Ročník 2014

Příjemné prožití svátků
vánočních, mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce
Naše Jankovice
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Vážení spoluobčané,
setkáváme se nad dalším výtiskem
místního zpravodaje Naše Jankovice 2014. Pro mne je to poslední
oslovení po osmi letech působení
ve funkci starosty. Odcházím, i když
nerad, před některými rozpracovanými a nedokončenými úkoly. Rodinné důvody jsou pro mne prvořadé. Přesto cítím potřebu pomoci
některé problémy obce řešit.
Nyní krátce ke zhodnocení části
uplynulého roku. Rok 2014 byl pro
budování značně omezený jako v
minulém období s ohledem na splácení úvěru na vybudování vodovodu. Těší mě, že nedošlo k omezení
provozu obce a neřešení potřebných
a naléhavých úkolů.
Největší radost mám z dokončených
stavebních úprav mateřské školy dle
schváleného projektu. Tyto stavební
úpravy byly podmínkou hygienické stanice v Uh. Hradišti pro další
provozování školky a školní jídelny
s ohledem na zvýšený počet žáků.
Úkol náročný, který bylo nutno provést v období prázdnin. Provedeny
úpravy dvorní části, vybudování
sušárny, úpravy skladu hraček včetně montáže stropů, střešního pláště
a omítek. Taktéž vybudován nový
přístup do kuchyně, skladů, prádelny a úklidové místnosti. Provedeny

omítky, malby, obklady, dlažby, rozvody vody vč. zdravotech. doplňků
a elektroinstalace.
Také se podařilo rozšířit provozní
plochu likusového objektu v areálu
Březičky nadstřešením volné plochy, vč. úpravy příjezdové komunikace.
Taktéž provedeny nutné úpravy areálu hřiště TJ Sokol, opravy místních
komunikací a veřejných ploch.
Obci byla přiznána dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 168.000,Kč na zpracování nového územního
plánu, který je před dokončením –
schválením. Poslední jednání o ÚP
se konalo 15.10., kde byly řešeny
připomínky účastníků řízení, vč.
připomínek našich spoluobčanů.
Dále byla obci přiznána dotace ve
výši 842.706,- Kč ze SFŽP a Fondu
soudržnosti na akci „Zkvalitnění
nakládání s odpady v obci Jankovice“, která řeší dodání kompostérů
na bioodpad všem domácnostem v
obci, vč. pořízení štěpkovače a velkoobjemových kompostérů pro využití v obci.
Nepodařilo se realizovat plánovanou III. etapu úpravy Jankovického
potoka v km 8,580 – 9,400. Přerušeno s ohledem na podmínky nového
občanského zákoníku a církevní restituce.

Slovo starosty
Milí Jankovjané,
dovolte mi, abych všem z vás popřál krásné a v klidu prožité Vánoce a mnoho zdraví a spokojenosti
do přicházejícího roku 2015.
Příprava na svátky sebou každoročně přináší shon
nákupů, uklízení, pečení, vaření, které tak nějak
vyvrcholí Štědrým večerem a konečně pak nastává klid a pohoda Vánoc. Najednou jakoby začal čas
plynout jiným tempem, nikdo nikam nespěchá a
zmizí i napětí všedních dnů.
Osobně tento čas využívám k pokračování v úklidu. Pokouším se zbavit věcí jako předsudků, averzí,
vzteku a obav, kterýma si plním hlavu přes rok, protože ve svižném tempu každodenního života jakoby
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Dosud je v řešení dodatečné stavební povolení požární nádrže. Veškeré projektové podklady předány na
MěÚ Uh.Hradiště, odbor ŽP, přislíbeno brzké vyřízení.
Nemohu nevzpomenout množství
realizovaných již tradičních kulturně společenských akcí (košt slivovice, karneval, končiny, MDŽ, lampionový průvod, slovácké hody, účast
na Slováckých slavnostech vína,
družební účast v Papradně…). Ze
všeho, co se podařilo, mám upřímnou radost. Mé uznání a poděkování patří všem, kteří se na akcích
podíleli (členům TJ Sokol, SDH,
Mysliveckému sdružení, vedoucím
a členům FS Lipečka, Lipka a Lipuše, zastupitelům obce, pracovníkům
OÚ, spoluobčanům, rodinám).
Při ukončení své činnosti v zastupitelstvu obce bych chtěl poděkovat za pomoc a spolupráci bývalým
zastupitelům, pracovníkům OÚ a
občanům za brigádnickou pomoc a
podporu v činnosti.
K nastávajícím vánočním svátkům
přeji všem jejich spokojené, radostné
a klidné prožití se spoustou dárků pod
stromečkem a do nového roku 2015
všem spoluobčanům hlavně pevné
zdraví, trvalou práci, rodinnou pohodu a štěstí. Ať se všem jen a jen daří
František Šimek

člověk neměl čas nad věcmi přemýšlet a třídit je.
Chtěl bych vám poradit, abyste to zkusili taky. Možná právě v tom spočívá kouzlo Vánoc, že lidské srdce je tak nějak přístupnější než obvykle a snáze se
odpouštějí křivdy, na kterých běžně lpíme.
Výsledek je ohromný. Připadám si, jako bych si
vyndal kamení z batohu a do nového roku kráčím
lehce. Svět je rázem příjemnějším místem, sousedy
zdravím s úsměvem a upřímně a oni mi stejně odpovídají. Problémy jsou malé a je radost je řešit. Ve
frontě u pokladny cítím, že jsem obklopen rodinou.
Přeju vám proto především, abyste našli sílu a čas
odpustit a přijmout a zažili pak klidnou spokojenost, kterou tato změna přináší.
Jakub Hrubý, starosta
Krásné svátky vánoční...
Naše Jankovice

Informace OÚ
Bilance příjmů a výdajů 01 – 10/2014 obce Jankovice
stav účtu k 1.1.2014
příjmy
výdaje
saldo
financování
stav účtu k 31.10.2014
výsledek hospodaření k 31.10.2014

1 354 168,11
4 632 487,11
3 616 548,46
2 370 106,76
- 834 803,00
1 535 303,76
+ 181 135,65

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Poplatky na rok 2015
Svoz komunálního odpadu
Kabelová televize
Poplatek ze psa
Vodné

500 Kč
1440 Kč
70 Kč
24,50 Kč

poplatník / rok
účastník / rok
pes / rok
m3

odečet vody k 31.5. a k 31.10.2015

Poplatky je možné platit v hotovosti nebo bankovním Splatnost poplatků :
převodem na číslo účtu 9523721 / 0100 Komerční • I.pololetí do 31.3.2015
banka, variabilní symbol je číslo popisné.
• II.pololetí do 30.9.2015
• jednorázově za celý rok do 30.9.2015
Kateřina Kutálková, účetní

Tříkrálová sbírka 2014
V měsíci lednu se opět po roce
uskutečnila v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná
Oblastní charitou v Uherském
Hradišti. Dvě skupinky místních
koledníků vykoledovaly částku
11.105,- Kč, což je více než v
roce 2013.
Děkujeme tímto občanům, kteří sbírku finančně podpořili a
také těm, kteří se sbírky aktivně
účastní.
Kateřina Kutálková

Rok
Obec Jankovice

Naše Jankovice

2010
10 412,-

2011
9 821,-

2012
10 332,-

2013
10 999,-

2014
11 105,-

Skupinky
2
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Povinnosti domácností ohledně kotlů a kamen
Domácnosti už nebudou smět
používat kotel na uhlí nebo dřevo s nejvyššími emisemi. Pokutu
můžete dostat i za zakázané palivo, především odpady.
Pokuta až 20 tisíc korun hrozí od
roku 2017 domácnostem, které
nebudou mít revizi svého kotle,
kamen nebo krbu na uhlí či dřevo. Revizi musí provést nejpozději
do konce roku 2016 a na vyžádání ji případně předložit obecnímu
úřadu. Revize bude povinná každé dva roky.
Nová povinnost se vztahuje na
spalovací zdroje na pevná paliva
určené k ústřednímu vytápění
domácnosti. Revizí tedy nemusí
projít například ty krby, které si
lidé pořizují spíše kvůli příjemné

atmosféře a jsou pouze doplňkovým zdrojem tepla. Revize nebudou nutné ani u kotlů na plyn v
majetku domácností, u nich zatím podle zákona stačí udržovat
zařízení v „bezpečném stavu“.
Až 50 tisíc korun pak budou muset od 1. září 2022 zaplatit domácnosti, u nichž revize ukáže,
že jejich kotel nesplňuje alespoň
parametry třetí emisní třídy.
Dále je třeba počítat s pokutou
50 tisíc korun za to, pokud bude
domácnost v kotli používat zakázaná paliva, především odpady,
uhelné kaly a podobně.
Už od začátku letošního roku je v
Česku zakázán prodej kotlů spadajících do první a druhé emisní
třídy. Lidem tedy lze nabízet už

jen zařízení spadající minimálně do třetí emisní třídy. Od roku
2018 pak mají z obchodů zmizet
i zařízení třetí emisní třídy, na
trh bude moci minimálně čtvrtá
emisní třída.
Po 1. září 2022 nebude možné v
domácnostech vůbec topit zařízeními první a druhé emisní třídy.
POZN.: O zařazení do emisní třídy rozhoduje palivo (fosilní nebo
organické), přikládání (samočinné x automatické), řízení spalování a hlavně množství vzniklých
emisí vůči jmenovitému výkonu
kotle. Emisní třída se uvádí na
štítku, kterým musí být kotel vybaven.
Zdroj: www.zpravy.aktualne.cz

Společenská kronika za rok 11/2013 – 10/2014
NAROZENÍ
Alex Remeš
Hana Šustrová

č.p. 49
č.p. 93

ÚMRTÍ
Marie Remešová
Josef Remeš
František Rezek
Viktor Kubov

č.p. 35
č.p. 172
č.p. 103
č.p. 108

75 let
Jindřich Pěrka
Bedřich Kloček
Marie Grossertová
Marie Pólová
Marie Fornálová
Ludmila Šustrová

Nejstarší občanka
92 let
Vydržalová Marie

ŽIVOTNÍ JUBILEA
A VÝROČÍ 2014
85 let
Antonín Odstrčilík
Marie Rozsypalová
80 let
Marie Dúbravová
Josef Šilc
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č.p.84
č.p.156

č.p. 90
č.p. 99
č.p. 70
č.p. 74
č.p. 78
č.p. 160

č.p. 182

Zlatá svatba

Pohyb obyvatelstva
od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014
počet obyvatel k 1. 11. 2013
přihlášení k trvalému pobytu
stěhování z obce
narození
úmrtí
počet obyvatel k 31.10.2014
muži
ženy
děti do 15 let
Průměrný věk obyvatel
Uzavřená manželství

481
12
7
2
4
484
217
191
76
41,14
3

Josefa a Miloslav Šustrovi, č.p. 193
Ludmila a Jindřich Pěrkovi, č.p. 90

Diamantová svatba
č.p.205
666
č.p.166

Ilona a Antonín Odstrčilíkovi, č.p. 84
Marie a Josef Tabarkovi, č.p. 186

Naše Jankovice

Zastupitelé obce Jankovice

Jakub Hrubý, starosta

Martin Vojtík

Jaroslav Dvořák,
místostarosta

Martina Malinová

Josef Katrňák

Milan Jiroušek

Ladislav Zlámal

Radek Viktora

Petr Kutálek

Zaměstnanci obecního úřadu a Mateřské školy

Kateřina Kutálková, účetní

Ladislav Zlámal, údržba

Zdenka Slavíková,
školnice, uklízečka

Irma Vranková,
ředitelka MŠ

Markéta Poláchová, učitelka

Pavlína Dúbravová, kuchařka ŠJ

Naše Jankovice
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Mateřská škola
Kolektiv mateřské školy pracuje
ve stejném složení - paní ředitelka Irma, paní učitelka Markétka,
paní kuchařka Pavlínka a paní
školnice Zdenička. Proč uvádím
pouze křestní jména? No protože
tak nás děti běžně oslovují a jsme
pro ně hodnými tetami, které se o
ně po většinu dne starají.
Školní rok zahájila naše školička opět o trochu hezčí. Během
prázdnin byly provedeny menší stavební úpravy v zázemí kuchyně, protože dosavadní stav
nevyhovoval hygienické vyhlášce. Rozšířením prostorů vznikla
samostatná přípravna zeleniny
a také samostatná prádelna. Do
školní kuchyně byla zakoupena
nová myčka a digestoř.
V letošním roce navštěvuje mateřskou školu 23 dětí. Takže
máme plno, a to je dobře. Po loňské převaze holčiček letos přibyli
kluci a poměry se skoro vyrovnaly (12 kluků a 11 děvčátek).
„S přírodou si rozumíme“ je název našeho nového Školního
vzdělávacího programu, se kterým budeme pracovat následující
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tři roky. Program je zaměřen na
činnosti, dovednosti a znalosti o
přírodě a s přírodou, která celou
naši obec obklopuje. Ve které si
rádi hrajeme a kterou se učíme
ctít, chránit, pečovat o ni a žít v
souladu s jejími zákonitostmi.
Jedno z prvních témat našeho
ŠVP se jmenovalo „Máme plné
košíky“. Požádali jsme rodiče o
spolupráci, aby dětem dali do
školky úrodu, kterou doma vypěstovali. A děti doopravdy přinesly plné košíky. Byly z toho tři
týdny povídání o ovoci, zelenině
a samostatně o bramborách. Vyrobili jsme krásná zeleninová zvířátka a skřítky, vyzkoušeli jsme
si ovocný salát a nakonec jsme si
uvařili bramborovou polévku. A
věřte, že dětem chutnala. Protože
vše potřebné si musely samy očistit a pokrájet a nakonec i míchat
na plotýnce. Ostatně vše je poctivě zdokumentované na našich
webových stránkách.
Jako v loňském roce i letos jsme
na 1.10. pozvali do školky babičky
a dědečky u příležitosti Dne seniorů. Tentokrát přišli i dědečkové.

Děti vlastnoručně upekly koláč a
přichystaly pohoštění. Zazpívali
jsme nové písničky, které už jsme
se stihli naučit. Nejvíce jsme se
pobavili při hře na schovávanou
a hádankách o zvířatech. Všem
se u nás moc líbilo a chválili nám
pěknou školičku.
„Zavírání lesa“, naše tradiční akce
, se letos uskutečnila za velkého
zájmu nejen dětí z mateřské školy,
ale také budoucích žáčků, z nichž
mnozí absolvovali trasu na kočárcích. Skřítkové tentokrát dětem přichystali obtížnější trasu,
kterou zdatně zvládli a i hledání
pokladu ( za který děkujeme p.
Vojtíkovi) nakonec dobře dopadlo a všichni si mohli pochutnat na
sladkostech, o které jsme se kamarádsky rozdělili. Pan Dúbrava
nám připravil úžasný táborák a
vlastnoručně opečené špekáčky
chutnaly mňam, mňam. Není
divu, že se dětem nechtělo ani
domů,
Od září jsme už také několikrát
zajeli za pohádkou – v září do traplické mateřské školy na hranou
pohádku „ Slovíčka“ a v říjnu a
listopadu za kamarády do mateřské školy Košíky na maňáskové
divadlo. V předvánočním období
plánujeme návštěvu Slováckého
muzea v Uherském Hradišti, kde
právě probíhá výstava Betlémy. A
také Vánočního jarmarku a výstavy dětských prací „ Slovácko očima dětí“, kam budeme také posílat výtvarné práce.
Teď ale ve školce pilně nacvičujeme básničky a písničky o zimě,
které budeme zpívat u Vánočního
stromečku. A netrpělivě budeme
vyhlížet Mikuláše.
V závěru roku se sejdeme s dětmi
a rodiči na Vánoční dílně, kde bu-

Naše Jankovice

deme vyrábět vánoční dekorace a
ozdoby na stromeček. Hlavně si
ale užijeme společného tvoření a
povídání s dětmi a o dětech. Samozřejmě nezapomeneme ani na
zvířátka, kterým půjdeme nazdobit stromečky do lesa.
Zkrátka máme pořád plno práce
a stále se na něco těšíme. Tak se
těšte s námi. Pěkné Vánoce Vám
přejí děti a pracovníci z mateřské
školy.
Irma Vranková, ředitelka

Kultura a sport
A zase se urodilo…
Letošní košt slivovice v Jankovicích přilákal první únorovou
sobotu do sálu kulturního domu
množství příznivců slováckého
lahodného moku. Všichni přítomní měli možnost ochutnat
vystavené vzorky, kterých pořadatelé sesbírali celkem 256. Samotnému koštu předchází vždy
degustace, kterou provádělo
deset trojčlenných komisí. Ty v
rámci 19. ročníku vyhodnotily
následující šampiony pro rok

2014. V kategorii letních peckovic Aleš Kodrla z Vések, v jádrovicích Pavel Sukovitý ze St. Města a v hlavní kategorii slivovic
Jiří Sentl a Antonín Malenovský
z Jankovic a Lenka Rouzková z
Velehradu. Novinkou letošního
koštu byla kategorie likéry. Pro
malý počet vzorků nebyl vyhlášen v této kategorii šampion.
Večerní program pokračoval
taneční zábavou se skupinou
Cyrhóza spojený s bohatou

tombolou. Děkujeme všem vystavovatelům za jejich přízeň
projevenou dodáním vzorků na
přehlídku jejich pěstitelského
umu. A co dodat na závěr? Nic
jiného než pozvání všech na
jubilejní dvacátý košt slivovice
v sobotu 7. února 2015 do sálu
KD. Vzorky pořadatelům můžete odevzdávat už od poloviny
prosince (info u p.Kutálkové na
OÚ). Tož na zdraví…
Radek Šilc

Karneval
Dětský karneval se konal tradičně na KD v Jankovicích. Udělalo
nám radost, že jsme se tam sešli v
tak hojném počtu a takové dobré
náladě. Děti se předvedly v těch
nejrůznějších maskách a tety čarodějky a pomocník DJ čaroděj
pro ně měli přichystané soutěže
za malé odměny. Do soutěží a
tanečků se zapojili i rodiče. Na
naše pozvání opět přijela i paní,
která dětem malovala na obličej
různé obrázky dle jejich přání.
Kateřina Kutálková

Naše Jankovice

7

Dětský den
V sobotu 14. června se konal dětský den na fotbalovém hřišti za podpory obecního úřadu, fotbalistů
i hasičů. Vyšlo pěkné počasí, děti i rodiče se dostavili plni elánu a chuti soutěžit a zasportovat si. Na
soutěžící čekala trasa plná úkolů, které museli splnit.
Startovalo se z plochy vedle hřiště, hned za startem se
muselo proběhnout na chůdách mezi kužely, pokračovalo se do lesa, kde u dalšího stanoviště čekalo střílení ze vzduchovky na terč, dále vědomostní otázky,
přešplhání na laně, poskládání obrázků, hod šiškou
a pak z lesa ven zpět na hřiště, kde se proběhlo přes
pneumatiky, a do cíle se doskákalo v pytlích. Soutěžení dětí zlákalo i maminky, které si trasu na čas zaběhly po dětech taky. Po sepsání výsledků se vyhlásili
vítězové, kteří dostali medaile a odměny.

Po ukončení soutěžení si pro nás místní dobrovolní hasiči přichystali ukázku zásahu hašení požárů.
Pro děti to byl úžasný zážitek a po zásahu si mohly
prohlédnout techniku a vybavení hasičů. Děti měly
možnost si vyzkoušet, jaké to je sedět v hasičském
autě a za asistence hasičů také stříkání vodou na cíl
(plechovky).
Dále si děti mohly opéct špekáčky a zahrát si další
hry za sladké odměny. Také se tu nabízelo dětské
tetování.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům,
obecnímu úřadu, sportovcům i hasičům a hlavně
i těm, kteří nám s organizací a přípravami těchto
akcí velmi pomohli.
Kateřina Kutálková

Přehlídka folklórních souborů
Přehlídka folklórních souborů letos proběhla po malé odmlce už
potřetí. Zúčastnilo se jí 9 tanečních souborů a 2 pěvecké sbory,
které byly seřazeny od nejmenších až po ty dospělé.
Prvním souborem, který přijal
naše pozvání, byla Rosenka ze
Spytihněvi. Je to náš pravidelný
host a rádi se k nám vracejí. Se svými malinkými dětmi nám předvedli hru na ptáčky a zvířátka. Jako
druhý soubor se představila místní
Lipečka se svými karičkami a hluckými pod vedením paní Kateřiny
Kutálkové a Marie Kiseliovasové.
Dalším souborem byl Radovánek
mladší a starší děti z Napajedel,
který vystupoval u nás poprvé.
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Malé děti měly program šlapání
stodoly a větší děti nám zatancovaly sedláckou a boršické. Pátým
souborem byla Střešnička z Jalubí,

zároveň nejpočetnější soubor, který má 45 dětí a patří již k tradičním
hostům naší přehlídky. Šestým a
posledním dětským souborem byla

Naše Jankovice

Kalinka z Babic se svými většími
dětmi a zatancovali tance babického
okolí. Dospělou část souborů zahájila naše místní Lipka pod vedením
Lenky Bartošíkové a Jany Dostálkové. Představili se s bílovskými,
boršickými a klobůkovým tancem,
sólo nám zazpívala Veronika Filípková. Následoval soubor Radovan
z Napajedel se svým pásmem nazvaným Nad tým Častkovem, který
zahrňuje tance Šotyšku a husarku a
sedlckou častkovskou. Posledním
tanečním souborem, který přijal
naše pozvání, byla Kalina z Babic,
kterou ještě podpořilo několik párů
ze souboru Cifra.
Prvním pěveckým sborem byly
naše místní Lipuše a druhým
Kudlovský mužský sbor, který celou akci završil. Přehlídku doprovázela cimbálová muzika Babica z
Hluku.

Jankovské soubory nezaostaly a
svými výkony se vyrovnaly ostatním souborům. Pro tentokrát se
počet vystupujících zastavil na
čísle 218. Následovala beseda u
cimbálu do brzkých ranních hodin. Tento ročník byl zase o něco

lepší než minulý a doufám, že
v tomto trendu budeme i nadále pokračovat. Již nyní máme na
příští ročník přislíbenou účast od
souboru Dolinečka a Hradišťánek. Určitě se máme se na co těšit!
Lenka Bartošíková

Moravské chodníčky – Lipuše
Mimo jiná, již tradiční vystoupení v obci a přilehlém
okolí, jsme se zúčastnily 14. ročníku setkání folklorních souborů tří národopisných oblastí Slovácka,
Valašska a Hané. Páteční pořad „Zpívání o vojně“ se
uskutečnil v rámci festivalu „Moravské chodníčky“,
který se konal první srpnový víkend v nově opravené
kapli v Napajedlích. Jelikož mnoho ženských písniček o vojně není, Lipuše zvolily podtéma zpívání o
mateřství a rodičovství. V programu dále vystoupily MS Napajedla, ŽS Napajedla, Babčice Spytihněv,
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Chlapčiska Spytihněv, ŽS Drmolice z Polešovic, MS
JMF Derfla, CM Rováš. Malá část našeho souboru si odnesla mnoho hezkých zážitků. Obzvláště na
nás zapůsobilo závěrečné společné vystoupení všech
mužských sborů. Ta síla a intenzita se slovy nedá ani
popsat. Tímto bychom také chtěly poděkovat organizátorce Jitce Šohajkové za pozvání. Ke zdaru celé akce
přispěla nejen úžasná akustika Napajedelské kaple,
ale také srdečná atmosféra festivalu.
Lucie Hrubá

9

Slovácké hody s právem
Slovácké hody s právem je lidová
tradice, která se v mnoha regionech Slovácka udržela až do dnešní doby a stále zaznamenává ze
strany veřejnosti velký zájem. Ne
jinak je tomu i v Jankovicích. I letos se v půli srpna konaly třinácté
hody s právem, což je specifikum
Uherskohradišťska. Přestože nám
obloha celou sobotu vyhrožovala
přeháňkami a pár kapek opravdu spadlo, účast byla slušná. Přes
veškerou snahu příznivců folkloru
a hodů se nepodařilo získat pro
stárkování žádný pár. Před dvěma lety byla stejná situace, takže
si s tím chasa zkušeně poradila i
letos. Průvod vycházel od kulturního domu za proslovu loňského
mladšího stárka Rudolfa Kutálka,
kterému asistovala loňská mladší stárka Mirka Vaňková. I když
chyběli stárci a hodový průvod
počtem krojovaných ani ostatních hodovníků netrhal rekordy,
o zachování této tradice nemám
strach. V průvodu se debatovalo
o tom, jak vyřešit věkovou mezeru potenciálních stárků, která nás
v příštích letech čeká. Dětí máme
teď plnou školku, to je velmi dob-
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ře, že dědina žije - omládne, ale
než tito naši malí skřítci vyrostou
do věku stárků, pár roků to potrvá. Pokud nebudeme striktně trvat
na přísně konzervativním modelu
hodů, o stárky by nemusela být
nouze ani v nejbližších letech. O
stárkování například projevili zájem i bývalí občané Jankovic, kteří
sem jezdí už „jen“ na víkendy, nebo
jsem zachytil odhodlání stárkovat i
mezi několika manželskými páry.
Pravda, není to zrovna tradiční, ale každá tradice byla někdy v
minulosti novinkou. Každopádně
všechny tyto debaty, ať jsou sebeodvážnější, svědčí o tom, že mezi
občany Jankovic zájem o zachování hodů trvá a to je nejdůležitější.
I to, že se nám během léta rozrostl
pěvecký sbor, je signál, že folklor
žije! Ano, pokud se to k Vám ještě
nedostalo, naše Lipuše si „připustily“ pár chlapů a zpívají společně.
Jejich první společné vystoupení
jste mohli vidět na rozsvěcování
obecního vánočního stromečku.
Mužské hlasy dokážou příjemně okořenit ryze ženský hlasový
projev. Děkujeme za ten nápad a
chuť chodit na zkoušky, které jsou

nutné pro dokonalou souhru. Je to
další střípek do mozaiky udržování tradic a folkloru v obci. Věřím
tomu, že se nám všem, kteří fandíme kultuře a společenským akcím
v obci, podaří motivovat mnoho
dalších lidí ke krojované účasti na
příštích hodech. Věřím, že si postupně všichni uvědomíme, že obléknout si tradiční kroj je morální
povinnost každého, kdo je hrdý na
to, že žije na Moravě a má úctu k
předkům. Sám mám mnoho známých z koutů republiky, ve kterých
se tradice a folklor nepodařilo udržet, a když vidí naše hody, fascinuje
je sledovat děti, mladé lidi i ty starší, kteří jsou hrdí na svoje kořeny,
rodnou hroudu a kulturní dědictví. Jejich obdivné pohledy, chuť
být mezi námi, zazpívat si u cimbálu potvrzují, že není samozřejmostí prožívat to, co nám možná
přijde jako téměř všední záležitost.
Těším se na to, že v létě nedohlédnu na konec hodového průvodu
a naše Matylda nedokáže spočítat
krojované páry, protože umí počítat jen do dvaceti, a protože budou
všichni stále ve víru tance….
Jaroslav Dvořák, místostarosta

Naše Jankovice

Slavnosti vína
…..Ráno pláštěnky, v poledne vykasané rukávy,
večer znovu déšť….. Právě počasí udávalo takt letos již dvanáctému ročníku Slováckých slavností
vína a otevřených památek v Uherském Hradišti.
V letošním krojovaném průvodu, který nesl název
„Pro úrodu do Hradišťa“, se představilo zhruba
3500 krojovaných. Proměnlivé počasí ale neodradilo návštěvníky, jejichž účast se za oba dny odhaduje na 40 tisíc. Kvůli nepříznivému počasí se
celkově zařadilo do průvodu málo dětí.
Jankovští krojovaní jsou z našich „hor“ na nepřízeň počasí zvyklí, nenechali se odradit a zúčastnili se v hojném počtu, včetně dětí. Mikroregion Staroměstsko, který Jankovice reprezentují, vyrážel

od zimního stadionu a k průvodu se účastníci přiřadili na kruhovém objezdu u Kauflandu zabaleni
do pláštěnek. Déšť nebyl překážkou a za doprovodu Jirky Grebíka ml. zpívali a dobrou náladou
přivolali lepší počasí. U kina Hvězda už sundali
pláštěnky, a když vcházeli na náměstí, obloha se
roztáhla do modra. „Aj to slunko ví, kdy vyjít, aby
si posvítilo na ty nejlepší“, znělo ve srandě. Před
pódiem již tradičně zazpívali Za moravů třešně sů
a Na Jankovských lukách. Všem zúčastněným patří velké poděkovaní nejen za účast, ale za dobrou
náladu, kterou průvod obohacovali i přes nepřízeň
počasí.
Martina Malinová

Vítání občánků
Vítání občánků je společenský obřad, při němž je malé dítě slavnostně uvedeno do života obce. Nové
občánky naší obce Alexe Remeše,
syna Lenky a Jakuba Remešových,
a Hanu Šustrovou, dceru Olgy a
Jiřího Šustrových, jsme slavnostně
přivítali v sále kulturního domu v
neděli 12.10.2014.
Součástí slavnostního obřadu bylo
uvítání rodičů, uvítání nových občánků a podpis rodičů do pamětní
knihy. Poté byl rodičům předán finanční a věcný dar.
Za kulturní vystoupení děkujeme
členkám místního souboru Lipuše
a místním žákům základní školy.
Kateřina Kutálková
Naše Jankovice
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Halloweenský lampionový průvod
V říjnu jsme se nechaly zlákat tématikou Halloweenu¹
a zorganizovaly samostatně v režii vedoucích Lipečky
lampionový průvod v maskách. Děti i odvážní rodiče
vyrazili ve strašidelných maskách za svitu lampionů a
světýlek do průvodu, který začínal u hasičské nádrže,
vedl kolem místního hřbitova a končil na fotbalovém
hřišti. Děkujeme všem za rozsvícení dýní, lampiček
a různých světýlek před domy, které nás zavedly až
na konec obce, kde jsme pro děti připravily program.
Strašidýlka si na hřišti mohly zasoutěžit ve slalomu na
košťátku, v hodu dýní na cíl a taky se soutěžilo o nejstrašidelnější smích. Poté si mohly děti opéct špekáčky na ohni, který nám připravil sbor dobrovolných
hasičů, a celou dobu se o naše občerstvování starali

členové TJ Sokol v bufetu. Děkujeme všem za účast,
podporu a spolupráci.
Kateřina Kutálková
¹ Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví
31. října den před křesťanským svátkem Všech svatých,
z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco
proved) a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou
v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě,
Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj.
Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“,
tedy „Předvečer Všech svatých“.

Spolky
Dva poločasy, každý jiný
Vážení čtenáři, dovoluji si provést
shrnutí naší činnosti letošního roku
a to jak sportovní i mimosportovní.
K té sportovní se v první části, která
pro nás po nelichotivých výsledcích
znamenala sestup z okresní soutěže
sk-A, vracím krátkým hodnocením.
Bohužel se ukázalo, že většina soupeřů byla nad naše síly. Nemalým
důvodem bylo zranění až šesti hráčů
(většinou základní sestavy). Marně
hledám v paměti, kdy nás taková
,,marodka“ postihla. Vždyť v několika zápasech nastoupil i trenér mužstva Vlatimil Pól (nar.1965). Nejhůře
pro nás skončil zápas doma s Uh. Ostrohem 2:11. Celkově tedy 12. místo
a se šesti body sestup po roce do
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základní třídy udělal tečku za první
polovinou roku 2014. Letní přestávku jsme intenzivně využili k posílení
hráčského kádru. Na hostování přišli
Roman Sháněl, bratři Tomáš a David Vlčkovi (všichni St. Město), Pavel Janošek (Kudlovice), dále trojice
Milan Fiala, David Císař a Oldřich
Svozil (Viktoria Otrokovice). Také
si znovu obnovil registraci Antonín
Kubov st. (brankářská rezerva). Naopak pokračují v hostování naši talentování hráči Jan Silný (Viktoria
Otrokovice), Vladimír Brázdil (SK
Boršice) a na střídavý start pokračuje nejmladší hráč David Dostál
(SK Boršice). Do podzimní části, ve
které působíme v soutěži ZT-A jsme

vstoupili zápasem v Babicích (3:2) s
budoucím lídrem tabulky. Soutěž je
rozlosována tříkolovým systémem
pro malý počet přihlášených oddílů (8). Celkově jsme skončili po jedenácti utkáních zatím na 4. místě,
skóre 37:30 a 18 bodů. Nejlepšími
střelci jsou doposud Radim Brázdil
(10 gólů) a Václav Silný (7).
Pro jarní část soutěže bude vedení
oddílu pracovat na udržení stávajícího kádru. Všechny hráče dosavadní umístění zavazuje k udržení
formy během zimní přípravy. Společně se sejdeme při valné hromadě
10.1.2015.
Pro budoucí období bychom chtěli
navázat na práci s mládeží. Proto je
Naše Jankovice

třeba i spolupráce s rodiči dětí budoucích fotbalistů. Bude-li zájem ze
strany dětí a podaří-li se nám sestavit dostatečný počet mladých fotbalistů i fotbalistek, chtěli bychom
se přihlásit postupně i do soutěže v
rámci okresu. Určitě je toto správná
cesta pro budoucnost.
Nesmíme zapomínat ani na práce související s celoroční údržbou
hrací plochy a okolí hřiště. Pravidelné sečení, hnojení, zavlažování a příprava k domácím mistrovským zápasům nás stojí velké
úsilí. Považuji za nutnost využít
tento článek k vyzvednutí dobrovolné práce několika členů naší
organizace. Bez nadsázky lze konstatovat, že bez jejich úsilí by náš
sportovní areál nebyl vždy připraven v takové kvalitě. Patří jim tímto velký dík. Zároveň chci oslovit
zejména mladší členy, aby se zapojili aktivně při výše uvedených
pracích a uvědomili si, že dříve či
později odpovědnost nad budoucností fotbalu v Jankovicích bude
na nich.

Dále v souvislosti s tímto článkem
chceme poděkovat OÚ Jankovice
za poskytování roční dotace, která z velké části napomáhá pokrýt
výdaje spojené s činností TJ Sokol
, zejména k udržování našeho sportovního areálu na současné úrovni.
Naše aktivity pokračují i v oblasti kulturní. Patří mezi ně zejména
pravidelné akce, počínaje koštem
slivovice na přelomu ledna a února,
družební akce s obcí Papradno spo-

jené nejen s fotbalem, ale i folklorem, která se letos ke konci června
uskutečnila v Papradně. Dále spolupořádání hodové zábavy a Mikulášského setkání občanů spojené s
rozsvícením vánočního stromu.
Na závěr bych chtěl jménem výboru TJ Sokol Jankovice popřát občanům pohodové a klidné vánoce,
do příštího roku 2015 všem hlavně
hodně zdraví a štěstí!
Radek Šilc

Sbor dobrovolných hasičů Jankovice
Jako každý rok se místní sbor dobrovolných hasičů i letos zapojil do několika kulturních akcí, ale také ostrých
zásahů. K první letošní události byla naše jednotka povolána 18. ledna, kdy jsme byli požádáni o pomoc při
pátrání po pohřešované osobě v katastru obce Salaš.
Únor patřil již tradičně fašanku. Tak ani letos nemohl
chybět končinový průvod masek po obci, zakončený
večerní zábavou s pochováváním basy.
Na konci března hasiči likvidovali první letošní požár,
kdy hořela suchá tráva v části tzv. Podílků na horním
konci obce. Požár naštěstí nebyl rozsáhlý a podařilo se
jej brzy zlikvidovat.
V červnu proběhlo také každoroční čištění hasičské nádrže, které bylo spojeno i s nutnou opravou zrezivělého
a netěsného stavidla.
V letošním roce proběhl také už tradiční dětský den,
jehož průběhu se místní sbor velmi rád účastní. Předvedli jsme dětem i rodičům ukázku zásahu na hořící
objekt a pro děti také připravili drobné soutěže.
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V polovině července byl v nočních hodinách vyhlášen
poplach a jednotka byla vyslána k požáru hospodářské
budovy s uskladněným senem (Skaličkova hájenka).
Na místě požáru u Králového stolu jsme byli jako první
hasičská jednotka. Zásah byl fyzicky, ale i časově náročný, strávili jsme u něj 6 hodin.
Před koncem letních prázdnin byl uspořádán ve spolupráci rodičů a obecního úřadu dětský den s táborákem
na hřišti na horním konci.
Asi nejnáročnější událostí letošního roku byl listopadový požár bývalé pily u místního hřbitova. Vzhledem k
množství uskladněné slámy nebylo možné požár uhasit
a bylo rozhodnuto o jeho samovolném dohoření a teprve následnému dohašení. U tohoto požáru jsme strávili celkem 19 hodin.
Blíží se konec roku a sbor dobrovolných hasičů Jankovice děkuje všem za podporu i pomoc při brigádách a
veřejných akcích. Přejeme spoluobčanům vše nejlepší a
hodně štěstí v novém roce 2015.
Pavel Remeš
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Singulární společnost Jankovice
Úvodem něco málo z historie. Přesné datum vzniku Singulární společnosti nemáme. Je ale možné, že
některé listiny mají někteří občané
doma. Bylo by určitě dobré, kdyby
je zapůjčili k nahlédnutí, aby bylo
možné lépe nahlédnout do historie.
Původně se spolek skládal z podsedníků a domkařů. Po roce 1989,
kdy se spolek znovu obnovil, se
domkaři ke svým nárokům už nepřihlásili.
Singulární společnost je společnost bývalých podsedníků, původ-

ně měla 53 členů, tedy se týkala 53
rodinných domků. Její členové obhospodařovali 62,5 ha pozemků,
kdy z této výměry je cca 27 ha lesa,
zbytek jsou pastviny, dnes však již
plní funkci především lesa.
V současné době vlivem dědických
řízení se značně členská základna
nebo vlastníci rozrůstají a v roce
2004 již se pozemky rozdělily na 76
vlastníků podílu singulárních pozemků. Pro ilustraci : jeden podíl
byl rozdělen až na 21/1696. za tzv.
socialismu pozemky využívalo ze-

mědělské družstvo, přičemž zde
páslo především ovce. Les spravovaly Lesy ČR. Po revoluci se vlastníci o pozemky přihlásili, tyto jim
byly vráceny zpět do užívání. Singulární společnost řídí výbor v počtu 4 členů.
Současná činnost se odvíjí především od těžby třeba a zalesňování
(byly vysázeny 2 paseky). Pro jankovské občany se organizuje prodej
palivového dříví, pronájem pozemků k příp. výsadbě sadů apod.
Radek Viktora

Lipečka
Letos měl náš dětský folklorní kroužek Lipečka osmé
narozeniny. Tento rok byl úspěšný na možnost prezentování našich dětí na více kulturních akcích. Premiéra
našeho nového pásma byla klasicky v Jankovicích na
KD u příležitosti oslav MDŽ.
17. května 2014 děti zatancovaly a zazpívaly u našich
přespolních sousedů na Košíkách. V červnu se děti
mohly ukázat dokonce dvakrát. 7.6.2014 reprezentovaly obec na Jankovské přehlídce souborů
v Březičkách a 21.6.2014 jsme se zúčastnili celodenního folklorního festivalu „Hore Provodovem“ v Provodově (Luhačovické Zálesí). Byla to
úžasná folklorní akce, spojená s dílničkami pro
děti. Děti si zde mohly pomalovat svůj hrníček,
vytvořit si svůj bylinkový pytlíček, nazdobit
perníky, potisknout plátýnka, zkusit si pletení
různých proutěných výrobků a zdobení vajíček.
Od září navštěvuje Lipečku 21 dětí, z toho jen
tři chlapci. Začalo se nacvičovat nové pásmo,

se kterým se pochlubíme poprvé zase v březnu příštího
roku.
Tento rok nás čeká ještě tradiční koledování u vánočního stromečku. Děti si připravily krásné básničky a taky
malé překvapení – koledu nebo dvě, které Vám zazpívají pro radost a navození té správné vánoční nálady.
Kateřina Kutálková

Odpadové hospodářství za období 01 – 10 / 2014
Směsný
NebezObjemný
komunální
pečný Ostatní
odpad
odpad
odpad
1,270 2,320
0,085
1,964 68,516
10,020 0,080
1,270 4,284 68,516
10,020 0,080 0,085

Komp.obaly,
papír
nápoj.karton

Svozová společnost

plasty

Sběrné suroviny Uh.Hradiště
OTR Uh.Hradiště
Celkem

1,167 0,068
1,785 0,021
2,952 0,089

sklo

Celkové množství odpadu 87,296 t
Množství odpadu uvedeno v tunách
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Náklady a výnosy na odpadové hospodářství
za období 01 – 10 / 2014
Druh odpadu
Komunální odpad

Objemný odpad
Tříděný odpad
Nebezpečný odpad
Náklady celkem
Odhad za rok 2014

Závazky
Pohledávky Poznámka
Výnosy Kč
11-12/2014
popl.TKO k výnosům
204 316,00
45 000,00
232 750,00
3 000,00 Místní popl.za svoz TKO
26 328,00
10 000,00
38 360,00
10 000,00
29 774,00
Příjem od EKO-KOM
2 833,00
271 837,00
65 000,00
262 524,00
3 000,00
336 837,00
265 524,00
Náklady Kč

Svoz komunálního odpadu v obci probíhá každý
sudý pátek.
Žádáme občany o řádné třídění odpadů. Mějte na
paměti, že výše místního poplatku za svoz komu-

Komunální odpad
Velkoobjemový odpad
Plasty
Papír
Sklo
Množství odpadu uvedeno v tunách

nálního odpadu se stanovuje ze skutečných nákladů
vynaložených obcí na svoz komunálního odpadu.
Za odevzdaný vytříděný odpad se obci vynaložené
náklady částečně vrací spol. EKO - KOM,a.s.

Rok 2012
82,946
11,870
2,964
1,760
4,801

Rok 2013
81,961
13,080
2,875
1,620
4,466

Rok 2014/ 01-10
68,516
10,020
3,041
1,270
4,284

Kateřina Kutálková, účetní obce

Spalování odpadů
Domácnosti figurují v tabulce znečišťovatelů ovzduší hned za automobily. Příčinou je spalování odpadků
v kamnech a kotlích na tuhá paliva.
Leckde na venkově je pak čistota
ovzduší v zimním období podobná
průmyslovým oblastem. Při pálení některých materiálů pak vzniká
tolik toxických látek, že i při jejich
rozptýlení v ovzduší mohou způsobovat vážné zdravotní komplikace.
Vzhledem k tomu, že zima přináší
také horší rozptylové podmínky, je
působení na zdraví spíš otázka, kolik
času strávíme venku. Ale pozor, jedovaté spaliny nevyletí jen komínem
ven, část se vždy dostává do místnosti, kde spalování probíhá. V případě
spalování odpadu v kuchyňských
kamnech se pak může jednat o akutní nebezpečí na životě.

Naše Jankovice

Odpadem, kterým občané nejčastěji zatápějí, jsou plasty. Většina z nich hoří rychle a zdánlivě beze zbytku. Komínem ale při
tom odchází koktejl páchnoucích
sloučenin. Vždy je přítomný oxid
uhelnatý, který bývá sám o sobě
příčinou těžkých otrav, pokud se
zvyšuje jeho koncentrace uvnitř
obydlí. Z drtivé většiny plastů se
hořením uvolňují taky cyklické
uhlovodíky, u kterých je prokázaný vliv na vznik nádorových onemocnění. Pokud se jedná o plast
na bázi PVC, jako bonus vzniká
kyselina chlorovodíková. Ta je
pak schopná snížit životnost kotle a komína snížit na polovinu,
takže se plasty jako paliva mohou
v konečném důsledku velmi prodražit.

Problematické jsou také vzniklé
pevné látky. Ty se z topeniště dostávají buďto se sazemi nebo zůstávají v popelu. V obou případech se
pak rozpouštějí v deštích a kontaminují spodní vody. Škodlivé látky
z vody i z ovzduší mají tendence
se kumulovat v tělech organismů,
tedy i v našich. Nebezpečné tedy
není množství škodlivin, které
vstřebáme během zimní procházky večerními Jankovicemi, ale po
několika letech pravidelného příjmu miniaturních množství těchto látek dosáhneme bodu, kdy tělo
není jejich koncentraci schopné
čelit a poškodí se některá z přirozených funkcí organismu. To, že
stojíme na špici potravní pyramidy znamená také častější příjem
nebezpečných látek s potravou –

15

jedy umyté deštěm a zachycené v
trávě sníme v podobě králíka, který se touto trávou živil.
Průmyslové spalování odpadů,
kdy se používá buďto směsí plastů
nebo komunálního odpadu (a ten
je z velké části také plastový) probíhá za podstatně rozdílných podmínek. Materiál se napřed pomele
a promíchá, aby každý jeho kubík
měl stejné vlastnosti. Samotné hoření pak probíhá za obrovských
teplot (850 – 1100°C) a pod tlakem vzduchu, což minimalizuje
vznik oxidu uhelnatého a celé škály složitých (a škodlivých) látek. Z
90% vzniká jen vodní pára a oxid
uhličitý. Zbývající složky dýmu, tj.
saze, oxidy dusíku a ostatní látky
pak většinou zachycují série filtrů
a zařízení na přečištění. Navíc komíny vysoké několik desítek metrů mají zajistit, aby kouř rozptyloval rovnoměrně do ovzduší. To, co
zůstává v popelu, především těžké

kovy, se elektrochemicky zachycuje a dále zpracovává. Spalování
odpadků probíhá v průmyslových
odvětvích, které potřebují vysoké
teploty, jako jsou cementárny.
Spalování plastů je ale v každém
případě plýtvání materiálem, protože většinu z nich lze poměrně
dobře recyklovat. Cenu a efektivitu celého procesu pak ovlivňujeme
tím, jak dobře odpad vytřídíme.
To platí u všech kategorií odpadu,
např. moderní úsporné žárovky,
které jsou vlastně rtuťové zářivky,
by se neměly v žádném případě
házet do popelnice s komunálním
odpadem. Totéž platí pro baterie.
Takto se totiž dostávají těžké kovy
do životního prostředí. Žárovky i
baterie má povinnost vzít každý
prodejce v rámci tzv. zpětného
odběru a předat je specializované
firmě k recyklaci.
Nejlepší cestou, jak snížit devastaci už tak těžce zkoušené přírody

je ale určitě předcházení vzniku
odpadů. To vyžaduje především o
věcech přemýšlet, zvláště při jejich
nakupování. Mikrotenový sáček,
ve kterém přineseme pár mrkví
z hypermarketu může podobnému účelu posloužit vícekrát, navíc
existují obchody, kde se snaží používat obaly, které méně zatěžují
životní prostředí. Můžeme také
preferovat výrobky, které nejsou
zabaleny v několika vrstvách folie
a papíru.
Ekologické povědomí a snaha
správně třídit a nakládat s odpady
naštěstí sílí u mladších generací.
Větší důležitost se tomuto tématu přikládá také ve vyspělejších
státech. Zdá se, že informovanost
obyvatel vede k zodpovědnějšímu
přístupu k odpadům, lidé si pak
více uvědomují, že zdravé životní
prostředí opravdu potřebujeme k
životu všichni.
Jakub Hrubý

Listárna
Zemědělská činnost na katastrálním území Jankovic
V Jankovicích je stále spousta občanů, kteří si pamatují doby, kdy chlívek s prasátkem, králíkárnu, hejno
slepic nebo kozu na mléko měl každý druhý. Dlúhé humno za domem
plné trnek a na Podsedkách nebo
na Kršlách podíl na seno….Tyto
časy, které měly pevný pracovní
řád od svítání do tmy. Časy, kdy
společně se sůsedem uděláme seno
na „mojem“ a pak na „jeho“, kdy
nechyběly v žádné stodole hrabě,
jsou již pryč. V současné době je
trend společnosti uspěchaný, spádovaný na jiná odvětví, která živí
valnou většinu společnosti. Většinou i ti, kteří by snad chtěli nějaký
menší chov mít pro své potřeby či
jako zálibu, najdou odrazení v ne-
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dostatku času a legislativě. Pojďme
se tedy podívat, jaká je situace v zemědělském hospodaření na našem
katastru dnes.
Na katastrálním území Jankovice se nachází 125ha udržovaných
jako trvalé travní porosty, 4,5 ha
jako sady, 3 ha jako plochy ostatní. (zemědělských ploch je zde víc,
ale nejsou adekvátně udržované).
Vzhledem k rázu krajiny je žádoucí, aby byla většina půdy obhospodařována extenzivně – jako louky,
pastviny, extenzivní sady. Také
tomu tak z velké části je. Zahrady
a humna jsou většinou samotnými
majiteli využívány jako pravidelně
kosené nebo vypásané sady. Odlehlejší pozemky jsou většinou pro-

najímány a zceleny do větších obhospodařovaných celků. Ale i zde
se nachází luční porosty s pásy či
roztroušenými skupinami zeleně.
Ty jsou vypásány nebo sklízeny na
seno. Na větších plochách hospodaří 10 soukromníků a 1 družstvo
(Pomoraví Babice a.s.), které obdělává největší plochu (55ha travních
porostů- sklízených na seno, 3 ha
orné půdy).
Hospodaření v této oblasti je úzce
spojeno s chovem zvířat. Smíšená
pastva je ideální způsob udržování luk v této oblasti. Každý chovatel, který chce chovat (byť jen
jednoho) přežvýkavce (koza, ovce,
skot) nebo koně nebo dvě prasata
či hejno drůbeže větší jak 500 ks je

Naše Jankovice

podle plemenářského zákona povinný takové hospodářství registrovat. Registrovaný chovatel je povinen vést registr zvířat (evidence
jednotlivých zvířat, narození,
úhyny, přesuny atd.). Každé zvíře
musí být řádně fyzicky označeno.
Při chovu hospodářských zvířat
musí dodržovat veterinární zákon
a nařízení evropské unie vztahující se k tomuto oboru. V případě,
že má zájem o podporu v podobě zemědělských dotací- přímých
plateb, může využívat podporu na
udržování pozemků (výměra větší
jak 1ha)- na pastviny či udržování
luk kosením. Jankovice patří mezi
znevýhodněné zemědělské oblasti, takže dotační tituly na údržbu
pastvin a luk jsou o něco navýšeny.
V případě, že chovatel chce v tomto
oboru podnikat, musí být registrovaný jako samostatně hospodařící
rolník nebo zemědělský podnikatel
a je mu přiděleno IČO.
Chovatelé, kteří mají registrované hospodářství bývají pravidelně
podrobeni kontrolám. Evidenci
zvířat se skutečným stavem, dále
doklady plemeníků, včasná hlášení pohybů a ušní známky zvířat
kontroluje pravidelně plemenářská
inspekce. Další běžnou kontrolou
je veterinární inspekce, která kontroluje především kvalitu a úroveň
chovu tzv. walfare zvířat (velikosti
stájních prostor pro dané druhy a
skupiny zvířat, dostatečnou zásobu

krmiva a pitné vody, plán hospodářství, deratizační plán, používání
dezinfekčních prostředků, prostory
pro kafilerní odpad, zdravotní vyšetření, která jsou daná zákonem).
Chovatelé, kteří pobírají dotace na
údržbu pozemků, kontroluje poskytovatel tj. zemědělská agentura
– szif (kontroluje se zejména dodržování termínů kosení luk, stavy
porostů, pastevní deník, či plány
hnojení).
Hospodaření je dnes tedy odlišné. Bez podpůrných dotačních
programů by vzhledem k vysoké
legislativní zatíženosti nejspíš ještě hospodářů ubylo. Důležité ale
v tuto chvíli je, že je zde o využívání ploch k zemědělské činnosti
stále zájem a krajina je poměrně slušně udržovaná. Z pohledu
vlastníků, kteří půdu pronajímají,
je dobré věnovat pozornost tomu,
zda jsou pozemky skutečně ošetřovány, tak jak mají uvedeno v
nájemní smlouvě. Doporučuji si
udělat alespoň jedenkrát ročně

příjemnou procházku a osobně se
přesvědčit v jakém stavu parcely
jsou.
Po digitalizaci také proběhla změna v placení daně z nemovitosti.
Od roku 2014 je ji povinen platit
vlastník (daňové přiznání se podává do konce ledna). V posledních
letech se zde také vyrojila spousta
firem, které mají zájem pozemky skupovat jako investici, často
ani ne za odhadní cenu. Odhadní
cena půdy je závislá na BPEJ dané
parcely a pohybuje se na katastru v
rozmezí 4 - 6 Kč/m2. Pokud chcete pozemek prodat, rozmyslete si
dobře komu a za jakou cenu pozemek prodáte. Můžete tak podpořit
údržbu krajiny, která Vás nepřestane obklopovat a podpořit místní
hospodáře, nebo jen krátkodobě
získat a dívat se jak bez užitku mizí
rodové dědictví.
Seznam související legislativy lze
vyžádat na mailu: martina.pavlik@
seznam.cz
Martina Malinová

Putování chřibskými lesy
Pohoří Chřiby, vrchovina dosahující maximální
výšky 586,7 m.n.m. představující vrcholek Brdo, se
leckterým může zdát jako bezcenný kus území, ve
kterém žije. Pro mnohé jsou však domovinou, rodnými horami, ale i krajinou s nevšedními místy a
přírodou. V mém článku se budeme pravidelně vydávat na místa, která nejsou od našich domovů příliš vzdálena, jelikož všechna, o kterých bude dnes
i v budoucnu napsáno se nachází na uzemí chřibských lesů. Rád bych vám tímto nabídl doplňující
Naše Jankovice

informace o místech, které třeba někteří znáte ze
svých putování, nebo vám poskytl inspiraci pro naplánování hezkého výletu.
Snad téměř všichni alespoň někdy navštívili hrad
Buchlov. Tyčí se uprostřed hor jako bájná mohyla,
která se chlubí pověstí nedobytného hradu, který
nepodlehl žádnému z jeho mnoha nájezdníků, dokonce ani švédské armádě v době třicetileté války.
Jeho historie je datována někdy od poloviny 13.
století, kdy v českých zemích vládl Přemysl Otakar
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II. Hrad vystřídal bezpočet majitelů, ze kterých byl
jeden z nejvýznaměších
Leopold I. Berchtold. Jeho
oblíbeným místem byl lovecký zámeček Smraďavka, která podle něj později
dostala jméno Leopoldov.
Leží asi 3 km západně od
Buchlovic, ze kterých se
na Smraďavku můžeme dostat po asfaltové silnici
i osobním vozem a bude našim výchozím bodem.
Dnes zrekonstruovaný areál nabízí léčebnou lázeňskou péči, ale mimo to je i turistickým centrem
západní části Chřibů. Za zmínku jistě stojí, že venkovní areál restaurace Smraďavka nabízí přes letní
sezónu pravidelné nedělní odpoledne u živé dechovky i jiné koncerty a zábavné odpoledne. Poblíž
Smraďavky necelé 2 kilometry po žluté značce narazíme na místo zvané U Zabitého. Místo označuje
pískovcový náhrobek, který je doplněn popiskem.
Kámen připomíná smrt Jindřicha Prakšického ze
Zástřizl, majitele buchlovského panství, který zde
byl 25. července 1582 probodnut vlastním kordem.
Tento kord je dnes spolu s Jindřichovým portrétem
vystaven na hradě Buchlově. Jindřich měl nemalé
spory se sousedním velehradským klášterem kvůli
hranicím pozemku a tak se můžeme jen domnívat,
jestli jeho smrt mělo co dočinění s těmito událostmi. Dodnes jméno vraha není známo a panují jen
spekulace o některých jménech.
Dále po žluté se dostaneme ještě více mimo civilizaci do centra buchlovských lesů. Po zhruba 3
kilometrovém úseku na nás čeká zastávka Na Pile.
Jedná se o místo, kde v minulosti stávala skutečně
pila. Využívala vodní sílu Dlouhé řeky, která místem protéká. Dnes vás toto místo potěší především
jako rozměrný přístřešek pro krátký odpočinek i
případné přenocování. Součástí je také kamené ohniště, které přímo vybízí k rozdělání ohně a opečení špekáčků.
Po občerstvení sil se dále
vydáme po červené značce. Když nám po krátkém
úseku začne cesta prudčeji
stoupat, pak máme jistotu,
že jdeme správně. K dalšímu rozcestníku pod Kazatelnou je nutno nastoupat
přibližně 130m. Od tohoto
rozcestníku je už jen krů18

ček (300m) k výstupu na
mýty opředený kámen zvaný
Kazatelna. Celé okolí je úzce
spojováno se zvěrozvěstem
Metodějem, který podle pověsti kázal své učení právě z
tohoto místa. Samotný tvar
a umístění skalního útvaru
ve tvaru připomínající skutečnou katatelnu nám dává
možnost představit si doby, kdy okolí nebylo zarostlé lesy ba naopak se toto místo nacházelo na okraji
rozlehlého velkomoravského hradiště dokola kolem
obehnaného mohutnou palisádou (dřevěné kůly
ukotvené v zemi). Pak je už na každém z nás, jakou
máme představivost a zda bereme toto místo jako
pouhý kámen uprostřed lesů.
Dnešním cílem naší cesty je Hora sv.Klimenta,
která je od posledního rozcestníku Pod Kazatelnou vzdálena už jen něco málo přes kilometr. Je
však nutno se od Kazatelny vrátit na poslední rozcestník Pod Kazatelnou a vydat se nyní po zelené
značce. Již při příchodu na Klimentek, jak se hovorově hoře přezdívá, se vám zčistajasna zjeví tajuplné místo, které na vás dýchne nevšední atmosférou spjatou s jeho historií. Podle archeologických
nálezů lze s určitostí tvrdit, že kostelík na Hoře
sv.Klimenta, ze kterého se dnes dochovali jeho základy, byl centrem rozsáhlého velkomoravského
hradiště. O pravosti těchto tvrzení nás přesvědčí
mnoho valů (půdní vyvýšenina-obvykle byla doplněna palisádou), které lze pozorovat v okolní
krajině. Některé písemné prameny shodně dokládají, že Klimentek byl hlavním působištěm Soluňanů sv.Cyrila a Metoděje. Na Klimentku byl v roce
1962 rovněž objeven hrob muže, který svým umístěním v základu kostelní zdi i dalšími okolnostmi
plně odpovídá známým popisům Metodějova hrobu a pohřbu. V letním období se zde každou první
neděli v měsíci konají venkovní bohoslužby, které
mají nevšední kouzlo okamžiku. Pokud zde však zavítáte mimo tento církevní
ruch, dýchne na nás tajuplná atmosféra ukrytá v tichu tohoto místa. Při troše
fantazie už zbývá jen kousek k vytvoření si vlastní
iluze, jak tohle místo mohlo vypadat v minulosti.
Martin Vojtík
Naše Jankovice

VÁNOČNÍ POZVÁNKY
Betlémy ze soukromých sbírek
6. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Na Štěpána na Buchlově otevřená brána
Tradiční štěpánská, živý betlém, zpívání koled, výstavy,
čaj z "Lípy neviny", domácí zabíjačka a další radovánky.

26. 12. 2014
začátek od 09:30, délka 5.5 hodin

Galerie Slováckého muzea
Sběratelé betlémů mají ve svých sbírkách mnohé unikáty i kuriozity, které dosahují úrovně cenných muzeálních předmětů.
Je potěšitelné, že někteří soukromí vlastníci jsou ochotní zapůjčit nasbírané kousky a podělit se tak o radost s
ostatními obdivovateli betlémů. Soubor několika desítek exponátů představí práce německé, rakouské, české
a moravské provenience, ale také z Nigérie a Peru, překvapením je také betlém skleněný.

Vánoce
ve Slováckém muzeu 2014
předvádění výroby vánočních ozdob
i pečiva pro širokou veřejnost

Hrad Buchlov
Program:
- výstava vánočních stromečků s ozdobami dětských dílen
- ukázka místností mimo prohlídkovou trasu - "Vánoce u
Berchtoldů"
- zpívání koled, kování podkov
- hraný živý betlém, klanění Tří králů
- prezentace nových (2014) hradních vín - Ludmila, Hanuš, Jindřich - vinotéka
- vánoční punč a svařák
- ochutnávka tradiční domácí zabijačky - ovar, polévka,
prejt, škvarky...atd!
- možnost zakoupení speciální poštovní známky (2014) s
kuponem k této akci

Stromečku, ustroj se,
je Štědrý den
20. 11. 2014 – 1. 2. 2015

15. 12. 2014 – 17. 12. 2014
Hlavní budova Slováckého muzea
Smetanovy sady 179
686 01 Uherské Hradiště
Program:
Pondělí 15. 12. 2014
Iveta Langová – vánoční přání, papírové vánoční ozdoby
Jana Kocábová – papírové vánoční ozdoby
František Zuska – pletení ze slámy, vánoční ozdoby
Cukráři Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti – pečení a zdobení perníků,
výroba sněhových řetězů na vánoční stromek
Úterý 16. 12. 2014
Zdenka Malá – paličkované vánoční ozdoby
Marie Bilíková – ozdůbky a figurky z kukuřičného šustí
Irisa Vsetín – malování ozdob z foukaného skla
Cukráři Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti – pečení a zdobení perníků,
výroba sněhových řetězů na vánoční stromek
Středa 17. 12. 2014
Božena Malinová – vánoční ozdoby z korálků
Ludmila Benešíková – pletení ze slámy, vánoční ozdoby
Anna Kalužová – háčkované vánoční ozdoby
Cukráři Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti – pečení a zdobení perníků,
výroba sněhových řetězů na vánoční stromek

Naše Jankovice

Hlavní budova Slováckého muzea
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
Po celou dobu konání výstavy je pro děti k dispozici dílna k výrobě vánočních ozdob. Foukané vánoční ozdoby k vlastnímu
malování a komponenty pro zhotovení perličkových vánočních ozdob je možné zakoupit na pokladně Slováckého muzea.

Výstava BETLÉMŮ
6. 12. 2014 - 14. 12. 2014
Výstaviště Floria Kroměříž, 9°°-17°°
Zveme Vás na 3. ročník jedinečné výstavy betlémů a vánoční
inspirace na téma tradice a nové trendy sváteční výzdoby interiérů, ukázky ozdob vánočních stromků z dílen českých mistrů
sklářů. Svůj hlas můžete dát nejhezčímu vánočnímu stromku,
který ozdobily děti z mateřských a základních škol. Můžete
se těšit například na unikátní třešťský betlém nebo na dřevěný betlém se sochami v životní velikosti od známého řezbáře
Jiřího Halouzky. Celý betlém má celkem 236 figur a díky tomu
mu patří světové prvenství. V Kroměříži bude jen část figur.
Raritou betléma je velikost soch a také mistrná řezbářská práce, většina figur je vytesána z jednoho kusu dřeva. Dále budou
k vidění betlémy různých velikostí, tvarů, barev a materiálů.
Výstava je doplněna víkendovým jarmarkem a doprovodným
programem, kde si budete moci nazdobit svou vánoční baňku.
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Stalo se...

MŠ otevírání studánek

Lampionový průvod

MŠ výlet na hrad Buchlov

prázdninový táborák - hřiště u kolotoče

Zájezd do ZOO Olomouc
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