev na okresní soutěži:
sdh Jankovice ženy

  Monika Dvorníková
  Monika Darebníková
  Monika Darebníková ml.
  Gabriela Janečková
  

sdh Jankovice muži
  David Barotek
  Martin Dvorník
  Jiří Petráš
  Lukáš Barotek

Zdeňka Stoklásková
Věra Krausová
Lucie Barotková
Markéta Hanulíková

Petr Sedlář
Radek Sedlář
Martin Kučera
Miroslav Darebník

Závěr sportovní sezóny v Jankovicích 5. 10. 2013
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Poslední, páté místo, obsadili muži z Brusného, kteří doplatili na úpravu programu závodů 
a nesplnili v pořadí druhý požární útok, přestože po prvním kole s přehledem vedli. SDH Rusava 
si naopak ve druhém kole polepšila, ale nestačilo to na lepší než čtvrté místo. Pohár za 3. místo 
zůstal po rozdílném výkonu v obou kolech u nás v Jankovicích. Pomyslné stříbro putovalo pře-
kvapivě do Chomýže, jejíž družstvo bylo v součtu lepší o 1,38 s než čas domácích. S přehledem 
pak trofej za první místo převzali hasiči ze Slavkova pod Hostýnem, kteří podali vyrovnaný výkon 
v každém kole.

Přestože do okresního kola PS jdou automaticky družstva žen i mužů z prvních míst okrsku, 
letos vítězové nabídli tuto možnost z různých důvodů dalším v pořadí, a tak nakonec došlo k tomu, 
že reprezentovat okrsek odjeli v sobotu 29. června 2013 do Kroměříže ženy i muži  z Jankovic. SDH 
Jankovice se na okresní soutěži objevil po dlouhých třinácti letech a chvílemi přítomní pamětníci 3. 
místa v okrese z roku 2000 ani nemohli uvěřit, jaké od té doby doznala tato úroveň změn a jakým 
směrem se klasický požární sport ubírá. 

Nepovedená štafeta 4x100 a horší časy na 100 m překážek i požárním útoku odsunula 
muže na konečné 11. místo. Družstvo žen zde sbíralo zkušenosti, vždyť se jednalo o jejich první 
sezónu v závodech a hned se objevilo až na okrese. 5. místo je dobrou motivací do další práce 
a tréninku.

Sportovní družstva SDH se zúčastnila ještě dalších pohárových soutěží. Své umění předvedli 
ženy i muži 9. června v Brusném, ženy v srpnu na nočních závodech ve Vítonicích a 14. září v Ko-
márně, kde závodili pouze muži.

Místní hasiči nezaháleli ani před koncem roku, kdy uspořádali v sobotu 5. října tzv. Hasičský 
srandamač, který spočíval v netradičním pojetí požárního útoku a jeho hlavním cílem bylo se ještě 
jednou na závěr sejít v okrsku a zažít závody v uvolněné atmosféře. Tuto akci doposud pořádalo 
jen SDH Brusné a Jankovice se staly dalším místem, kde se všichni dobře pobavili.

Členy SDH Jankovice můžete vidět také na mnoha kulturních akcích, z nichž některé sahají 
až přes hranice okrsku. Tradicí se již z tohoto pohledu stalo zajištění požárního dohledu při stále 
více navštěvované květnové Noci kostelů v obou holešovských chrámech. Naopak ve svátečních 
stejnokrojích jste mohli naše hasiče potkat v dubnu při 20. celonárodní hasičské pouti na Hostýně. 
Část potřebných finančních prostředků 
na běžnou činnost se podařilo získat při 
třech tanečních zábavách. 

Hasiči nezaháleli ani při brigádách. 
Na požárním vozidle PV3S upravili náklad-
ní prostor a instalovali zcela nové sedačky, 
prováděli čištění ucpaných kanalizačních 
vpustí v obci a spoustu hodin věnovali 
údržbě výzbroje a výstroje.

Mimo obnovení družstva žen se 
začíná formovat také družstvo mladých 
hasičů, které zde nebylo dlouhých 23 
let, a je tak příslibem, že činnost tohoto 
spolku má stále budoucnost.

Miroslav Darebník
jednatel SDH Instalace nových sedadel na vozidle PV3S
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něco i myslivcích a mysliveckém sdružení hrabina Jankovice
Členové MS provádí výkon práce myslivosti na pronajatých pozemcích od Honebního spo-

lečenství Jankovice. Členskou základnu nyní tvoří 8 členů. Tito členové pochází jak z Jankovic, 
tak z blízkého okolí.

Jejich hlavní náplní je zejména 
zvěř chránit, chovat a lovit. Od to-
hoto poslání se odvíjí jejich veškerá 
činnost jako například zabezpečení 
dostatečného množství krmiva, které 
se zvěři předkládá v období potravní 
nouze. Starají se o dobrý stav krmel-
ců, posedů, slanisek a snaží se ochrá-
nit mladou zvěř při zemědělských 
pracích, kosení luk, obilí atd.

Myslivci také přispívají ke kul-
turnímu dění v obci pořádáním 
tradičního mysliveckého plesu 
nebo honu. Prostředky takto získa-
né slouží k pokrytí nákladů na chod 
sdružení, nákup krmiva, materiálu 
na vybudování nebo údržbu mysliveckých zařízení. Při této činnosti je každoročně odpracováno 
mnoho brigádnických hodin.

Bohužel se najdou i takoví lidé, kteří jejich úsilí znehodnocují tím, že úmyslně poškozují 
zařízení, která slouží zvěři a myslivcům usnadňuje jejich práci. Dochází k ničení krmelců, posedů, 
zásobních beden na krmivo nebo odcizování soli ze slanisek.

Věnovat se myslivosti je poměrně náročné jak finančně, tak časově. Kolektiv MS by jistě uvítal, 
kdyby se této, byť náročné, ale krásné a ušlechtilé činnosti, věnoval někdo z mladé generace, který 
má k přírodě a zvěři kladný vztah.

Stanislav Kučera, předseda MS Hrabina

z činnosti spolku pro zachování tradic
Akce, které náš spolek pořádá nejen pro sebe a naše kamarády, ale také pro své spoluobčany, 

se stávají pomalu, ale jistě, tradicí.
Na sv. Václava 28. září vyjíždíme na starých kolech a v dobových oblecích. Krásná krajina 

z Jankovic, kolem sousoší sv. Anny, přes Chomýž, Brusné až na Rusavu, je nám hodně blízká a té 
zůstaneme věrni. Tak bylo i v letošním roce, jen jsme jeli až v neděli 29. září. Počasí bylo vždy 
slunečné, úraz žádný. Příjemně strávené odpoledne.

Novinkou v loňském roce bylo v říjnu společné pouštění draků za zahradami Na Vinici. Heslo: 
Drakiáda v bezvětří, nervy otců prověří…bylo doslovné. Bylo sice slunečno, ale jen mírný vánek 
vál. Zato letos, v pondělí 28. října, jsme si to určitě všichni vynahradili a užili. Bylo slunečné, ale 
hlavně větrné počasí. Draků létalo kolem patnácti a příznivců společného pouštění bylo opravdu 
hodně. Samozřejmě, že i zemáky se pekly v popelu, a na konec se opékaly i špekáčky.
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V předvánočním čase se 
také scházíme, a to v „muzeu“ 
u kamen. V loňském roce jsme 
však zahájili adventní odpo-
ledne vycházkou do lesa. Kaž-
dý vzal něco dobrého a vhod-
ného do krmelců pro zvířátka. 
Šli jsme kolem kříže do Bře-
zí, přes Hůrky, k železňáku 
a do muzea. Tam už bylo teplo 
od kamen. Voněl šípkový čaj, 
vanilkové rohlíčky, perníčky, 
linecké… Nechyběla ani po-
hádka a různé vánoční zvyky. 
Také kapříci byli venku v kádi, 
nejenom na prohlédnutí, ale 
i na pohlazení. I rolničkami 
jsme zvonili. Co nám chybělo? 
No přeci sníh!  V  letošním roce si to zopakujeme, a to v neděli 15. prosince. Pojďte s námi!

V krásném zimním počasí nesedíme však jen u kamen. 19. ledna tohoto roku jsme se rozhodli 
pro vycházku na starých lyžích (jak jinak, že?). Z Bystřice p. Host. jsme jeli autobusem na Tesák 
a odtud pak po svých přes Rusavu, Brusné a Chomýž domů. Sněhu bylo víc než dosti a chuti ještě 
víc. Tentokrát se to bez pádů ale neobešlo.

Všichni účastníci byli víc než spokojeni, nikdo krásné vycházky nelitoval. Určitě k tomu přispěla 
i okolní krajina, ta byla totiž nádherná. 

   pozn.aut.- této akce se účastním pouze jako pozorovatel z domu

19. 1. 2013 Vyjížďka na starých lyžích

16. 12. 2012 Adventní neděle v muzeu
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Na starých kolech a v dobových oblecích

Pouštění draků Na Vinici

I jaro a léto prožíváme společně, ale o tom až zase někdy příště. Kdo máte možnost, určitě si 
prohlédněte fotografie ze všech akcí našeho spolku. Odkaz na ně najdete na webových stránkách 
naší obce. A kdo můžete ještě víc, přijděte také někdy mezi nás. Těšíme se na setkání s Vámi.                          

Jana Kučerová
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Velmi vydařená akce naší knihovny
Naše knihovnice paní Jana Kučerová nás pozvala na akci s názvem Dopoledne s pohádkou. 

Sešli jsme se ve středu 6. listopadu 2013 na OÚ – babičky, děda a maminky s dětmi. Pozvány byly 
i děti z MŠ Dobrotice a jejich paní učitelky.

Všechny nás přivítala Červená karkulka (Jana Kučerová). Přinesla košíček plný dobrot i upe-
čenou bábovku. S dětmi si povídala, co že to ta Karkulka v té pohádce doopravdy babičce nesla. 
Děti měly na stolech vykrajované sušenky, pastelky a karty z pohádek, které vymalovávaly. Kar-
kulka je do tajů pohádek doslova vtáhla. Zvídavé děti hledaly dál a našli perníkovou chaloupku 

(Ivana Tatýrková). Ta dětem rozdávala perníčky, které pro tuto příležitost upekla Milena Šišáková. 
Šípková Růženka (Ivana Zapletalová) a Včelka Mája (Jindřiška Sklenářová) si s dětmi povídaly 
a i něco sladkého nabídly.

Už se zdálo, že je konec, ale stále víc zvědavé děti našly Makovou panenku (Petra Tatýrková). 
Oči jim nad tou podívanou jenom zářily. 

Pro nás ostatní si připravila Karkulka písemný test na téma pohádka. K povídání a posezení 
nám sladkosti napekla paní Zdeňka Ponížilová. Vzpomínaly jsme na děti, vnoučky, kterým jsme 
stejné pohádky čítávaly. Děti ze školky pak roztančily parket a po chvíli jsme se k nim připojily 
i my. 

Ač nerady, ale musely jsme se rozejít… Tato vydařená akce měla přes 40 účastníků a všichni 
si na tento den určitě vzpomeneme.

Věra Ševčíková



13

sportovní létání na chlumu
Mnozí z dnešních sedmdesátníků a starších se ještě zúčastnili leteckých dnů na jižním svahu 

kopce Chlum u Bílavska, na svahu nad Chomýží, nebo na tzv. Slavkovské louce pod Hostýnem. 
Po válce se velkostatkář Pokorný, majitel statku Chlum, uvolil a pronajal leteckým plachtařům 
pozemek pod Chlumem o rozloze 70 x 700 m, kde si mohli postavit hangár. Jednou z výhod to-
hoto letiště bylo, že hory v okolí letiště umožňovaly létání na svahu a k dosažení potřebné výšky 
stačilo startovat pomocí navijáku. Tak se do vzduchu dostali plachtaři ze Zlína, Holešova, Přerova, 
Napajedel a Kroměříže. Poslední zaznamenaný letecký den, kterého se nepochybně zúčastnilo 
mnoho Jankovjáků, se odehrál 29. září 1952. Pak se začalo létat na nově vybudovaném letišti 
v Holešově.

Jaroslav Pospíšil

Jak se žilo v Jankovicích – ze vzpomínek občanů

hvězdná chvíle žravého brouka
Velký rozruch způsobilo i v Jankovicích prohlášení naší vlády z 28. června 1950 publikované 

v Rudém právu a vysílané rádiem o tom, že „všechny oblasti naší republiky hraničící se Západním 
Německem byly zachváceny mandelinkou bramborovou. Nebezpečný škůdce k nám byl dopraven 
uměle, záměrně a hromadně pomocí mraků a větru západními imperialisty. Pracující lid i školní 
mládež se povolávají do boje proti žravému brouku, který svými vlastnostmi se tolik podobá 
lidem, kteří jej zaseli i u nás“.

Tak jako v okolních obcích, také v Jankovicích bylo reagováno na vládní výzvu. Zdejší soudruzi 
o ní hovořili na členské schůzi místní organizace 
KSČ konané den po tomto prohlášení vlády ve tři 
hodiny odpoledne v hostinci Na Valše. V zápise ze 
schůze stojí: „Zvláště bylo diskutováno ohledně 
ostražitosti při výskytu mandelinky bramborové. 
Nařizuje se řídícímu učiteli Karlu Stokláskovi, 
aby zorganizoval všechny žáky ze školy ke sběru 
mandelinky na katastru Jankovic.“

     Tehdejší předseda místní organizace KSČ 
šel ještě dál. Nenechal to na panu řídícím a o své 
újmě nařídil zastavení vyučování na jeden den 
s tím, že všichni žáci místní školy se zúčastní 
kontroly na všech bramborových kulturách na jan-
kovském katastru. Za pár dní se tato snaha ukázala 
jako zbytečná. Mandelinka se na jankovských 
polích nikde nevyskytla.

     Dnes se ví, že tato kampaň byla načasovaná 
a spuštěna ve chvíli, kdy komunistická severní 
Korea překročila 38. rovnoběžku a bezdůvodně 
napadla Jižní Koreu. Začala tak válka na dvou 
frontách – v Rudém právu se po řadu týdnů vedle 
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sebe objevovaly zprávy z československého bojiště, kde žáci „bojovali“ proti „imperialistickému 
brouku“, a z korejské války. Postupně tažení proti mandelince sláblo a také jankovští soudruzi 
pochopili, že něco není v pořádku, a přestali se v něm angažovat. Alespoň tomu nasvědčují zápisy 
z dalších komunistických schůzí v hostinci Na Valše.

Jaroslav Pospíšil

Ve znamení Všech svatých a dušiček
Počáteční listopadové dny se nesly ve znamení církevních svátků Všech svatých a Vzpomínky 

na všechny věrné zemřelé, lidově Dušiček. Pro mnohé to byly dny vnitřního vyúčtování, smíření 
a znovuhledání. Mnozí jankovští občané v tento čas, více než kdy jindy, přistupovali k hrobům 
na holešovském hřbitově i jinde, kde spí spánkem věčným ti, kdo nás předešli v cestě na věčnost. 
Tady v tichém zadumání jako by pozůstalí chtěli znovu navázat kontakt se svými blízkými a vzpo-
menout na zážitky, které neodvratně odvanul majestát smrti. Přicházeli také v duchu obejmout, 
nebo stisknout ruku těm, kteří již pochopili smysl života a prošli Branou poznání. Rozžínají zde 
svíčky, prosí za odpuštění a odpouští. Odpouští mrtvým i živým, neboť cítí, jak těžké je být soud-
cem sobě samému, natož jiným. Na hrobech pak zaplanula světla rozžehnutá s láskou, ale někdy 
i se studenou obřadností – tak už to u lidí chodí.

Jaroslav Pospíšil

Jankovické pamětnice vzpomínají na nejhorší zimu za 100 let
Meteorologové, kronikáři obcí i archiváři se shodují, že za posledních 100 let prožívali občané 

nejen našeho podhostýnského kraje nejhorší zimu v roce 1929. Při srovnání s tehdejším řáděním 
přírodních živlů mnohdy současné povětrnostní kalamity připomínají spíše neškodnou hříčku 
počasí.

Je to už hodně dávno, když jsem někdy v 90. letech zapnul diktafon ve společnosti dvou 
pamětnic, paní Křížkové, manželky 
Františka Křížka, tzv. mlíčaře z č. p. 8, 
a paní Navrátilové, babičky Karla 
Navrátila, které na tu krutou zimu 
pamatují. 

Podle jejich vzpomínek sníh napa-
dl už před Vánocemi a doprovázely ho 
velké mrazy, až kolem 38 stupňů. Zima 
pak trvala dlouho a nejhorší na ní byly 
mrazy a obrovské množství sněhu. 
Přišla i sněhová vánice od severu, která 
nafoukala ohromné závěje. Sněhu le-
želo tolik, že na Pohoršově u Lipnero-
vého dosahoval až po střechu. Stromy 
praskaly, hlavně všechny třešně u silni-
ce, a potom uschly a už nerodily. A jak 
se lidé z Jankovic dostali z vesnice? 
Jezdilo se třeba na saních nebo na lyžích.  Závěje na Pohoršově
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Vlaky měly velké zpoždění, nebo vůbec nejely. U Kratochvílů v Dobroticích v první zatáčce bývala 
velká závěj a sníh se odhazoval vším, co bylo po ruce. Obecní zastupitelstvo vždycky nechalo vy-
bubnovat, že se občané mají zapojit do prohazování cest. Silnici z Jankovic do Dobrotic nechávaly 
zprůjezdňovat úřady z Holešova a platily za to. Nejvíce sněhu bylo v Jankovicích na Pohoršově. 
Děti chodily přesto do školy, která v Jankovicích fungovala. Rodiče se báli posílat děti do měš-
ťanky v Holešově, aby cestou neomrzly. Žádná další zima už nebyla tak tvrdá jako ta na začátku 
roku 1929.  Za pravdu jim dávají statistiky – v únoru 1929 bylo u Českých Budějovic naměřeno 
-42,2°C a poslední ledový den, kdy je teplota celý den pod nulou, byl v Praze naměřen až 
4. dubna 1929.

Povídání s pamětnicemi bylo dlouhé a nehovořilo se jen o zimě. Další vzpomínky přineseme 
v jednom z následujících vydání jankovického zpravodaje.

Jaroslav Pospíšil

Vzpomínáme 
Čas každému z nás dospělých už neúprosně ukrojil ze života tu část, ke které se ve vzpomín-

kách vracíme nejraději – dětství. S panem Josefem Zapletalem, Jankovjákem tělem a duší, který 
žil v domě naproti zvonice č. p. 27 a nyní bydlí v Kroměříži, jsem se v minulosti dávné i nedávné 
setkával velmi často. Při takových příležitostech jsem se vždy snažil přimět Josefa k tomu, aby 
se ohlédl zpět a zamyslel se nad nenávratně uplynulým mládím. „Nátlak“ se mi vyplatil a nyní 
předkládám první část Jožkových vzpomínek:

hony
„Hony byly velkým zpestřením našich podzimních klukovských akcí. Začínaly nebo končily, 

případně tady byla svačina, v druhém janovském hostinci Na Valše, kde byla hostinskou paní 
Faldíková. Vzpomínám si na několik epizod. 
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Byli jsme na honě a naháněla se již Pasíčka. Stáli jsme pod Šefranicí, kde jsme v zimě sáňkovali 
z prudkého konce, a najednou se v poměrně velké výšce objevil dravý pták, asi káně. Honci i střelci 
na ni podezřele intenzivně upozorňovali, tehdy ještě ani nebyl zákaz lovu těchto ptáků. Přestože 
byla vysoko, myslivci na ni naprosto bez úspěchu začali střílet, proto na ni namířil i pan Očadlík, 
řečený Federovič, a vystřelil. Po výstřelu se objevilo mračno bílého peří. Samozřejmě za řehotu 
všech, kteří na tento okamžik čekali, když mu podstrčili do kasy patronu doma nacpanou peřím. 
Tehdy si z důvodů ekonomických myslivci připravovali patrony sami doma.

Při dalším honě a jiný rok, pamatuji se, že bylo krásné podzimní počasí, jsme se odtrhli z hlav-
ního kruhu honců a na pozvání Franty Kelnara jsme šli ke „Dvoru“, kde bydleli. Franta, zkušený 
znalec zvěře, dobře věděl, že bažanti, kteří byli vyplašeni z lesa Agátí, létávají směrem ke „Dvoru“ 
a délka jejich letu stačí právě k doletu do jejich zahrádky. Proto nás rozestavil podél plotu, nechal 
zalehnout a čekali jsme na bažanty. Za chvíli začali létat a přistávali zrovna u nás. Rychle jsme 
vždy vystartovali a pěšího bažanta nahnali pod nakloněný plot, kde proti mrštným klukům neměl 
šanci. Tak jsme chytili asi 6 kousků.

Ještě jednu příhodu si odtud pamatuji. Kelnarovi chovali mimo ostatní zvířata i ovce, které 
se pásly na louce u domu. Kluci dobře znali záludnosti berana, který byl vůdcem tamního stáda. 
Šel jsem s nimi na louku a kluci najednou, v době, kdy jsem byl otočen k beranovi zády, ukazují 
na oblohu a říkají: Podívej, co je to za dravého ptáka?“ Načež beran, věda co má učinit, mě napálil 
zezadu svými rohy, že jsem vyletěl do vzduchu a po dopadu na zem nemohl popadnout dech.“

Čím tahali zemědělci
Grygerovi měli nejvíce čtyři koně, malým a vytrvalým koníkem byla Penza. Ryškovi měli dva, 

Josef Navrátil dva, Zívalík dva huculy, Koláček dva, Jara a Olin Daďovi dva, Štefka a Hynek Daďovi 
dva, my jsme měli rovněž páru koní. Trochu zvláštností byl volský potah pana Josefa Křížka, byli 
to vždy klidní a rozvážní tvorové. Kombinaci měl Jindřich Kolařík, a to jednoho volka a jednoho 
koně. Ostatní tahali kravkami. Pamatuji si, že jedinou černou krávu měl Jan Pospíšil, což v té době 
byla velká zvláštnost.

Josef Koláček se svými koňmi na pohoršovských polích
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hlášky
U kluků bylo běžným zvykem se hecovat, případně „štychovat“, kdo dá nejlepší hlášku. Pře-

borníkem byl Tonda Ryšků. Tak například: „Máš hlavu jako poslední zemák ve sklepě.“ nebo „Máš 
čtyři vlasy pěti řadama.“

Jaroslav Pospíšil

Přišel sv. mikuláš – tradice a dnešek
Podle lidových pranostik, jejichž velkou sběratelkou byla v Jankovicích paní Marie Stoklásková, 

jsou první prosincové červánky odleskem nebeské kuchyně, kde v obrovské peci peče sv. Mikuláš 
marcipán a jiné dobroty dětem, které před jeho svátkem nápadně krotly a ochotně poslouchaly 
rodiče. Na dveřích jankovických světnic rostly řady křížků, kolik Otčenášů bylo přidáno k obvyklé 
denní modlitbičce. V předvečer svátku sv. Mikuláše, když vyšla Večernice, bylo slyšet práskání 
bičem, jímž chasa vítala světce. Dětské oči svítily nedočkavostí i posvátnou hrůzou, neobjeví-li 
se v průvodu s Mikulášem také zlý čert. Znenadání zaklinkal pod okny zvoneček a Mikuláš byl tu. 
Velká, majestátní postava vyplnila celé dveře. Mikuláš se tázal dětí, jak se učí, jestli poslouchají 
rodiče, načež podle zásluhy nakládal dárky, kterými splnil i tajná přání dětí, které je důvěrně svě-
řovaly rodičům. Menším dětem, které by se Mikuláše bály, nakládal v noci. Svátkem sv. Mikuláše 
byl zahájen cyklus zimních lidových zvyků.

Taková byla dávnější minulost i v Jankovicích. Dnes tato tradice přetrvává v jiném „aranžmá“, 
ale s Mikulášem, andělem i čerty, kteří předávají dárky dětem v sále obecního úřadu. Občas dojde 
i na slzičky, když je nějaký čert příliš rozverný a chce nacpat dítko do pytle. Minulost s dneškem 
však spojuje dětský úsměv, radost z dárků a štěstí rodičů obohacených krásným zážitkem.

Jaroslav Pospíšil

Šestý triumf ve dvouhře pro michala daňka
Červen se stává pro řadu tenisových nadšenců z okolí časem, kdy přijíždějí změřit síly 

s ostatními na turnaj do Jankovic. Očekáváná podívaná proběhla ve sportovním areálu posedm-
advacáté v rámci dvouher a ve čtyřhrách se tento rok hrál šestnáctý ročník. Od pátku 14. června 
byly nejprve rozehrány základní skupiny dvouher mužů a ostatní kategorie byly průběžně také 
řazeny do nabitého programu zápasů.

Z vyhlášení výsledků turnaje mládeže 29. 6. 2013
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Kategorie nejmladších se stejně jako loni sloučily v jednu skupinu do 15. let. Kategorii dětí 
čítající 5 účastníků vyhrála Adriana Hendrychová před Tomášem Novosadem a dalším domácím 
hráčem Zbyňkem Pospíšilem. Chtěl bych také poděkovat za pomoc při organizaci soutěže mládeže 
Janě a Lumírovi Hendrychovým.

Letošní ročník se zapíše do historie zejména nebývalým počtem odstoupení z důvodů zranění 
i jiných nekonkrétních důvodů. Toto ovlivnilo jak závěrečné boje ve dvouhrách, tak i ve čtyřhrách 
mužů. Mužskou čtyřhru tak po jednoznačném boji ovládla ve finále proti páru E. Chudárek, K. 
Odstrčilík dvojice Š. Marko, J. Podhajský ze Zlína. 

Ve dvouhře „přepsal dějiny“ Michal Daněk, který se stal vítězem pošesté a má tak o jedno 
vítězství víc než domácí A. Hrudík, a je v tuto chvíli nejúspěšnějším hráčem v historii turnaje. 
Finálové utkání přineslo velmi vyrovnaný boj. M. Daněk se v něm utkal se svým deblovým spolu-
hráčem Karlem Posoldou. Tomu ani druhá finálová účast po sobě nepřinesla vytoužené vítězství 
v turnaji a po dramatickém boji prohrál 5:7, 6:1, 4:6.

Po celou dobu se tenisový turnaj těšil velkému zájmu diváků z Jankovic i okolí, kteří si našli 
cestu do příjemného prostředí sportovního areálu, kde pro ně mimo pohledného tenisu čekalo 
také bohaté občerstvení. Přálo i počasí, i když jsme zaznamenali velký rozdíl v teplotách, ve kterých 
byla některá utkání hraná. V době veder, která panovala v prvním týdnu turnaje, se hrálo při teplotě 
34°C ve stínu a naopak v polovině druhého týdne se hrálo v pouhých  12°C při zatažené obloze.

Všechny podrobnosti o turnaji, historii tenisového klubu a bohatou fotogalerii najdete 
na stránkách http://atps.converter.cz/.

Miroslav Darebník

nový oblíbený sport pro každého
Oblíbeným sportem se v uplynulém roce stal v Jankovicích badminton. Hřiště, které je umístě-

no ve velkém sále budovy OÚ, vzniklo však již na začátku roku 2012. Zprvu pár nadšenců dokázalo 
postupně mezi sebe přilákat další hráče, pořídili si patřičnou výbavu a začali hrát pravidelně každý 
týden. V současné době patří například každý pondělní podvečer ženám a pátek naopak mužům. 

Jarní turnaj ve čtyřhrách vyhráli D. Kuba s J. Sedlaříkem
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13. dubna letošního roku se uskutečnil 1. ročník turnaje obou kategorií ve čtyřhrách, který se hrál 
téměř celé dva dny. Vítězi se stali v kategorii žen dvojice Eva Crlíková, Kateřina Kubová před Věrou 
Krausovou a Petrou Batouškovou. Třetí místo patřilo páru Soňa Dočkalová, Eva Páníková.  Soutěž 
mužů ovládli Dalibor Kuba s Josefem Sedlaříkem před dvojicí J. Nedbal, O. Matula a pomyslný 
bronzový stupínek patřil páru Josef Kučera ml., František Hlavinka.

Pro případné nové zájemce připomínáme, že je možné hrát po dohodě s paní Alenou Ne-
dbalovou denně mimo dobu, která je vyhrazena pro kulturní a společenské akce (plesy, koncerty, 
zábavy, oslavy). Aktuální informace, kdy je hřiště mimo provoz, jsou uvedeny na webu obce v sekci 
Sport/Badminton. Pokud byste si chtěli zjistit více informací o tomto sportu, najdete je na webu 
www.badminotweb.cz.

Miroslav Darebník

Českému stolnímu tenisu v kategorii žen vládne letos hana matelová z Jankovic

hana matelová (1990)
Klub:  
od r. 2013 - TTG Bingen/Munster-Sarmsheim (Německo) 
– 1. Bundesliga
Předchozí kluby:  
KST Holešov
TJ Spartak Hluk a SKST Mart Hodonín / extraliga žen ČR/,
SV Darmstadt 98 / 2. Bundesliga/, Německo
od juniorské kategorie členkou reprezentačního družstva ČR
největší úspěchy: 
3. místo na ME ve stol. tenisu - družstva žen – Schwechat /Rakousko/ - říjen 2013
3. místo na ME smíšených čtyřher - 2013 – Buzau /Rumunsko/ – červen 2013
1. místo a titul Mistryně České republiky ve dvouhře a smíšené čtyřhře 
a 2. místo ve čtyřhře žen na M ČR - březen 2013 

• V kolika letech jste začala hrát tenis a kdo vás k němu přivedl? 
Ke stolnímu tenisu jsem se dostala díky tátovi, který sám hraje. Bylo to v 8 letech v Holešově.
• Jak často je třeba trénovat, aby sportovec dosáhl takových úspěchů?

Stolní tenis, tak jako i ostatní sporty, je velký mix různých aspektů, jako je fyzická kondice, psychická 
odolnost, pohoda, talent a píle. A především trénink, bez něho to nejde. Ale sám člověk musí poznat, 
kolik musí nebo může trénovat, kolik vydrží jeho tělo. Je to hodně individuální. Sama nedokážu říct, 
že pokud bych trénovala denně o další 2 hodiny více, jestli budu lepší hráčka či nikoliv. 
• Máte nebo měla jste dřív nějaký hráčský vzor? 

Žádný hráčský vzor jsem neměla. 
• Procestovala jste již se stolním tenisem spoustu zemí světa, která byla nejvzdálenější 
a kam se ráda zase vrátíte? 

Ano, navštívila jsem už spoustu zemí. V mládežnické kategorii jsem hrála turnaj v Kapském Městě 
v Jihoafrické republice, ale asi nejvíce se mi líbilo v USA, v San Francisku, kde se konalo Mistrovství světa 
juniorů. Povedlo se nám ve zbývajícím volném čase projít město, což se nám normálně nepoštěstí. 
Udělalo to na mě ohromný dojem a ráda bych se do USA ještě někdy podívala.

Také už jsem měla možnost několikrát trénovat se svými reprezentačními kolegyněmi v baště 
světového stolního tenisu v Číně. Ale pak se samozřejmě strašně ráda vracím domů. 
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• Jak vypadá běžný den profesionální stolní tenistky? 
Můj den začíná kolem osmé hodiny ranní snídaní. První tréninková fáze začíná v 9:30 hod., a proto-

že trénuji v Praze, tak mi asi půl hodinky zabere cesta z bytu do haly. Fáze trvá něco kolem dvou hodin, 
včetně rozcvičení, protažení, kondiční přípravy a samotné hry.  Po tréninku následuje oběd a chvíle 
odpočinku. Od tří do pěti je další fáze. V ní se opakuje to, co v první fázi. Po tréninku opět domů, večeře, 
případná regenerace. A pak spánek a další den znovu. Trénink může být často rozmanitý a jeho intenzita 
hodně záleží na tom, v jakém období se právě nacházím a jaké mě čekají sportovní akce. 
• Předpokládám, že nejcennějším úspěchem je letošní titul ve dvouhře žen, nebo existuje 
jiný?

Samozřejmě si letošního úspěchu z Mistrovství ČR velice cením, ale pro mě jsou určitě medaile 
z Mistrovství Evropy daleko větším úspěchem, konkrétně medaile v družstvech žen. 
• Jaké máte další zájmy a koníčky, pokud máte volno? 

Jelikož studuji vysokou školu, tak se ve volných chvílích snažím dohnat školu. Jinak nejvíce četba, 
hudba, film a v zimě lyžování. 
• Stolní tenis má v naší obci tradici, hraje se zde více než 20 let vždy o vánocích turnaj, 
který bývá obsazen nejméně 15 místními hráči v kategoriích žen i mužů. co byste jim před 
letošním ročníkem, který se blíží, vzkázala?

Těší mě, že stolní tenis má v naší obci tradici. Slibuji, že pokud mi vyjde čas, ráda se zastavím.  
      

Za čtenáře se ptal 29. 10. 2013 Miroslav Darebník

S reprezentací žen skončila Hana Matelová (1. zleva) na letošním mistrovství Evropy na 3. místě



21

Jubilanti 2014
LEDEN Karel Navrátil                            70
ÚNOR Antonín Kučera 94
                    Jaroslav Kučera 80
                    Ladislav Křížek                         75
                    Milan Barotek 60
                    Antonín Hrudík                         55
                    Naděžda Vaculíková                 50
BŘEZEN Jiří Křížek 75
 Josef Ševčík                       75
 Jana Strnková                     65
 Karel Měcháček                  60
 Jarmila Vrančíková            55
 Anna Dudíková                  50
DUBEN Karel Adámek 96
KVĚTEN Anna Barotková              60 
 Alena Janálová  60
 Miroslava Darebníková    60
 Miluše Crlíková                55
ČERVEN Věra Petrášová                55
 Hana Zarembová            50
ČERVENEC Anna Tatýrková 75
 Libor Crlík 55
 Petr Janák  50

sPoleČensKá KronIKa

SRPEN Jiřina Stoklásková               70
 Ludmila Tkadlečková         55
ZÁŘÍ  Václav Blabla                         75
                         Irena Křížková                       65
                        Marie Caletková                      65
ŘÍJEN Vlasta Hrachovcová 80
                        Milan Pecho                             75
                        Zdeněk Křížek                         70
                       Josef Dvorník                            60
                       Radomír Janoš                          60
LISTOPAD   Josef Fuksa                                70
                       Michal Zaremba                        50
PROSINEC Helena Balážová                     50

zemŘelÍ  2013
 Jana Stoklásková
 František Pokorný
 Karel Stibora
 Leo Skalina
 Zdeněk Caletka
 Otýlie Barotková
Celkový počet obyvatel k 31. 10. 2013: 
379 (z toho žen 178 a mužů 201)

20 let westernových závodů
Jankovice a western rodeo show jsou 

neodmyslitelně spjati už neuvěřitelných 20 let. 
Hlavní postavou v organizaci je od začátku pan 
Ladislav Koláček, který však zdůrazňuje, že uspo-
řádat takovou akci není o jednom člověku, ale o 
spolupráci mnoha lidí a hlavně těch ze Spolku 
pro chov a přátele koní. Tento spolek nyní čítá 
8 členů a stará se nejen o tyto závody. Udržuje 
také celý areál Hard Land Ranch nacházející se u 
řeky Rusavy a pořádá také podzimní Hubertovu 
jízdu, která letos proběhla v sobotu 2. listopadu 
za účasti 23 koní.

Vrátíme-li se k letošnímu ročníku rodea, je třeba připomenout, že se zde sešlo téměř 70 koní, 
z nichž zhruba 40 závodilo v některé z disciplín a všechno sledovalo 800 diváků.

Věříme, a jak sám L. Koláček říká: „Dokud bude elán a budeme zdraví“, že v činnosti a pořádání 
rodea budou dál pokračovat.

 Miroslav Darebník

Zahájení Hubertovy jízdy 2. 11. 2013
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fotoGalerIe
Před utkáním svobodní – ženatí 25. ledna 2013

na naši ledovou plochu přijeli 27. ledna 2013 hráči tučap
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na dětském karnevalu 3. února 2013 tentokrát čaroval kouzelník Šeklin

tanec s medvědem – masopustní průvod v únoru 2013
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1. dubna 2013 na Velikonoční pondělí…

slet čarodějnic 30. dubna 2013
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fotka z archivu

obec pro vás připravuje:

5. prosince 2013 mikulášská nadílka - za dětmi domů přijde Mikuláš s čerty a andělem, 
začátek po 16. hodině.  

8. prosince 2013 Vánoční koncert – hudba s vánoční tématikou v podání dechové hudby 
Moravská Veselka, začátek v 15.00 hod. v sále OÚ.

8. února 2014 maškarní ples – účastníci v maskách mají 50% slevu na vstupném. K poslechu 
i tanci hraje hudba Galaxy, bohatá tombola i občerstvení.

9. února 2014 dětský karneval – tradiční rej masek v sále OÚ. Vystoupení klauna z Balón-
kova. Pro děti bude připravena tombola, hry a soutěže, začátek v 14.30 hod. 

Program všech akcí bude dále upřesňován, sledujte proto hlášení místního rozhlasu 
a stránky http://www.jankovice.net, kde najdete aktuální zprávy a fotografie ze života 
obce.
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soUtĚŽ o cenY s KŘÍŽoVKoU
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Na fotografii je  .......................................................................................................................................... 

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

Jméno:  .........................................................................................................................................................

Poznejte domek na fotografii

Vyplněné kupony vystřihněte a vhoďte do připravené schránky v prodejně potravin v bývalé 
škole nejpozději do 31. prosince 2013.

ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří získají poukázky na nákup v super-
marketech albert v hodnotě 100,- Kč.

správné odpovědi z minulého vydání 2012: 
tajenka křížovky: Pod Kozákovnou
na fotografii: dům č. 55, bydleli zde Dočkalovi, na stejném místě stojí novostavba rodiny 

z odevzdaných odpovědí, kterých bylo celkem 9, byli vylosování tito výherci: Věra Ševčíková, 
Bernard Malátek, Františka Ševelová
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Stará lípa pod zvonicí (skácena byla podle údajů v kronice v roce 1942)

… v roce 2013


