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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vážení čtenáři,
opět po roce se setkáváme nad
dalším výtiskem zpravodaje obce
Jankovice. Členové zastupitelstva,
zájmových spolků, mateřské školy a obětaví občané zajímající se
o dění v obci shrnuli události a
dění za uplynulý rok s výhledem
na další období.
Rok 2013 oproti minulým létům
v investičních akcích byl omezený. Je to ovlivněno hlavně splácením úvěru za realizovaný vodovod. Přesto se podařilo plnit
naléhavé úkoly.
Největší akcí (starostí) byla nutná
úprava prostor v mateřské škole
z důvodu naplnění kapacity počtu
dětí. V období prázdnin bylo nutné vystěhovat prostory jak školky,
tak i knihovny, kde byla zřízena odpočinková místnost dětí.
Stávající úpravy znamenaly mj.
nové lité podlahy v jídelně, šatně
zaměstnanců, chodbě, včetně po-

ložení podlahy PVC a kompletní
výmalbu prostor školky, doplněn
byl i chybějící inventář (nová lehátka, židličky…). Knihovnu bylo
nutné přemístit do sálu hasičské
zbrojnice ve dvoře OÚ, kde byly
rovněž provedeny drobné stavební úpravy.
Další důležitou akcí byla oprava
pomníku obětem I. a II. světové
války s finanční dotací z ministerstva obrany ČR. Oprava dokončena v termínu k 30.11.2013.
Nutné vzpomenout množství
kulturně společenských akcí
v průběhu roku. Již tradiční karneval dětí, končiny s pochováváním basy, MDŽ, lampionový průvod a další. Nejzdařilejší akcí jistě
byly tradiční Slovácké hody s právem v měsíci srpnu, za což velmi
děkuji jak hodové chase, tak také
rodičům stárků. V září to pak
byla účast na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti.
Poslední kulturní akcí letošního
roku bylo setkání u vánočního

stromu s mikulášskou nadílkou,
kde vystoupili se svým programem mateřská školka, soubor
Lipečka a Lipuše a CM Babica
z Hluku.
Za všechno, co se podařilo a tím
nemám na mysli jen investiční
akce, ale i kulturně společenské
akce a běžný provoz obce, mám
upřimnou radost. Věřím, že
všechny tyto kroky přispívají ke
zlepšení života občanů.
Touto cestou chci poděkovat zaměstnancům OÚ, zastupitelům
obce, členům TJ Sokol, členům
SDH, Mysliveckému sdružení,
souboru Lipečka, Lipka, Lipuše
za aktivní podporu pořádaných
akcí a důstojnou reprezentaci
obce. Současně se těším na další
spolupráci.
Závěrem přeji do nového roku
2014 všem spoluobčanům zdraví, rodinnou pohodu, vzájemnou
úctu a porozumění.
František Šimek,
starosta obce

Informace OÚ
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2013
ze dne 20. 2. 2013, konaného na kulturním domě v Jankovicích
Zastupitelstvo obce Jankovice se
sešlo v nadpoloviční většině.
Zastupitelstvo obce Jankovice
schvaluje:
1. program zasedání, sčitatele hlasů, ověřovatele zápisu a členy
návrhové komise
2. hospodářský výsledek PO MŠ
Jankovice za rok 2012, zisk ve
výši 10.472,60 Kč bude převeden do rezervního fondu
3. rozpočet obce Jankovice na
rok 2013 – přebytkový (příjmy 5,350.900,- Kč, výdaje
4,356.200,- Kč, financování 2

994.700,- Kč)
4. Zadání územního plánu Jankovice
5. finanční příspěvek ŘK farnosti Huštěnovice ve výši 4.000,Kč na opravu farní budovy po
vzniklém požáru

8. připojení internetu v knihovně
spol. Avonet
9. výsledek Tříkrálové sbírky 2013
v obci Jankovice
10. návrh na vyhlášení zvláště chráněného území „Jankovice - kostel“
11. kolaudaci mostu u č.p. 124
12. kolaudaci dvorní části OÚ (požární zbrojnice, 2 sklady)
neschvaluje :
6. prezentaci obce Jankovice v pu- 13. stav zůstatku u KB ke dni
20.2.2013
blikaci ČR – města a obce
14. diskusi
František Šimek, starosta
bere na vědomí :
Antonín Dúbrava místostarosta
7. plnění úkolů z minulého zaseV Jankovicích dne 20. 2. 2013
dání
Naše Jankovice

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013
ze dne 15. 5. 2013, konaného na kulturním domě v Jankovicích
Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině.
Zastupitelstvo obce Jankovice
schvaluje
1. program zasedání, sčitatele hlasů, ověřovatele zápisu a členy
návrhové komise
2. závěrečný účet obce Jankovice
za rok 2012, jehož součástí je
- plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012
- výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
- výsledek hospodaření obce
za rok 2012 podle platných
právních předpisů v oblasti účetnictví, zisk ve výši
265.794,67 Kč bude převeden do nerozděleného zisku
minulých let
- hospodářský výsledek PO
MŠ Jankovice za rok 2012
a to bez výhrad
3. účetní závěrku obce Jankovice
za rok 2012 a konstatuje, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti
svědčící o tom, že účetnictví
obce Jankovice není úplné a
průkazné. Zastupitelstvo obce
nezjistilo žádné skutečnosti,
které by vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný a

poctivý obraz předmětu účetnictví
4. rozpočtové opatření č. 1/2013
ve výši + 280.560,00 Kč
5. nařízení obce Jankovice č.
1/2013 – tržní řád obce
6. smlouvu o dílo na zpracování
dokumentace územního plánu
Jankovice uzavřenou s Ing. arch.
Vladimírem Dujkou
7. smlouvu č. D/0207/2013/KH
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 40 tis. Kč,
uzavřenou mezi obcí Jankovice
a Zlínským krajem, na nákup
plovoucího čerpadla a osobních
ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku SDH Jankovice
8. smlouvu se spol. EKO-KOM,a.s., o výpůjčce
9. průjezd RZ Barum Czech Rally
Zlín 2013 obcí Jankovice
10. příspěvek ve výši 1.000,- Kč
Českému svazu ochránců přírody, ZO Buchlovice, na provoz
záchranné stanice volně žijících
živočichů
povoluje
11. provozování tombol při zába-

vách (plesech, fašankové zábavě,
hodové zábavě apod.) pořádaných v obci Jankovice a zároveň
schvaluje, že správní poplatek za
vydání povolení k provozování
tomboly se nevybírá
deleguje
12. starostu obce p. Františka Šimka k zastupování na řádné valné
hromadě SVK, a.s. Uh.Hradiště, v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. f) zákona š. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění
bere na vědomí
13. plnění úkolů z minulého zasedání
14. souhlas s řídícími dokumenty
dotace poskytnuté ministerstvem obrany na opravu pomníku obětem světových válek
v Jankovicích a žádost o vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
15. zřízení účtu obce Jankovice u
České národní banky
16. diskusi
František Šimek, starosta
Antonín Dúbrava, místostarosta
V Jankovicích dne 15. 5. 2013

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013
ze dne 25. 9. 2013, konaného na kulturním domě v Jankovicích
Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině.
Zastupitelstvo obce Jankovice
schvaluje
1. program zasedání, sčitatele hlasů, ověřovatele zápisu a členy
návrhové komise
2. rozpočtové opatření č. 2/2013 ve
výši + 179.500,00 Kč a č. 3/2013
ve výši + 59.500,00 Kč
3. navýšení příspěvku na dopravNaše Jankovice

ní obslužnost Zlínského kraje
uzavřené mezi obcí Jankovice a
od 1.1.2014 na 85,- Kč/občan/
Zlínským krajem
rok a od 1.1.2015 na 100,- Kč/ 4. dodatek č. 1 smlouvy č. dle záobčan/rok a pověřuje staroskona č. 111/1994 Sb., o silniční
tu obce podpisem dodatku č.
dopravě, ve znění pozdějších
1 ke smlouvě č. O/0210/2010/
předpisů,–dohodu o spolupráci
DOP o poskytnutí finančního
při zabezpečování místních zápříspěvku za účelem zajištění
ležitostí veřejného pořádku uzadopravní obslužnosti na území
vřenou mezi Policií ČR, KŘP
Zlínského kraje veřejnou autoZlínského kraje, ÚO Uherské
busovou linkovou dopravou,
Hradiště a obcí Jankovice
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5. smlouvu o dílo na opravu pomníku obětem světových válek
uzavřenou mezi Ing. Zdeňkem
Habáněm z Huštěnovic a obcí
Jankovice
6. ceník nájmu a služeb spojených
s nájmem hrobových míst –
hřbitov Jankovice, s platností od

1.10.2013
7. rozšíření programové skladby
HPS – multiplex 3 a 4 (TKR)
bere na vědomí
8. plnění úkolů z minulého zasedání
9. rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z ministerstva

obrany na opravu pomníku obětem světových válek ve výši 177
tis. Kč
10. diskusi
František Šimek, starosta
Antonín Dúbrava, místostarosta
V Jankovicích dne 25. 9. 2013

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Zastupitelstvo obce Jankovice na svém zasedání dne 15.5.2013 usnesením č. 2/2013/4 vydalo
Nařízení obce Jankovice č. 1 – Tržní řád, které řeší místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb. Současně se uvedeným nařízením na území obce Jankovice zakazuje podomní a
pochůzkový prodej a nabídka služeb.
Úplné znění Nařízení obce Jankovice č. 1 – Tržní řád je k nahlédnutí na obecním úřadě a taktéž
je zveřejněno na stránkách obce Jankovice www.jankovice.cz.

Tříkrálová sbírka 2013 vynesla přes dva miliony
Oblastní charita Uherské Hradiště ukončila 14. ledna sčítání výsledků Tříkrálové sbírky 2013. Výtěžek
letošní Tříkrálové sbírky na Uherskohradišťsku se
zastavil na úctyhodných 2,004.815 Kč, což je místní
historické maximum. Tuto sumu vykoledovalo 377
tří až čtyřčlenných skupinek celkem ve 45 obcí a městech regionu.
Letošní sbírka byla na Uherskohradišťsku nejúspěšnější v její třináctileté historii. V porovnání s loňským
rokem jde o nárůst, přesně tedy o částku 68 243 korun. Ač prognózy vzhledem k neustálému zdražování
nebyly příznivé, sbírka rozhodně překvapila. V době
zhoršující se finanční situace se lidé semkli. A výsledek? Obrovská vlna lidské solidarity, jež zachvátila
celý region. Taktéž občané obce Jankovice se aktivně
zapojili do letošní Tříkrálové sbírky. Dvě skupinky
koledníků vykoledovaly částku 10.999,- Kč.
A na co konkrétně vykoledované prostředky byly použity?
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli. Koledníkům za jejich obětavost a
nadšení, se kterým vycházeli do ulic, dárcům za jejich
štědrost.“
Kutálková Kateřina, Šilc Radek

Projekty Oblastní charity Uherské
Hradiště celkem

1.187.567,76 Kč

Charitní centrum sv. Ludmily - dokončení

747 567,76 Kč

Přímá pomoc v nouzi občanům Uherskohradišťska

210 000,00 Kč

Domácí zdravotní péče - nákup automobilu

120 000,00 Kč

Domov pokojného stáří Boršice – nákup postelí

100 000,00 Kč

Pomoc při povodních – květen 2013

10 000,00 Kč

Projekty Arcidiecézní charity Olomouc

476 428,69 Kč

Krizový a nouzový fond Arcidiecézní
charity Olomouc

140 337,05 Kč

Humanitární pomoc organizovaná
Charitou ČR

100 240,75 Kč

Celostátní režijní náklady sbírky

100 240,75 Kč

Rok

2010

2011

2012

2013

Rozdíl 2012/2013 Skupinky

Obec Jankovice

10 412,00

9 821,00

10 332,00

10 999,00

+ 667,00
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Přijaté dotace v roce 2013
• Účelová neinvestiční dotaního rozpočtu (ministerstvo
přijatého na vybudování veřejce z rozpočtu Zlínského kraje
obrany) ve výši 177.000,- Kč
ného vodovodu. Úroky uhrave výši 40.000,- Kč určená na
na opravu pomníku obětem
zené k 31.10.2013 celkem ve
nákup plovoucího čerpadla a
světových válek v obci Jankovýši 109.133,- Kč, podíl obce
osobních ochranných zásahovice. Celkové výdaje na opravu
36.730,- Kč.
vých pracovních prostředků
činily 224.401,- Kč, podíl obce • příspěvek z folklorního grantu
Nadace Synot ve výši 10.000,pro jednotku Sboru dobrovol47.401,- Kč.
Kč pro místní folklorní činnost
ných hasičů obce Jankovice. • Neinvestiční dotace ze státního
na pořízení doplňků ozvučovací
Celkové výdaje 68.607,- Kč,
rozpočtu (ministerstvo zemětechnky (prostřednictvím vepodíl obce činil 28.607,- Kč.
dělství) ve výši 72.403,- Kč na
doucí FS Lipečka)
• Neinvestiční dotace ze státčástečné krytí úroků z úvěru

Bilance příjmů a výdajů 01 – 10/ 2013 obce Jankovice
stav účtu k 1.1.2013
příjmy
výdaje
saldo
financování
stav účtu k 31.10.2013
výsledek hospodaření k 31.10.2013

882 328,74
4 654 708,41
3 419 823,18
1 234 885,23
- 835 795,00
1 281 418,97
+ 399 090,23

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

OBEC JANKOVICE - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
za období 01 – 10 / 2013
Svozová společnost

plasty

Komp.
obaly, nápoj.
karton

Sběrné suroviny Uh.Hradiště
1,205
OTR Uh.Hradiště
1,117
Celkem
2,322
Celkové množství odpadu
85,856 t
Množství odpadu uvedeno v tunách

0,055
0,011
0,066

papír

sklo

1,390

1,940
1,713
3,653

1,390

Směsný
komunální odpad

Objemný
odpad

Nebezpečný
odpad

66,002
66,002

12,060
12,060

0,363
0,363

NÁKLADY A VÝNOSY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
za období 01 – 10 / 2013
Druh odpadu

Náklady Kč

Komunální odpad
Objemný odpad
Tříděný odpad
Nebezpečný odpad
Náklady celkem
Odhad za rok 2013

192 872,00
27 403,00
34 514,00
7 445,00
262 234,00
318 234,00

Závazky
11-12/2013
40 000,00
10 000,00
6 000,00
56 000,00

Výnosy Kč
238 750,00

260 974,00
260 974,00

Poznámka
k výnosům
Místní popl.za svoz TKO
Příjem od EKO-KOM

22 224,00

Svoz komunálního odpadu v obci probíhá každý sudý pátek.
Naše Jankovice

Pohledávky
popl. TKO
0,00

0,00

Kutálková Kateřina, účetní obce
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Kabelová televize – rozšíření programové skladby
Z rozpočtu obce byl pořízen 3. a 4. multiplex pro
rozšíření programové skladby HPS, náklady na pořízení činily 37 730,- Kč .
ANALOGOVÉ TV STANICE
TV NOE
STV 1
MARKÍZA
ČT 1
ČT 2
NOVA
PRIMA
ČT 24
ČT 4
TV JOJ
DAJTO
EUROSPORT
UNIVERSAL CHANNEL
MINIMAX
CS FILM
SPEKTRUM
ŠLÁGR TV

Měsíční poplatek za kabelovou televizi hrazený
obci Jankovice zůstává ve stejné výši, tj. 120,- Kč.
Zde je uveden kompletní seznam nabízených programů:
DIGITÁLNÍ TV STANICE

kanál S 5
kanál S 7
kanál S 9
kanál R 6
kanál R 8
kanál R 10
kanál R 12
kanál S 12
kanál S 14
kanál K 23
kanál K 25
kanál K 27
kanál K 29
kanál K 31
kanál K 33
kanál K 35
kanál K 62

1. multiplex

31. kanál

ČT1, ČT2, ČT4, ČT24
2. multiplex

36. kanál

Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TV
Barrandov
3. multiplex

26. kanál

Prima Zoom, Prima Love, Šlágr TV, Očko,
Očko Golg
4. multiplex

32. kanál

ČTD/Art, Fanda, Smíchov, Telka, Pohoda Rebel, Pohoda Relax, Nova Cinema
ROZHLASOVÉ PÁSMO FM
Kutálková Kateřina

Informace k úhradám poplatků v roce 2014
Poplatky za svoz komunálního
odpadu, ze psů a kabelovou televizi se budou vybírat od měsíce února 2014. Úhrada je možná
v hotovosti v kanceláři Obecního
úřadu v Jankovicích v úřední hodiny a bezhotovostním převodem
na účet obce Jankovice, popř.
placení inkasem (bezhotovostní

úhrady lze provádět již od měsíce
ledna 2014).
Žádáme občany o dodržování
splatnosti poplatků, tj. I.pololetí do 31.3.2014 a II. pololetí do
30.9.2014. Poplatky je možno
uhradit i jednorázově za celý rok.
Číslo účtu obce Jankovice pro
bezhotovostní platby: 9523721

/ 0100 , variabilní symbol : číslo
popisné.
Bližší informace jsou zveřejněny
na internetových stránkách obce
www.jankovice.cz/ úřad obce/poplatky.
Děkujeme za spolupráci.
Kutálková Kateřina

Poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce letošním :

poplatek za svoz TKO
500,- Kč /poplatník/rok
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poplatek za kabelovou televizi
1.440,- Kč / rok

poplatek ze psa
70,- Kč / rok

Naše Jankovice

Digitalizace katastrální mapy Jankovice
Obnova katastrálního operátu se
provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána
potřebou vést katastrální mapu i
písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) podobě. Digitální katastrální data
jsou pak základním zdrojem pro
geografické informační systémy a
pro tvořící se národní informační
systém. Obnovou katastrálního
operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem.
Součástí obnovy katastrálního
operátu nebylo zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu, ale
při obnově se doplnila katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků,
jejichž hranice v terénu neexistovaly a byly sloučeny do větších
půdních celků, a to podle zobrazení v mapách bývalého pozemkového katastru; přitom se tyto
parcely označily novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkových
převodech k záměně parcel.

Při obnově katastrálního operátu se zavedly do katastru nemovitostí výměry parcel vypočtené
ze souřadnic grafického počítačového souboru, pokud nebyly
v dřívějším období určeny přesněji z údajů zjištěných měřením
v terénu; výměra parcely nepatří
mezi závazné údaje katastru.
Katastrální úřad pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Uherské
Hradiště, prováděl v obci Jankovice na Obecním úřadě v době od
26.8.2013 do 6.9.2013 seznámení
občanů s obnoveným katastrálním
operátorem přepracovaným na
digitalizovanou katastrální mapu
pro katastrální území Jankovice,
kdy došlo ke sjednocení katastru
nemovitostí a zjednodušené evidence (pozemkového katastru).
Vlastníci nemovitostí evidovaní
v katastrálním území Jankovice
mohli obdržet podrobné informace o rozsahu vlastnictví a na
požádání jim byly předány informativní kopie katastrální mapy.
Seznámení podrobně a ochotně

prováděla pracovnice katastrálního úřadu. Další podrobnější informace po dohodě mohli získat
občané přímo z pracoviště katastrálního úřadu Uherské Hradiště.
Dne 24.9.2013 došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním
území Jankovice. V souladu
s ustanovením § 17 odst. 2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti dosavadní katastrální
operát stává neplatným a bude
používán pouze obnovený katastrální operát.
Pro občany, vlastníky nemovitostí, to znamená nejpozději do
31.1.2014 navštívit finanční úřad
v Uherském Hradišti a vyplnit
přiznání k dani z nemovitosti, a
to pouze v případě změny výměry pozemků.
Přehled o dostupných digitálních
podkladech pro celé území ČR
je k dispozici na internetových
stránkách http://nahlizenidokn.
cuzk.cz
František Šimek, starosta

Mateřská škola
„Se skřítky jsme kamarádi a máme se všichni rádi …“
Rok 2013 byl pro naši mateřskou
školu rokem velkých změn. Dlouholetá a oblíbená paní ředitelka
Helena Křiváková se ve zdraví dožila kulatého jubilea a rozhodla se
odejít do důchodu. Ve výběrovém
řízení byla vybrána nová paní ředitelka Irma Vranková. Jako pěkný
dárek dostala mateřská škola nové
prostory, které uvolnil obecní úřad
z dnes již bývalé knihovny, novou
výmalbu a nový sedací nábytek. A
tak děti přišly po prázdninách do
pěkné, vymalované školičky a navíc získaly samostatnou lehárnu,
Naše Jankovice

kde mají veškeré pohodlí.
Školní vzdělávací program, podle
kterého pracujeme, má název „Se
skřítky jsme kamarádi a máme se
všichni rádi“ a jeho součástí jsou
také pravidla soužití, kterými se
v mateřské škole řídíme, aby nám
spolu bylo dobře.
Pravidla
• srdíčková - máme se rádi, jsme
kamarádi
• oušková - nasloucháme si, nehlučíme
• nožičková - neběháme, nekopeme se

•
•

pusinková - usmíváme se na
sebe, domlouváme se
ručičková - dokážu se sám obléci, najíst, neubližuji kamarádům

Dodržování těchto pravidel dává
dětem pocit jistoty, že se chovají
správně a pocit bezpečí, že se jim
ve skupině kamarádů nemůže nic
zlého stát.
V říjnu jsme do školky pozvali na návštěvu babičky a dědečky
v rámci Dne seniorů. Hned ráno
jsme upekli jablíčkovou buchtu a
7

těšili se. Babičky přišly, ale dědečkové nás zklamali. Zazpívali jsme
nové písničky, které jsme se naučili a společně si zahráli hry, u kterých jsme si užili spoustu legrace.
Nakonec jsme se pochlubili novou
lehárnou a vlastní výzdobou.
Tradici „Zavírání lesa“ jsme nechtěli přerušit, jenomže podzim
byl tak nádherný, že to vypadalo,
že listí ani neopadá. Nakonec 7.

listopadu jsme se konečně dočkali.
Už ráno děti našly dopis od skřítků s úkolem najít klíč k zamykání
lesa. Ten jsme odpoledne vzali s sebou a po cestě, kterou nám
ukazovali skřítkové a na níž jsme
museli plnit jejich úkoly, jsme přišli až ke kapličce za obcí. Tam nám
dýňový skřítek poděkoval, požádal nás o zamknutí lesa a slíbil
poklad, který jsme si ovšem muse-

li najít. A nebylo to jednoduché!!
Ale všechno dobře dopadlo, poklad byl nalezen, spravedlivě rozdělen a my jsme mohli k táboráku,
který pro nás přichystali p. Miroslav Šilc a p. Antonín Dúbrava. Po
setmění se odvážnější děti vydaly
pozorovat les s baterkou. Odpoledne se vydařilo a jsem moc ráda za
tak hojnou účast.
Pomalu se budeme těšit na Mikuláše, pro kterého si připravíme
pěkné básničky a písničky. A při
těšení se na Vánoce budeme péct
perníčky, navštívíme Vánoční
jarmark v Uherském Hradišti
a nazdobíme si vlastní stromeček ve školce, pod kterým možná také najdeme nějaké dárečky.
Samozřejmě nezapomeneme ani
na kamarády skřítky a zvířátka
v lese.
Zkrátka v naší mateřské školce se
pořád něco děje….
Závěrem bych chtěla za celý kolektiv mateřské školy popřát
všem občanům Jankovic krásné a
pohodové vánoce.
Irma Vranková, ředitelka MŠ

Kultura a sport
XVIII. košt slivovice
Sobotní odpoledne 2. února 2013
- sál kulturního domu v Jankovicích, to byl datum a místo konání
tradiční kulturní akce, na kterou
se dlouho dopředu soustředili
příznivci ochutnávání lahodného moku z širokého okolí. Určitě právem jsme na Slovácku na
tuto průzračnou tekutinu náležitě hrdí. Na letošním, v pořadí
již XVIII.ročníku koštu slivovice v Jankovicích, se sešlo celkem
220 vzorků. Pořadatelé rozdělili
vzorky do kategorií slivovic (144
vzorků), letních peckovic (39)
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a jádrovic (37). Členové deseti
degustačních komisí objektivně
ohodnotili vystavené vzorky a vybrali ty nejlepší. V kategorii slivovic jsou pro letošní rok tři šampioni: Niesner Josef ze Salaše se
vzorkem trnky 2012, Měrka Stanislav ze Starého Města a Kutálek
Rudolf (oba durancie), který jako
jediný mezi letošními vítězi ,,hájil
barvy Jankovic“. V další kategorii
– jádrovice se stala šampionkou
Šimčáková Anna ze Spytihněvi se
vzorkem hrušky 2012. Mezi letními peckovicemi byl vyhodnocen

nejvýše vzorek meruňky 2011
pěstitele Karafiáta Lubomíra st.
z Prostějova. Tady bych se pozastavil a upozornil, že letos poprvé
se našeho koštu zúčastnili se svými vzorky pěstitelé z oblasti Prostějova a hned napoprvé si odvezli
jeden z titulů šampion koštu. Velmi si vážíme každého pěstitele,
který dobrovolně předloží své
vzorky k degustaci. Doufáme, že
se podařilo získat další pravidelné
vystavovatele a také rozšířit propagaci našeho koštu v dalším regionu. Následně jsme se v měsíci
Naše Jankovice

dubnu aktivně zúčastnili s vystavenými vzorky VI. ročníku koštu
ovocných pálenek a domácích likérů v Prostějově – Mostkovicích,
kde bylo hodnoceno celkem 853
vzorků. Mimo tento košt se pěstitelé z Jankovic pravidelně účastní
koštů v Kudlovicích, Traplicích, St.
Městě, Jalubí, na Salaši, ve Spytihněvi a dalších obcích. Myslím si, že
účastí na těchto akcích naši pěsti-

telé přispívají k důstojné propagaci obce a patří se jim touto cestou
poděkovat. Ze zkušeností víme, že
úsilí, které je třeba během roku vyvinout pro zdárnou úrodu ovoce a
jeho následnou proměnu na námi
velmi považovanou tekutinu, není
opravdu jednoduché. Možná právě proto si dovolím citovat motto
letošního koštu: ,,Vyšlo-li z této
země kdy něco silného a tvrdého,

pak to byla slivovice, tak pij…!“
Na závěr chci poděkovat všem
vystavovatelům, degustátorům,
sponzorům, p. Krchňáčkové za
poskytnutí prostor pro degustaci a
pořadatelům, kteří si Vás dovolují
pozvat na další ročník koštu slivovice v Jankovicích v měsíci únoru
2014 .
Za pořadatele TJ Sokol Jankovice
Radek Šilc

Zájezd do Vídně na centrální hřbitov
U příležitosti 70. výročí od popravy 6 našich spoluobčanů ve Vídni, která byla provedena 30.6.1943,
uspořádal Obecní úřad Jankovice dne 21.6.2013
zájezd na Centrální hřbitov do Vídně k uctění jejich památky.
Kromě našich spoluobčanů bylo popraveno celkem
25 Moravanů, kteří poskytli pomoc veliteli TINU
rf. Ludvíku Cupalovi, rodáku ze Staré Břeclavi a
des. Vojtěchu Lakaštíkovi, šlenu roje INTRANSITIVE, rodáku z Chropyně.
Lukaštík našel po seskoku v Čechách vážně raněného Cupala a již ho až do jeho relativního uzdravení neopustil i toho, že roje se jako celky již nikdy
nesetkaly. Když nenalezli později spojení na domácí odboj v Čechách, vydali se na rodnou Moravu, kde prováděli odbojovou činnost. Ukrývali se
na různých místech, až nakonec skončil Lukaštík
v Jankovicích v domku č.p. 38 rodiny Remešových
a Cupal ve staré cihelně na Velehradě u manželů
Pečkových. Žel – náhodou i zradou se jim gestapo dostalo na stopu. Večer 8. ledna 1943 obklíčilo
domek čp. 38 v Jankovicích, kde byl v úkrytu Lukaštík, který v přestřelce
padl nacistickou střelou. O
týden později byl podobný
zátah na Velehradě. Ludvík Cupal volil smrt vlastní
rukou.
Nastalo zatýkání, které postihlo 4 okresy – Uherské
Hradiště, Kroměříž, Břeclav a Hodonín.
Zatčené soudil zvláštní
soud z Brna, který zasedal v Uherském Hradišti
15.3.1943 a vynesl 25 roz-
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sudků smrti. Z nich bylo 21 vykonáno ve dnech
30.6. a 1.7.1943 ve Vídni. Z Jankovic byli popraveni Josef Remeš, Ludmila Remešová, Ignác Remeš,
Klára Remešová, Bernard Remeš a Marie Remešová. Ze sousedních Košíků Cyril Remeš, z Traplic
Josef Oharek, Alois Oharek a Petr Kadlec, z Velehradu Ludmila Pečková a Anna Kučerová, ze Starého Města Rudolf Mazurek, z Kostelan u Kroměříže
Bohdan Šturm a Anna Kudílková. Další popravení
byli z Chropyně a Břeclavi.
Popravy se protáhly do října 1943. Popravení ve
Vídni byli pohřbeni na Centrálním hřbitově v části F, všichni mají své náhrobky. Dne 5.11.1994 tam
byla odhalena pamětní deska s jejich jmény. Jejím
autorem je akad. Sochař Stanislav Mikuláštík.
Účastníci zájezdu se poklonili památce všech obětí
a položili květiny nejen k náhrobkům, ale i kytici
k pamětní desce.
K tomuto významnému výročí pronesl u pamětní
desky proslov starosta obce Jankovice se vzpomínkou nejen na oběti z Jankovic, ale i ostatní popravené. Obec Jankovice na kruté oběti našich spoluob-
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čanů nezapomíná. Součástí zájezdu byla prohlídka
Centrálního hřbitova a návštěva zahrad zámku
Schönbrunn.
Cesta autobusem do Vídně byla vyplněna informacemi o činnosti a osudu výsadku TIN a INTRANSITIVE dle vydaných dokumentů, informacemi a
podrobnostmi se zatýkáním v Jankovicích. Taktéž byla vzpomenuta historie barokního zámku
Schönbrunn.

Zájezdu se zúčastnilo celkem 26 účastníků, z toho
pouze 11 občanů z Jankovic.
Děkuji občanům z Jalubí, Traplic, Sušic, Kudlovic,
Veletin, Napajedel a Otrokovic, kteří přijali nabídku zájezdu. Bez jejich účasti by se zájezd nemohl
uskutečnit.
Dle vyjádření většiny účastníků byli se zájezdem
spokojeni.
František Šimek

Hody opět po roce
Za překrásného letního sobotního odpoledne 17. srpna začaly letošní slovácké hody s právem v Jankovicích. Již tradičně
od počátku doprovázela hodový
průvod vesnicí oblíbená Staroměstská kapela. Podle pravidel
se chasa vedená podstárkem
Jendou Bartoněm z Traplic, který se této role zhostil letos na
jedničku, odebrala nejprve pro
mladšího stárka Rudolfa Kutálka
a následně mladší stárku Mirku
Vaňkovou z Jarošova, která vyšla z domu svých prarodičů. Po
krátkém zastavení u obou mladších stárků se přesunul průvod
před dům staršího stárka Honzy
Silného, a aby byla chasa kom-
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pletní, musela projít téměř celou
vesnicí, aby si společně vyzvedla
starší stárku Darinu Čajkovou. U
domu každého ze stárků a stárek
nesmělo chybět sólo pro rodiče,
které je jakýmsi symbolickým
poděkováním za to, že připravili
své potomky ve slavnostním duchu největšího kulturního svátku,
kterým bezesporu hody v Jankovicích jsou. Kompletní krojový
průvod vyvrcholil před obecním
úřadem, kde letošní stárci, stejně
jako každý rok, požádali starostu
obce o povolení hodů. Tento slavnostní akt sledovalo pozorně velké množství diváků nejen místních, ale i ze širokého okolí. Poté
sobotní program hodů pokra-

čoval v letním areálu Březového
háje, při kterém vystoupila chasa
se svým nacvičeným programem
za doprovodu cimbálové muziky
Babica z Hluku. Počasí nám všem
přálo i v neděli a tak můžeme s radostí hodnotit, že se letošní hody
u nás v Jankovicích určitě vydařily.
Poděkovat se sluší všem, kteří se
podíleli na přípravě hodů 2013 a to
především zástupcům obce, pořadatelům hodové zábavy TJ Sokol,
dále vedoucím souboru Lipka za
nácvik hodového vystoupení chasy a také rodinám stárků. Zvláštní
uznání zaslouží všichni sponzoři
letošních hodů. Tak nashledanou
opět za rok!
Radek Šilc
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Slavnosti vína 2013
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jedinečnou
akcí, kde se po dva zářijové dny
snoubí temperament lidových
tradic a kultury, pestrost slováckých krojů a muziky. Královské
město Uherské Hradiště - srdce
Slovácka - nabízí neopakovatelný zážitek a ochutnávku živého
folkloru v duchu vinařských tradic, lidové písně a tance. Slavnosti nejsou jen „obyčejným“
folklorním festivalem, ale skutečnou reprezentativní národopisnou slavností celého regionu Slovácka. Tato akce do města
přilákala okolo 75 000 návštěvníků. Do jedinečné přehlídky
krojů, folkloru a tradic se zapojilo 65 měst a obcí, degustovala se
vína více než 100 malých i větších vinařství, řemeslné výrobky a pochutiny nabídlo přes 300
stánkařů a v různých zákoutích
města v jediný okamžik hrálo 30
cimbálových muzik.
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Letošní slavnosti vína
patřily i dětem. V přehlídkovém
pořadu
dětských krojů se v
letošním roce představily děti z menších i
větších národopisných
oblastí. Obec
Jankovice, která je součástí
mikroregionu
Staroměstsko, reprezentovalo v několikahodinovém průvodu
vycházejícím tradičně
z Vinohradské ulice
31 krojovaných účastníků vedených starostou. Důstojné místo
v průvodu měli stárci
letošních hodů v Jankovicích. O pěvecký
doprovod se během
průvodu postaral ženský soubor účastníkům, kteří naši obec ležící
Lipuše, doprovázený talentova- uprostřed Chřibů, opět výborně
ným houslistou Jirkou Grebíkem reprezentovali.
Radek Šilc
ml. Dovolím si poděkovat všem
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Z folklorního soudku...
I v letošním roce se v naší obci Jankovice udržuje
folklorní tradice aktivním působením našich tří
souborů. Lipečka, Lipka i Lipuše vykouzlily např.
úsměvy na tvářích maminek při oslavách MDŽ, tradičně doprovázeli stárky v hodovém průvodu v polovině srpna, hrdě reprezentovaly svou obec v září
na Slavnostech vína v Uherském Hradišti a v adventním čase u příležitosti rozsvěcování vánočního
stromečku se budou snažit formou zazpívaných koled a přednesených básniček navodit vánoční atmosféru. Ve vedení souboru Lipečka došlo k významné
změně. V rodině dosavadní dlouholeté vedoucí paní
Lenky Bartošíkové (Grossertové) došlo na podzim
letošního roku k radostné události - narození dcery Leničky. Dovolujeme si jí touto cestou poděkovat
za dlouholeté vedení souborů a popřát hodně štěstí,
zdraví a rodinné pohody. Všichni se těšíme na její
aktivní návrat! V současnosti se ujaly vedení souboru nové vedoucí Marie Kiseliovasová a Kateřina
Kutálková a v září zahájily již sedmý rok existence
Lipečky, kterou tvoří 16 dětí, z toho 10 dívek a jen 6
chlapců. Jsou to děti ve věku od 4 do 9 let. Děti jsou
zejména z Jankovic, až na jednu holčičku, ta dojíždí
z Košíků. Děti nacvičují hlavně tanečky z naší oblasti, učí se nové písničky a básničky, které pak prezentují na různých kulturních akcích. Snažíme se u
dětí vzbudit zájem o folklor a tradice s ním spojené.
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V příštím roce připravujeme pro ty nejmenší pásmo s novým programem. Soubor Lipka zůstal beze
změn. Stále se pravidelně schází a nacvičuje tance
našeho regionu. Lipku tvoří místní mládež, kterou
folklor a tancování stmeluje a hlavně je to baví. Během let působení v souboru je na ně spolehnutí při
vystoupení na různých kulturních akcích. Zejména pak při místních hodových slavnostech, jelikož
krojovanou chasu vytváří převážně členové souboru
Lipka. Ženský sbor Lipuše působí již třetím rokem.
Každý týden se scházejí, aby zdokonalovaly repertoár stávající, anebo ho obohatily o písničky nové.
Není tajemstvím, že pěvecký soubor Lipuše rozšířil
svou působnost i v oblasti dobročinnosti. Navštěvuje penziony pro seniory v našem okrese, kde se svým
zpěvem snaží potěšit vděčné obecenstvo.
Všechny tři soubory se ve svém volném čase snaží
pilně nacvičovat a učit se nové věci, aby mohly při
nějaké další možné příležitosti ukázat své dovednosti. Členům těchto souborů jsme za tuto snahu vděčné a děkujeme za aktivní účast při kulturních akcích.
Bohužel není takových příležitostí příliš mnoho.
Proto je to pro nás výzva, najít nové možnosti. Přejeme si, aby byl folklor v Jankovicích i nadále radostí
pro všechny příznivce a nikoli pouze nuceným klišé,
které musí za každou cenu ke každé obci patřit.
Kateřina Kutálková, Marie Kiseliovasová
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Knihovna
Z důvodu naplnění kapacity počtu dětí navštěvujících místní mateřskou školku a nedostatek prostor
pro jejich výchovu a výuku bylo třeba uvolnit místnost knihovny pro potřeby mateřské školy. Proto
byla knihovna přestěhována do místnosti v budově požární zbrojnice (zasedací místnost pro členy
SDH). Od července do listopadu 2013 byl přerušen
provoz knihovny, protože bylo nutné provést drobné
úpravy. Došlo k výměně oken a dveří, čímž se ušetří
finanční prostředky za energie, dále byla provedena
výmalba prostor, výměna osvětlení a zakoupen kuchyňský set.
Pracovníci knihovny B.B.Buchlovana v Uherském
Hradišti ochotně přijeli a pomohli nám s uspořádáním regálů s knížkami, aby to bylo především pro
čtenáře a návštěvníky knihovny přehledné.
Nové prostory knihovny jsou moc pěkné a věřím, že
se budou líbit i vám čtěnářům, a že si cestu k zajímavým knihám najdou i noví čtenáři. S katalogem knih
se můžete seznámit na internetových stránkách naší
knihovny http://jankovice.knihovna.info. Obec Jankovice poskytuje ze svého rozpočtu každý rok částku 3.000,- Kč na nákup nových knih, které nakupuje knihovna BBB v Uherském Hradišti se slevou.

KNIHOVNICKÉ SLUŽBY
- půjčování knih z vlastního fondu knihovny
- půjčování knih z výměnného fondu knihovny
BBB Uh. Hradiště
INFORMAČNÍ SLUŽBY
- přístup na internet zdarma
- tisk dokumentů
Provozní doba knihovny bude každý lichý týden
v sobotu od 15,00 – 17,00 hodin.
Knihovna bude „slavnostně“ otevřena v neděli
8.12.2013 v 15,00 hod., kdy nad šálkem dobrého
čaje nebo kávy si můžeme popovídat jak o novinkách na knižním trhu, tak určitě o knižním fondu
naší knihovny. V dnešní uspěchané době plné počítačů a elektroniky je taková pěkná knížka v rukách
jistě „odpočinkem“.
Takže milí čtenáři, jste srdečně zváni !!!
Kateřina Kutálková

Statistické údaje o knihovně k 1.1.2013:
- stav knihovního fondu 3.108 knih, z toho naučná literatura 680 a krásná literatura 2.428
- registrovaní čtenáři 32, z toho do 15 let 9
- výpůjčky v roce 2012 celkem 626, v tom :
• naučná literatura dospělým uživatelům 22
• krásná literatura dospělým uživatelům 534
• naučná literatura dětem 10
• krásná literatura dětem 60

Oprava pomníku obětem 1. a 2. světové války
Pomník obětem I. a II. světové
války stojící u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích se
po 67 letech dočkal restaurování.
Na pískovcovém pomníku se nejvíce podepsala větrná eroze, která
má na svědomí i jeho naklonění.
Obci s opravou výrazně pomohla
dotace na obnovu válečných pomníků z ministerstva obrany ČR.
Celková oprava vyjde na 224 tis.
Naše Jankovice

Kč, avšak obecní pokladnu zatíží
částkou pouze 47 tis. Kč.
Pomník byl vystaven v roce 1946
především obětem II. sv.války,
kdy po vyzrazení úkrytu anglického parašutisty Vojtěcha Lukaštíka, rodáka z Chropyně, byli
zatčeni a popraveni členové rodiny Remešovy a Marie Škrabalová,
která dělala Lukaštíkovi spojku
s výsadkem v Čechách. Dále je

zde uloženo šest rumunských
vojáků padlých při osvobozování obce a občan Jaroslav Veselý.
Současně byli uctěny i oběti I. sv.
války. Na kvádrovém monumentu jsou jména a fotografie obětí.
V obecní kronice psané p. Josefem Župkou se uvádí, že pomník
podle návrhu sochaře Topenčíka
ze Starého Města postavil zdarma
z místního pískovce zdejší občan
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Remeš Antonín z č.p.27. Náklady byly hrazeny sbírkou občanů
v částce 42.105,- Kčs. Odhalen
byl 5.5.1946 za přítomnosti zástupců rumunské armády, členů
ONV, MNV a všeho občanstva.
Projev tehdy pronesl místní rodák P. Antonín Zgarbík, terezínský vězeň.
Na základě výběrového řízení prováděl restaurátorské práce kameník Ing. Zdeněk Habáň
z Huštěnovic. Práce si vyžádaly
nejprve mechanické a chemické
očistění, celoplošné zpevnění kříže, dále doplnění kamenné masy
restaurátorskými prostředky. Následovalo vyrovnání betonových
ploch schodišťových stupňů a
podesty pod kamenný obklad.

Na závěr se provedla povrchová Po restaurování bude pomník na
oprava kovových částí, vyretušo- další léta jedním z dominantních
vání písma, lazurace a hydrofobní míst Jankovic.
konzervace.
Radek Šilc

Vítání občánků
„Vyrůstej do síly, vyrůstej do krásy, vyrůstej k radosti rodičů a obce.“
V sobotu 30.11.2013 se v sále kulturního domu
v Jankovicích uskutečnilo vítání nových občánků
naší obce. Za doprovodu rodičů a přítomných rodinných příslušníků a hostů jsme slavnostně přivítali tyto děti:
Hrubý Šimon, syn Lucie a Jakuba Hrubých
Remešová Sofie, dcera Markéty a Pavla Remešových
Handrlica Bohdan, syn Martiny Malinové a Bohdana Handrlice
Silný Václav, syn Kateřiny a Zdeňka Silných
Viktora Šimon, syn Veroniky a Radka Viktorových
Holujová Eva, dcera Zdeňky a Štefana Holujových
Bartošíková Lenka, dcera Lenky a Stanislava Bartošíkových
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Obřad vítání dětí do života má následující poslání:
* vyjadřuje všeobecnou radost nad narozením dítěte
* manifestuje péči společnosti o novorozeňata, jejich matky a celé rodiny
* umožňuje slavnostní a důstojné blahopřání rodičům k jejich rodinnému štěstí ze strany státních
orgánů, přátel a příbuzných
ka
Nejhezčím polibkem začíná pohádka
a končí úsměvem malého děťátka.
To není pohádka, to už je život sám,,
který tu pohádku připravil vám.
Kutálková Kateřina

Naše Jankovice

Fotbal jako na houpačce
Tak máme za sebou další fotbalový rok v Jankovicích a patří se
opět provést malé hodnocení. Do
letošního roku 2013 jsme vstoupili
v kategorii mužů po polovině odehrané soutěže ZT.sk-A na špici tabulky. Následovala zimní příprava
v podobě tréninků a přípravných
utkání na umělé trávě v Kroměříži, Kunovicích, Boršicích. V únoru
jsme se zúčastnili zimního turnaje
na umělé trávě v Kunovicích. Dalo
by se tedy říct, že do jarních bojů
o nejvyšší příčku tabulky jsme se
snažili nic nepodcenit. V průběhu jarních zápasů si mužstvo
podporované vedením oddílu a
fanoušky, zaslouženě vybojovalo
konečnou druhou příčku za Popovicemi (s celkovým skorem 146:67
s 64 body) a postoupilo po sedmatřiceti letech do okresní soutěže
sk.A. Střelecky se nejvíce dařilo
Janu Silnému, jenž se svými 64
brankami byl vyhlášen nejlepším
kanonýrem okresu. Bylo jen otázkou času, kdy se ozvou nabídky
oddílů z vyšších tříd. Po jednání
s Viktorií Otrokovice došlo k souhlasu zástupců vedení obou oddílů na hostování tohoto hráče. Před
zahájením nového ročníku bylo
nutné posílit mužstvo o nové hráče. Na hostování přišli Milan Matoušek a Ladislav Lahola z Traplic,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

OS. SK.A - podzim 2013
Kněžpole
Polešovice
Bílovice
Uh. Ostroh A
Kostelany
Huštěnovice
Částkov
Vážany
Mistřice
Topolná
Nedakonice B
Jankovice
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Adam Mikulica ze Starého Města.
Po delším čase se znovu do kádru
zapojil odchovanec Petr Štroblík.
Nejmladším hráčem je David Dostál.
Do nové soutěže jsme vstoupili porážkou 0:7 s Polešovicemi a i
v dalších zápasech se ukázalo, že
mužstvo si postupně vybíralo nováčkovskou daň. U některých hráčů se začalo projevovat přehnané
sebevědomí, tréninková absence
a mužstvu se přestalo dařit. Také
se ukázala nedisciplinovanost
v podobě některých žlutých resp.
červených karet, po kterých došlo
k zbytečnému oslabení mužstva.
Po podzimní části soutěže jsme na
velmi nelichotivé poslední 12. příčce se 3body. Jediné vítězství jsme
dosáhli s Nedakonicemi B 7:4. Postupně se vytrácel bojovný duch,
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jaký mělo mužstvo v uplynulé sezóně při vítězných zápasech. Objevily
se názory za návrat střelce Silného
z hostování. Je třeba si zdůraznit,
že fotbal není o jednom hráči (i
když Honza v mužstvu výrazně vyčníval) nýbrž o celé jedenáctce. U
většiny se tak musí zlepšit přístup
k tréninku a vlastní výkon při zápasech. Vedení oddílu se doposud
snaží hráčům poskytnout zázemí
na dobré úrovni. Nedá se přehlédnout ani úbytek fanoušků, zejména při domácích utkáních. Nechci
hodnotit vše pouze negativně. Při
utkáních padlo i hodně pěkných
branek do sítí soupeřů, často se
skvělými zákroky předvedl brankář. Před závěrečnými utkáními
docházelo i k sebekritice mezi hráči a to si myslím je dobře. V zimní přestávce se musíme společně
zamyslet nad chybami a pokusit se
o lepší výsledky v rozehrané soutěži, ve které bychom se chtěli udržet. Toto by měla být zejména pro
hráče velká výzva. Bude to určitě
náročné. I když závěr fotbalového hodnocení naší TJ Sokol není
tak kladný, jak tomu bylo v úvodu
tohoto článku, věřím a doufám,
nejenom já, v celkové zlepšení. Reprezentovat obec ve sportu, kultuře
nebo jakkoliv jinak je pořád přece
hrdost každého z nás!
Radek Šilc
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Listárna
Moravská vlajka na počest 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje
Moravu. Tato událost měla obrovský kulturní a duchovní význam nejen pro naši zem, ale také pro velkou část Evropy. I u nás v obci jsme si ji připomněli
vyvěšením moravské vlajky na budově Obecního
úřadu.

Zemské barvy a znak Moravy, 1900
Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev, zlaté a červené, kterých se
od počátku 19. století používalo k výzdobě, později začaly být vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního
stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové
moravské ústavy, ve kterém se definuje zemský znak

a zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli
modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských
barev byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je červený. V druhé polovině 19. století a
počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu,
to byla právě moravská vlajka, která sjednocovala
obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost.
Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro její
užívání příliš příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů
po roce 1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to z důvodu odlišení
od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro
svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní
a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky
současnosti.
Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou historií. 28. března jsme si připomněli výročí narození světoznámého moravského učence Jana
Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských
zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína.
Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem připadá na první říjen, 28. října si připomínáme nejen
vznik Československé republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další
vhodnou příležitostí k vyvěšení jsou výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody).

Současná podoba moravské vlajky
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„Jdeme na hřiště…“
Toto místo, které bych chtěla popsat, na horním konci obce většina dospělých i dětí dobře zná.
Za hezkého počasí tady svítí sluníčko téměř po celý den. Snad
odnepaměti tu býval plácek, kde
se děti scházely a hrály různé hry.
Stačil míč na fotbálek, házenou,
vybíjenou nebo se běhalo jen tak,
hrálo se ,,na hoňku, slepou bábu,
čáp ztratil čepičku“ apod. Někdo
jezdil po zadku ze svahu dolů, na
kopec se chodívalo na jahody,
někteří jen tak posedávali na staré pneumatice od traktoru. Určitě sem chodívaly děti nejen z
horního konce, ale zastavily se tu
i ostatní třeba cestou z koupáku
či z lesa. Bývala tu dřevěná chaloupka, později přibyl kolotoč,
fotbalové branky, využívané také
jako branky na hokej na nedaleké, v zimě zamrzlé, vodní nádrži.
Časem chaloupka zmizela a svah
zarostl stromy a křovím. Zůstal
jen opuštěný kolotoč a fotbalový
plácek s brankami.
Chcete vědět, jak to tam vypadá
dnes? Kolotoč, skluzavka, pískoviště, domeček, lavečky, dřevěný minitraktor s volantem, koš
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na basketbal a dvě branky na
menším, oploceném hřišti. Není
to moc, ale radost dětí je velká.
„Jdeme na kolotoč“ se rázem
změnilo na „Jdeme na hřiště“.
Na hřiště, které nabízí trochu víc
zábavy, než jen točení se na kolotoči nebo kopání do míče, ale
především na hřiště, které je po
různých úpravách bezpečnější a
mohou ho využívat jak větší, tak
i malé děti.
Trvalo téměř dva roky, než se podařilo dát tomuto místu novou
tvář. Nebylo to zadarmo a nebylo to bez práce. Podstatné ale
je, že se dobrá věc povedla. Snad
se nebudete zlobit, když nebudu
nikoho jmenovat. Ten kdo pomáhá – nedělá to pro nikoho jiného než pro děti. Poděkováním
a odměnou je mu dětský smích
a pohled na ten sluncem zalitý
plácek, který láká ke hře.
V sobotu 3. srpna 2013 bylo
hřiště slavnostně otevřeno. Zúčastnila se většina z těch, kteří
se na jeho zvelebení podíleli i
dalších, kteří se přišli podívat
a posedět, především pak těch
nejdůležitějších – dětí. Podle

veselého rejdění a hlasitého dovádění malých i větších človíčků bylo vidět, že si to na hřišti
opravdu užívají. Sklouznout se
na skluzavce, potočit se na kolotoči, zařádit si v písku nebo
oběhnout chaloupku a hurá zase
na skluzavku či na hřiště. Ať už
někdo zkoušel kopat do balonu
jen tak nebo se trefoval do brány, bylo vidět, že se baví a má
radost. Občerstvení bylo připraveno a na děti čekala i sladká
odměna během připravených
her. Byl to příjemný večer a domnívám se, že každý kdo přišel,
nelitoval.
Dva roky práce jsou za námi a
nějaké ty dodělávky nám ještě
schází. V plánu je síť na tenis
nebo volejbal a možná i houpačka. Ale už teď je vidět, že to
úsilí stálo za to. Byť je v dnešní
uspěchané a upracované době
tak málo času na cokoliv, nezapomínejme, že čas věnovaný našim dětem a vytváření vhodných
prostor pro ně, se vyplatí a vrátí
se nám jistě v dobrém. Vyžeňme děti od počítačů, televizí a
dopřejme jim radost z pohybu
na čerstvém vzduchu. Nezapomínejme, jak je příjemné na nic
nemyslet a užívat si venku na
sluníčku.
Věřím, že tam každý z nás alespoň jednou zavítá, ať už samotné děti - malé i velké, maminky s kočárky a batolaty, tátové s
malými fotbalisty, prarodiče s
vnoučátky. Podívat se, pohrát si,
zasportovat, možná zavzpomínat na své dětství. Možná i přiložit ruku k dílu a ještě trochu
toto místo zvelebit. Udržovat a
především zachovat jeho novou
tvář, aby sloužilo svému účelu i
do budoucna.
Pavlína Kylhofová
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Výstava fotografií Chřiby
Ve spolupráci s předsedou Sdružení Chřiby p. Janem Petříkem a p. Jiřím Blahou byla v Pohostinství u Vávrů instalována výstava fotografií členů
expedice Chřiby: Bořka Žižlavského, Ing. Jaromíra
Hrabce, Jiřího Bláhy, Ivo Hubíka a Karla Hrabovského.
Expedice byla založena v roce 2002. Iniciátorem
vzniku této party milovníků Chřibů byl známý
novinář a spisovatel PaedDr. Jiří Jilík z Uherského
Hradiště. Vedoucím expedice je znalec regionální historie Bořek Žižlavský z Buchlovic. Postupně
k základní sestavě přibývali další amatérští badatelé a přidala se i skupina z Kroměřížska se stejným
zaměřením, vedená Jiřím Blahou z Kostelan.
Zápisky a fotografie z cest již jedenáct let vychází jako seriál ve Slováckých novinách. První seriál
Chřiby záhadné a mýtické se stal v roce 2004 nejúspěšnějším seriálem ve více než stotřicetileté historii Slováckých novin, jemuž se dostalo v roce 2003
ocenění v celostátní souteži Média na pomoc památkám – 1. místo PRIX NON PEREANT. Seriál
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po Hradských cestách byl ve stejné soutěži oceněn
v roce 2006 druhým místem.
Autoři knihy Z Bunče na Kamínku za příběhy Chřibů, Jiří Jilík a Bořek Žižlavský, se vzdali honorářů
ve prospěch konta pro obnovu stříleckého hřbitova. Expedice nechala vlastním nákladem opravit
několik drobných sakrálních památek v Chřibech.
Po všech novinových seriálech následuje knižní
vydání, dosud vyšlo jedenáct titulů. V roce 2013
vychází seriál o chřibských studánkách, knižně vyjde v roce 2014.
Výstava o Chřibech v sále Pohostinství u Vávrů byla zahájena v neděli 10.11.2013 a potrvá do
10.12.2013. Výstava zajištěna v rámci členství naší
obce ve Sdružení Chřiby. Na celkem 16 panelech
překrásných fotografií se seznámíte s krásami
Chřibů a historickými památkami z našeho blízkého okolí. Jménem Sdružení Chřiby děkuji tímto p.
Marii Vávrové za poskytnutí prostor k uskutečnění
této výstavy.
František Šimek, starosta
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Z kroniky obce
Bezpečnost v obci
Službu tuto v obci vykonával
obecní strážník, jinak zvaný „posel“. Služba tato žadatelům byla
přidělována na 2 – 3 roky nebo
prostě prodlužována.
Byla až do r. 1940 spojena s funkcí bubeníka a ponocného (nočního hlídače). Jako bubeník, většinou v neděli dopoledne, bylo-li
třeba i v týdnu, procházel dědinou a na obvyklých místech nejprve chvíli bubnoval, a když lidé
vyšli na ulici, oznamoval různé
vyhlášky a vše s čím mělo být
obyvatelstvo seznámeno. Oznamování zpráv bubnem zaniklo

zavedením obecního rozhlasu
v r. 1950. Posledním bubeníkem
byl Stanislav Tomíšek č.p.170.
Jako ponocný procházel dědinou
a na určených místech vytruboval hodiny. Ve 22 hod. troubil
10 krát, ve 23 hod 11 krát, dvanáctou hodinu netroubil. Byl to
starý zvyk z dob, kdy lidé věřili a
hodinu tuto věnovali zemřelým.
Říkali „mrtví chců mět klid“.
Mimo volského rohu, na kterém
vytruboval hodiny od 10 do 4
hod. ráno, nosil ponocný ještě
halapartnu, bylo-li tma, lucernu. Služba ponocného zanikla

asi okolo roku1940. Tehdy byly
zavedeny povinné noční hlídky.
Na hlídku noční vycházeli občané, muži i ženy, vždy dvě osoby
podle pořadku, dům od domu.
Jako obecní strážník fungoval
tento obecní zřízenec velmi zřídka. Buď doprovázel nějakého pobudu, dotěrného žebráka nebo
nezletilou osobu do rodné obce,
říkalo se „postrkem“.
Dlouholetým typickým strážníkem byl František Venclík č.p.11,
sloužil do pozdního věku, zač
dostával důchod od obce 20,- Kč
měsíčně (až do smrti 9.10.1941).

Silnice přes dědinu
… vlastně ani nevedla. Staří pamětníci říkali, že
jezdívali až k traplickým lůkám podél potoka.
Mosty rovněž nebývaly. Břehy bývaly nízké, jezdívalo se přes vodu. Teklo-li více vody, skákali
lidé z kamene na kámen, aby se dostali na protější
stranu. Ještě nedávno vzpomínala starší žena, jak
co ještě školačka přeskakovala z kamene na kámen Důbravů járek a rozbila přitom látku s kyškou. Takový stav byl do r. 1904,ve kterém bylo
usneseno zřídit řádnou cestu přes dědinu. Náklady na tuto stavbu nesla obec. Odvoz kamene zadán místním formanům. Za odvoz 1 m3 kamene
ze skály v Podkozinčí se platilo 30 hal. Za skládání
na cestu 10 hal. za 1 m3. Za vykoupené zahrádky
se platilo 30 hal. za 1 m2 . Studnu u hasičského
skladiště bylo nutno zaházet a vykopat novou o 2
m výše (dnes už je zaházená). Toho roku postavena silnice od domu č.p.1 až k hornímu hostinci,
vlastně po veřejnou studnu stojící před domem
č.p.126.
Další úsek silnice přes vesnici až po dům č.p.63
postaven v r.1910. Roku 1909 začali vykupovat zahrádky po 30 hal. za 1 m2 . Jarolím Baleja
č.p.72, Křivánek Josef č.p.71 a Marek František
Naše Jankovice

č.p.70 požadovali 2 Kč za 1 m2 . Vyjímečně jim
bylo nabídnuto 40 hal. za 1 m2 a ploty předělat na
novou hranici (na obecní útraty).
Ke stavbě dalšího úseku silnice (zatím jen nouzové) od č.p. 63 na horní konec došlo až po válce
v roce 1919. Dne 2.2.1919 žádala obec Okresní
silniční výbor v Uherském Hradišti o provedení této stavby. Okresní silniční výbor žádal, aby
obec uhradila 1/3 nákladu. Obec nabídku přijala.
Zemský výbor dal posléze subvenci na tuto stavbu v částce 5.000,- Kč. Za odprodané pozemky se
platilo 1,- Kč za 1 m2 , za odvoz kamene z horní
skály vypláceli 8,- Kč za 1 m3. Bylo nutno postavit
opěrnou zeď u potoka před domem č.p.56. Zeď
tuto postavili zedníci Tomíšek Josef a František
č.p.30 a Prokeš Jan č.p.157. Na tuto část silnice
vypůjčila obec částku 15.000,- Kč od Zemského
výboru v Brně. Půjčka měla být umořena ve 40 letech. Dohledem na stavbu pověřeni Prokeš Adolf
č.p.98 a Šimeček Jan hostinský. Tak se občané po
23 letech dočkali silnice přes celou dědinu. Ke
stavbě řádné silnice došlo až v roce 1927 (v tomto
úseku).
z kroniky obce Jankovice
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Stalo se...

Vystoupení na MDŽ

Dětský karneval

Lampionový průvod

MŠ upravené prostory

MŠ upravené prostory

Zavírání lesa
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