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Úvodní slovo
Milé dámy a vážení pánové,
rok se s rokem sešel a přede dveřmi jsou Vánoce. Zda
budou ty letošní bílé nebo půjdeme na štědrovečerní procházku v holínkách, to se ukáže velice brzo. Je
však zřejmé, že vývoj počasí bude klíčovým tématem,
především množství srážek spadlých přes zimu. Dobrou zprávou v tomto směru je, že vodovodní sdružení Babickou letos úspěšně kolaudovalo vrt u Košické
křižovatky. Ten by měl sloužit k doplnění vody spotřebované v Jankovicích a na Košíkách. Původně se
předpokládalo, že tato voda pokryje spotřebu obou
obcí, ale dnes se již kapacita vrtu stačí pouze k doplnění množství čerpaného u Babic. V budově čerpací
technologie bude také malá úpravna, kde voda získá
parametry potřebné pro to, aby mohla být dodávána
do domácností.
Vývoj sucha signalizuje nutnost úprav v krajině i v zastavěné části obce. Voda by se měla zadržovat tak, aby
mohla být využita nebo odparem ovlivňovat mikroklima. Například přečištěnou vodu z budoucí čistírny
by bylo vhodné nejprve svést do malého rybníka, odkud by mohla být použita např. na zavlažování hřiště.
Stejně tak dešťovka posbíraná současnou kanalizací.
Nádrž by obě vody navíc dočistila na parametry požadované pro vypouštění do potoka.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i my jsme počátkem října letošního roku volili v komunálních volbách své zástupce do vedení naší
obce. Nově složené Zastupitelstvo
obce Jankovice následně na svém
ustavujícím zasedání 28.10. zvolilo svého starostu, místostarostu
a členy výborů. Chtěl bych tímto
poděkovat všem občanům za projevenou důvěru a podporu kandidátům Sdružení nezávislých kandidátů Jankovice, zvolených do
zastupitelstva obce. Zároveň poděkuji za důvěru a naděje vložené
do mé osoby jako starosty.
Konec letošního roku se nezadržitelně blíží a stalo se již tradicí
našeho zpravodaje, že máte mož-
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Dešťovku je ale vhodné jímat u samotných nemovitostí. K tomu by v budoucnu mohly sloužit septiky,
které zůstanou prázdné, pokud splašky potečou do
čistírny. Od věci ale není si nádrž koupit a nechat zakopat, popř. sledovat možnosti dotací v tomto směru.
Chystaná kanalizace v obci otevřela také další téma.
Vzhledem k umístění stoky ve vozovce je nutné silnici
vymezit, z velké části umístěním obrub a především
chodníku. Projektovaná část by měla pokrýt úsek navazující na chodník dolního konce a končit u č.p. 190.
Tato stavba přinese nejen zvýšení bezpečnosti pěších,
ale také zlepší cestu vozidlům. Správa silnic na úpravy
reaguje položením nového asfaltu.
Výkopy pro stoku a jednotlivé přípojky jsou příležitostí pro položení dalších sítí – například optického
kabelu. Ten by umožnil posunout TV síť o několik
generací vpřed a radikálně tak zlepšit její možnosti.
Současný kovový kabel navíc nemá neomezenou trvanlivost a je možné, že začne vypovídat v poměrně
krátké době.
Pevně věřím, že tato zlepšení a modernizace infrastruktury obce zpříjemní život jejím občanům a pomohou udržet Jankovice živé. V obyvatelích obce totiž
tkví to důležité – její budoucnost.
Krásné a klidné Vánoční svátky přeji.

nost v dalším obsahu nahlédnout
na události za uplynulé období.
Myslím si, že je slušnost, abych pro
shrnutí období od počátku roku
ponechal prostor našim předchůdcům - bývalému vedení v čele s bývalým starostou, kteří se podíleli na
dění v obci.
V dnešní urychlené době a čase,
kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se pozastavit. Takovým malým,
ale krásným pozastavením, jsou
pro nás Vánoce, čas, kdy jsme si
bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout na běžné problémy.
Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi proto se na Vánoce
tak těšíme. Vánoce však nemohou
být jen o dobrém jídle a krásných

Jakub Hrubý

dárcích, ale i o setkání rodičů se
svými dětmi a blízkými, s kterými se během celého roku tak často
nevidíme. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou
a pokojem. Po vánočních svátcích
přichází doba očekávání příchodu
nového roku. Nový rok není jen
údaj v kalendáři, ale pro každého z
nás znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si nových
cílů, které bychom během nastávajícího roku chtěli uskutečnit
v soukromém i pracovním životě.
Je to však i čas ohlédnutí se zpět
a zhodnocení toho, co jsme prožili, vykonali nebo nestihli udělat.
Při svém hodnocení zjistíme, že
nás postihly jak dny naplněné trápením a nezdarem, tak i dny dob-
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ré, veselé, radostné a šťastné. A na
tom dobrém je potřeba dále zůstat,
rozvíjet věci započaté a nebát se
překážek. I my zástupci obce jsme
si vědomi, že nás v nadcházejícím
období čeká hodně práce. Máme

před sebou nejen započaté úkoly,
nýbrž i úkoly zcela nové.
Závěrem bych chtěl využít této
příležitosti a popřát Vám jménem
obecního úřadu a zastupitelstva
obce šťastné, veselé a pohodové

vánoční svátky. Do nového roku
2019 přeji Vám i Vašim blízkým
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Hodně rodinných, pracovních i osobních úspěchů.
Radek Šilc, starosta obce

ZASTUPITELSTVO OBCE JANKOVICE PRO VOLEBNÍ
OBDOBÍ 2018 – 2022
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Radek Šilc, starosta
Miroslav Šilc, místostarosta
Štefan Holuj
Rudolf Kutálek
Miloslav Kylhof
Jaroslav Dvořák
Martin Vojtík
Miroslav Pohl
Kateřina Silná

Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů
Společné Jankovice
Společné Jankovice
Společné Jankovice
Společné Jankovice

Historie obce
UŽ 370 LET OD ZALOŽENÍ OBCE
Dovoluji si v dnešním příspěvku se zaměřit na výročí založení Jankovic, obce uprostřed Chřibů. Toto
významné datum připadá každoročně na 1.února.
Letos jsme si mohli připomenout již 370let. Jak jste
již mnozí z vás jistě měli možnost se v minulosti
doslechnout či dočíst, naše obec byla založena hrabětem Janem z Rottalu v r.1648 po tzv ,,třetím valašském povstání“, kterému osobně velel a jež bylo
násilně potlačeno. Při svém založení byla pojmenována Janíkovice. Dle seznamů z r.1658 byla obec
osídlena 13 rodinami. Mezi první usedlíky z r. 1648
patřili Cihlář Jan, Cihlářův Pavel, Dobešík Martin,
Kolář Martin, Muravčík Martin, Podsedník Michal,
Polášek Matěj, Prokšův Jíra, Slovák Mikuláš, Slovákův Matěj, Spěvák Matěj, Vojtek Jíra a jediná žena
Bednářka Anyžka. Postupně přibývala další jména.
Podle sirotčích register se obec ještě v r. 1694 nazývala Janová. Nynější název náleží obci od r. 1715.
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Dále v r. 1777 podle daňových register měla dědina
4 hrubé a 49 malých zahradníků (podsedků) a 47
domkařů. V r. 1824 podle úřední zprávy velkostatku bylo v Jankovicích 112 domů (číslování domů
od r. 1771), z toho bylo 53 podsedníků (vč. mlýnu
č.5. a č.31), 57 domkařů, škola a myslivna.. Správu
obce až do zrušení roboty zastával purkmistr. Poddaní byli vedeni k poslušnosti k vrchnosti. V každé
obci býval polní hlídač (hotař), obecní posel a ponocný. V 17. století byla zavedena Obecní pečeť,
aby obce své písemnosti stvrzovat jimi mohly. Tak
i u nás od r. 1694 byla zavedena pečeť, která měla
uprostřed vyobrazen strom, dokola nápis ,,S. DIEDINY JANKOWICZ“. Pravděpodobně došlo ke
ztrátě této pečeti, jež nahradila druhá pečeť mající
uprostřed vyobrazeny tři lípy a dokola nápis ,,Pečeť
obce Jankovské“, která sloužila až do r. 1920. Jankovice od 9.8.1849 patřily k okresnímu hejtman-
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ství v Holešově. Reorganizací v r. 1855 byly zřízeny okresní úřady se smíšenou agendou. Od r. 1882
jsme začleněni k okresu Uherské Hradiště.
Obec je rozložena po obou stranách jankovického potoka, pramenícího v místě Kadlcova paseka
(lidově na Kyselce), je rozdělena na horní a dolní
konec a nejstarší částí obce je Pořádí. Mezi samoty patřící k obci jsou Zážlebí, Vršava, Ve Vývratech
a dřívější dvůr Rovná. První přesné zaměření katastru, jehož výměra je 1126ha, bylo provedeno geometry v r. 1827. V zápisech o sčítání bylo nejvíce
obyvatel v r. 1939 a to 870, v současnosti u nás žije
474 obyvatel. Dle dochovaných písemností se stal
prvním starostou v r. 1850 Josef Dúbrava - podsedník č.p. 89.
Vrátím se k zakladateli Jankovic, kterého bych
vám chtěl více připomenout. Hrabě Jan z Rottalu
se narodil v r. 1605, pocházel původně ze Štýrska
(dnešní jihovýchodní Rakousko). Vládnutí svého
rodu převzal po svém otci Janu Jakubovi z Rottalu.
Mezi první obce panství patřily Napajedla, Topolná, Spytihněv, Vrbka, Lubná, Kostelany, Kudlovice
a Sušice. Spravoval panství napajedelské 50 let až
do své smrti v r. 1674, kdy zemřel ve Vídni. Zastával řadu vysokých hodností a funkcí, byl např.

hejtmanem hradišťského kraje, potom nejvyšším
moravským sudím a později moravským zemským
hejtmanem. V r. 1641 byl povýšen do stavu říšských
hrabat. Při získávání dalších majetků byl velmi obratný. Rottalská dominia na jihovýchodní Moravě
rozšířil především o Holešov a Bystřici p. Hostýnem. Od své manželky Aleny Bruntálské z Vrbna koupil také panství Kvasice. K napajedelskému
panství přikoupil r. 1638 Tlumačov se Záhlinicemi
a v r. 1649 Otrokovice, Kvítkovice, Sazovice a Šarovy. Nově vznikaly osady a vsi, mimo Jankovic to byly
Halenkovice, Košíky a Žlutava. Hrabě Jan jednal se
svými poddanými velmi tvrdě. Zvyšoval robotu,
dávky, poplatky a omezoval práva poddaných. Přezdívalo se mu ,,zlý Rottal“. Po smrti své první ženy
se v r. 1652 znovu oženil. Druhou jeho manželkou
se stala Anna Marie ze Štenberka. Zemřel bez mužského potomka a jeho statky přesahující hodnotu
½ milionu zlatých zdědili jeho vzdálení příbuzní.
Osobnost, jakou byl Jan Rottal a paměti naší obce,
které jsem čerpal převážně z obecní kroniky psané
p. Josefem Župkou, si myslím je dobré připomenout hlavně mladší generaci, která snad i nadále
bude v naší obci Jankovice spokojeně žít.
Radek Šilc

TRAGICKÝ OSUD RODINY REMEŠOVY
V červnu letošního roku jsme si
připomněli smutné, ale pro obec
určitě významné, výročí, a to 75
let od tragického dopadu války na
rodiny Remešových.
Druhá světová válka se do historie Jankovic zapsala nesmazatelným písmem. Velmi tragické
následky měla událost, která se
odehrála v domku č.p. 38 na horním konci naproti kříži. Bydlel
tu se svou rodinou Josef Remeš,
který zde měl osobní autodopravu. Na podzim roku 1942 našel
u něho azyl anglický parašutista
Vojtěch Lukaštík, rodák z Popovic, člen výsadku s krycím názvem „Intransitive“
Po vypuštění výsadku v Čechách
se Lukaštík přesunul na Moravu
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a ukrýval se v Chřibech poblíž
Kroměřížského kopce. Dcera Josefa Remeše Ludmila šla do lesa
(snad na trávu) a doprovázel ji
tehdy asi 12ti letý Antonín Prokeš, jehož rodiče z č.p. 75 zemřeli
a tak jako sirotek žil a byl vychováván u Remešů. V lese se potkali
s Lukaštíkem, kterému pak pravidelně Ludmila nosila živobytí.
Když nastalo sychravé skoro zimní počasí, přešel Lukaštík z úkrytu v lese do Jankovic k Remešům.
Zlínské gestapo se zradou o úkrytu dovědělo a dne 8. ledna 1943
pozdě večer přepadovým „komandem“ dům č.p. 38 Josefa Remeše obsadilo. Přestřelku, která
následovala, parašutista Vojtěch
Lukaštík nepřežil.

Josef Remeš, jeho žena Klára, syn
Ignác, který byl právě doma na
dovolené z totálního nasazení
v Německu, a dcera Ludmila byli
odvezeni do vazby a k výslechům
do Zlína. Po několika málo dnech
byli ještě gestapem zatčeni bratr
Josefa Remeše Bernard, někdejší
starosta obce a jeho manželka Antonie (oba bytem na č.p. 54), dále
Marie Škrabalová z č.p. 49, která
dělala Lukaštíkovi spojku s výsadkem v Čechách. Z Košíků byl pak
zatčen další bratr Josefa Remeše
Cyril, toho času starosta v Košíkách, a jeho sestra Josefa. Jako zázrakem nebyl zatčen nezletilý Antonín Prokeš, kterého také gestapo
vyslýchalo, ale nic se od něho nedovědělo. Po válce byl Antonín
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Prokeš jako protifašistický bojovník a za statečnost prokázanou při
výslechu na gestapu vyznamenán
již coby patnáctiletý chlapec Řádem prezidenta republiky.
S událostí v Jankovicích bylo zatčeno a postaveno před soud celkem
57 osob. Soudní přelíčení bylo
veřejné (to nacisté rádi dělali pro
zastrašení obyvatelstva) a konalo
se na krajském soudu v Uherském
Hradišti ve dnech 15. – 17. března 1943. Ortel byl nemilosrdný

a nesmlouvavý. Z 57 souzených
byl trest smrti vynesen nad 21 lidmi, 10 účastníků bylo odsouzeno
k vězení na 2 – 5 roků. Z našich
7 spoluobčanů bylo odsouzeno 6
k trestu smrti (Josef Remeš, Klára Remešová, Ludmila Remešová,
Ignác Remeš, Bernard Remeš a
Marie Škrabalová). Antonie Remešová, manželka Bernarda Remeše, byla odsouzená k vězení na
5 let a po válce v roce 1945 se vrátila z koncentračního tábora.

Všichni odsouzení k trestu smrti
byli dne 18. března 1943 převezeni do věznice ve Vídni a zde pak
30. června 1943 popraveni.
Popravení byli pohřbeni na vídeňském hřbitově. Po válce byly
jejich hroby upraveny a označeny
jmény.
Kateřina Kutálková
čerpáno z publikace „Jankovice,
obec v Chřibech“ a z kroniky obce
Jankovice

Informace OÚ
POHYB OBYVATELSTVA od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018
počet obyvatel k 1.12.2017

459

přihlášení k trvalému pobytu

16 16

stěhování z obce

2

narození

6

úmrtí

5

počet obyvatel k 30.11.2018

474

muži

206

ženy

183

děti do 15 let
Průměrný věk obyvatel

85

42,37
Kateřina Kutálková, evidence obyvatel

POPLATKY NA ROK 2019
Svoz komunálního odpadu
Kabelová televize
Poplatek ze psa

500 Kč

poplatník / rok

1800 Kč

účastník / rok

rozšířená nabídka programů

1200 Kč

účastník / rok

základní nabídka programů

70 Kč

pes / rok

Poplatky je možné platit v hotovosti nebo bankovním převodem na číslo účtu
9523721 / 0100, Komerční banka, variabilní symbol je číslo popisné.

Naše Jankovice
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PŘEHLED O SVOZU ODPADU K 31. 10. 2018
TŘÍDĚNÝ ODPAD
druh odpadu
Papír
Kov
Sklo bílé
Sklo barevné
Plast
Celkem

množství v t
5,758
0,443
0,737
4,179
6,654
17,771

náklady v Kč *

Náklady na svoz tříděného odpadu

výnosy v Kč *
5 333,1 340,295,1 254,-

5 571,5 571,-

8 222,Sdružení obcí Babicko,
do 08/18

39 948,-

* výnosy z prodeje druhotných surovin
náklady na likvidaci odpadu

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ A OBJEMNÝ ODPAD
množství v t
směsný KO
objemný odpad

67,940
7,800

náklady v Kč

Výnosy v Kč

245 424,-

Poplatek od občanů za svoz odpadu

225 333,-

EKO – KOM, A.S. (ODMĚNA ZA ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU
A VYUŽITÍ ODPADŮ Z OBALŮ)
množství v t
13,146
12,123
19,571
10,016
54,856

IV. čtvrtletí 2017
I. čtvrtletí 2018
II. čtvrtletí 2018
III. čtvrtletí 2018
Celkem

výnosy v Kč
17 223,00
14 807,50
21 448,00
ještě nefakturováno
53 478,50,Kateřina Kutálková, účetní obce

HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 10. 2018
PŘÍJMY
VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ

schválený rozpočet
6 808 940,00
7 383 940,00
575 000,00

upravený rozpočet
7 001 822,00
7 652 914,00
651 092,00

výsledek od počátku roku
6 680 389,74
5 831 478,67
- 848 911,07

Příjmy po konsolidaci celkem 6 536 389,74 Kč, Výdaje po konsolidaci celkem 5 687 478,67 Kč,
z toho:
z toho:
•
běžné
3 647 924,05
•
daňové
5 243 131,48
•
kapitálové
2 039 554,62
•
nedaňové
312 090,60
•
přijaté transfery
981 167,66

Naše Jankovice
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Financování celkem - 848 911,07 Kč, z toho:
•
přebytek hospodaření 109 831,70
•
splátka úvěru vodovod 739 080,00

K 31.12.2018 bude splacen úvěr poskytnutý obci Komerční bankou v prosinci r. 2008 na financování výstavby vodovodu v Jankovicích. Výše úvěru byla 7 982
000,- Kč, měsíční splátky činily 73 908,- Kč + úroky.
Kateřina Kutálková, účetní obce

PŘIJATÉ DOTACE V ROCE 2018
Zlínský kraj a ministerstvo vnitra
(GŘ HZS)
Z rozpočtu Zlínského kraje byla
obci Jankovice poskytnuta investiční dotace ve výši 291 480,- Kč
na pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Jankovice, číslo uzavřené smlouvy
D/2631/2018/KH.
Další část celkových způsobilých
výdajů akce ve výši 450 000,- Kč je
krytá ze státního rozpočtu z kapitoly 314 - Ministerstva vnitra (registrace akce ID 014D24100 8389
Jankovice - Dopravní automobil).
Celkové náklady na pořízení dopravního automobilu činily 922

988,- Kč, podíl obce Jankovice na škole Jankovice prostřednictvím
projektu je 181 508,- Kč.
rozpočtu zřizovatele, tj. obce Jankovice.
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy
Ministerstvo zemědělství
V rámci Výzvy Podpora škol for- V souladu s Rozhodnutím o poskytmou projektů zjednodušeného vy- nutí dotace id.č. 129D662002071
kazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I byla obci Jankovice přiznána neinrozhodlo MŠMT o poskytnutí do- vestiční dotace z programu „Údržtace na projekt s názvem „Šablony ba a obnova kulturních a venkovMŠ Jankovice“, s reg. č. „CZ .02.3. ských prvků“ ve výši 39 640,- Kč
68/0.0/0.0/16_022/0005889. Cel- na projekt „Udržovací práce na
kové způsobilé výdaje projektu 208 hřbitově v Jankovicích“. Celkové
330,00 Kč (100%), z toho dotace z skutečně vynaložené výdaje na reaEvropského sociálního fondu 177 lizaci projektu jsou 56 630,- Kč.
080,50 Kč (85%) a dotace ze státního rozpočtu 31 249,50 Kč (15%). Za poskytnuté dotace děkujeme.
Dotace je převáděna mateřské
Kateřina Kutálková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
A
Tak jako každý rok i letos se naše obec zapojila do
Tříkrálové sbírky organizované Charitou, která se
uskutečnila 5. 1. 2018 a tři skupinky koledníků vykoledovaly celkem 10 730,- Kč.
Výtěžek sbírky je určený na přímou pomoc lidem
v nouzi v našem regionu, především rodinám s dětmi, dále na podporu domácí zdravotní a hospicové péče formou nákupu nových zdravotnických a

kompenzačních pomůcek či příspěvku na vybudování nízkoprahového centra pro lidi bez přístřeší.
Každá skupinka koledníků má svého vedoucího, který je starší 15ti let a prokazuje se průkazkou koledníka. Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené
pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky.
Pokladnička má nálepku s logem Charity a číslo.
Všem dárcům děkujeme.

Kulturně společenské střípky
• Lipečka ožila. Lenka Bartošíková se ujala vedení
všem dětem školou povinným.
Lipečky, takže děti se opět můžou věnovat folkloru. • Lipuše statečně a skvěle reprezentují Jankovice na
S dětmi jí pomáhá Kristýna Balounová a kroužek
mnoha akcích, včetně mezinárodních festivalů.
je každý čtvrtek od 17 h. Stále jsou dveře otevřená
V létě vystupovali na Slovensku a jejich vystoupe-

Naše Jankovice
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ní bylo nejlepší. A to se účastnilo mnoho souborů nejen ze Slovenska, ale i z Chorvatska a jeden
soubor z Bratislavy byl vysloveně profesionální. Na
amatérské úrovni jsou Lipuše nejlepší. Tím méně
rozumím tomu, že si málo věří a někdy mají trému
vystupovat na veřejnosti. Děvčata, jak jinak se lidi
mají dovědět, jak jste šikovné! Vystupujte!
• Na konci října se slavilo 100 let založení Československa. Termín byl o týden posunutý, abychom
umožnili účast fotbalovým fanouškům a těm, kteří se na 28.10. chystali jinam, za větším kulturním
programem. O to větším překvapením byla tragic-

ká účast na tak významné akci. Když odečtu vystupující a děti, přišlo 8 lidí. Slovy jednoho účastníka:
„aspoň je víc svařáku na osobu.“ 20 litrů pro cca
15 lidí… nezbyla ani kapka. Čestnou stráž u památníku stáli krojovaní, hasiči, myslivci a švarná
skautka, která si plnila bobříka zimy. Ve skautském
kroji stát v té zimě nehybně u pomníku... Má splněno! Po projevu místostarosty pana Dvořáka, který
zmiňoval historii republiky, ale i aspekty současného češství a vlastenectví, po státní hymně, kterou
zazpívaly Lipuše, se všichni odebrali zasadit lípu
svobody na prostranství před kostelem.

Mateřská škola
Rok 2018 byl v naší mateřské škole opět pestrý a zajímavý.
Leden jsme si zpříjemnili návštěvou výstavy ve Slováckém muzeu
„Vládci noci“. Celá výstava byla
koncipována jako návštěva lesa
v noci s patřičnými zvukovými
efekty. Děti procházely expozicí
pouze s baterkami, což bylo velmi
dobrodružné a výstavu si užily.
Na konci února proběhl tradiční
karneval, tentokrát poznamenaný
velkou nemocností dětí. V masce
za námi přišel řezník, klaun, tygřík, princezna, kravička, včelka,
rytíř. Nezáleží na masce, ale na
atmosféře a ta byla veselá, plná
soutěží, tance a sladkých odměn.
Během roku využíváme pozvání
kamarádů z traplické MŠ a zajíždíme k nim na divadelní představení. Letos jsme tak viděli pohádku Truhlík a Truhlička, Kašpárek,
Klauniáda, Perníková Andulka
a dále hudební vystoupení, při
kterém se děti seznámily s hudebními nástroji a jejich zvuky. Také
jsme navštívili naše prvňáčky,
abychom zjistili, co už se v první
třídě naučili. Na tradiční oslavě
MDŽ pro občanky Jankovic jsme
si letos připravili taneční vystoupení s názvem Pomáda.

Naše Jankovice

Jaro jsme přivítali vynesením
Moreny za vesnici, hledáním Velikonočního zajíčka s kamarády
ze Sušic a dílničkami s rodiči ve
školce. Také jsme navštívili místní knihovnu, ve které byly některé děti vůbec poprvé. Velmi milé
prostředí se nám moc líbilo a slíbili jsme si, že v podzimních měsících se sem znovu vrátíme.
V dubnu jsme v rámci oslav Dne
Země tentokrát nenavštívili Kovosteel, ale absolvovali pěší vycházku na Košíky. Vybavili jsme
se odpadkovými pytli a rukavicemi a cestou sbírali vše, co do přírody nepatří. Divili byste se, co
všechno jsme do Košíků přinesli. Dětem jenom nešlo do hlavy,
jak se tam ten nepořádek dostal?
Vycházku s ekologickým zaměřením jsme uskutečnili i s kamarády ze Sušic. Děti se dozvěděly
proč a jak musíme chránit půdu,
vodu a vzduch, aby se nám na naší
planetě žilo lépe. Uspořádali jsme
také sběr papíru, za který všem
moc děkujeme. Nasbírali jsme
celkem 1550 kg papíru (podzimní sběr 810 kg, jarní sběr 740 kg).
Na konci dubna se na naší zahradě sešli malí čarodějové a čarodějnice, kteří v Kouzelnické školičce

plnili úkoly pod vedením velkých
čarodějnic Kanimůry a Leontýny.
Začátkem května jsme zajeli do
loutkového divadla v Uherském
Hradišti na představení Kouzelné
bačkůrky. Druhý květnový pátek
přišly do školky maminky, aby se
svými dětmi oslavily Svátek matek. Děti připravily pásmo básní,
pohádek a písniček, dárečky a pohoštění.
V květnu a červnu jsme absolvovali předplavecký výcvik v Plavecké škole v Uherském Hradišti. Jezdily s námi i nejmenší děti a byly
moc šikovné. Také jsme navštívili
Letecké muzeum v Kunovicích.
Líbilo se nám všechno. Jízda vlakem, prohlídka letadel, zvláště
když jsme si do nich mohli vylézt
a zahrát si na piloty. V rámci oslav
MDD jsme uskutečnili projekt Barevný týden. Každý den měl jinou
barvičku: Žlutá - sluníčko (povídali jsme si o slunci a jeho významu pro život na Zemi, žluté barvě,
modelovali jsme sluníčka ze slaného těsta, kreslili pískem), Modrá – voda (hledali jsme modrou
v přírodě, povídali si o potocích,
řekách, poznávali vodní živočichy,
na zahradě jsme uspořádali hrátky
s vodou), Červená (povídali jsme
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si o Červené Karkulce, červeném
ovoci, na zahradě jsme si vyzkoušeli, jací jsme cyklisté a jak známe
semafor), Zelená – krajina, stromy
(povídali jsme si o broučcích na
louce, poznávali jsme stromy) a na
závěr jsme se vydali po stezce značené přírodninami hledat poklad,
který jsme si za celý týden zasloužili.
Výlet jsme naplánovali společně
se školkami Košíky a Sušice tentokrát do Milotic. Hned po příjezdu se děti převlékly za malé
princezny a prince a celým zámkem je provedla paní hraběnka.
Děti se učily společenskému chování, děvčátka se naučila taneček
a chlapci si vyzkoušeli šermování
kordem. Na závěr školního roku
jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky Johankou,Matesem, Matyášem a Kájou. Před

rodiči a kamarády museli dokázat, že už mohou do velké školy a
pan starosta je po splnění úkolů
pasoval na školáky. Následovalo
posezení s pohoštěním, o které
se postaraly hodné maminky.
Tím jsme se také rozloučili se
školním rokem a přivítali prázdniny.
S novým školním rokem se ve
školce sešlo 17 dětí, pět holčiček a dvanáct chlapců. Od září
už jsme byli dvakrát na divadle
v Traplicích. S kamarády ze Sušic jsme byli v našem lese hledat
hřiby. Přivítali jsme babičky a
dědečky v rámci Dne seniorů.
Společně s rodiči jsme zavřeli
les a rozloučili se se skřítky. Na
táborák jsme letos využili velmi
pěkně opravený areál v Březičkách. Školku jsme si vyzdobili
dýněmi, které nám pomohli vy-

výlet zámek Milotice

dlabat a vyřezat naši šikovní rodiče. V noci krásně svítily.
Z oken školky už můžete slyšet
vánoční písně a koledy, protože se
pilně připravujeme na vystoupení
u Vánočního stromu. Že za námi
do školky přijde Mikuláš s andělem, na to se všichni těšíme. Ale
co ten čert? Budeme se bát nebo
to bude náš kamarád? A co stromeček? Bude pod ním hodně
dárečků? Nebo tam nebude nic?
A co zima? Bude sněhová a mrazivá, nebo nijaká jako vloni? Tak
vidíte, pořád se máme na co těšit,
protože každý den nám přináší
něco nového. Tak se těšte s námi.
Přejeme Vám krásný rok 2019.
Kolektiv mateřské školy
PS: poděkování fy Smíšené zboží
Marie Vojtíková za sponzorování
školních akcí

barevný týden

Knihovna
Tak je tu opět zimní čas, čas, kdy se příroda kolem
nás uloží k odpočinku, čas, kdy i my bychom měli
zpomalit, odpočívat, zahřívat se teplým čajem u krbu
třeba s knížkou v ruce. Máme jich v naší knihovně
pro vás přes 2000 ks, pro dětičky, kluky i holky, pro
paní a pány, i pro babičky a dědečky.

Naše Jankovice

Některé jsou staré, některé mladší a taky úplně nové.
Máme romány, básničky, povídky, naučnou literaturu, kriminálky, pohádky, říkanky, komiksy, každý si
vybere tu svou, všechny se půjčují zdarma a na dobu
potřebnou k vašemu přečtení.
Připravené je i útulné vytápěné prostředí knihov-
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ny pro čtení, posezení i pro různé akce a tvoření,
nechybí ani dětský koutek, který je velmi oblíbený,
podává se čaj a káva.
Naše knihovna má 69 registrovaných čtenářů a doufám, že i v příštím roce přibydou další. Myslím, že
je škoda nevyužít všech těchto možností. Knihovna
je otevřena celý rok, tedy i v létě, kdy je návštěvnost
minimální a přitom je tak fajn lehnout si do trávy
a číst si knížku.... Na adventní čas je připravené odpoledne, kde se budou vyrábět andílci, jíst perníčky,

pít punč a poslouchat koledy. Do nového roku se,
kromě jiného, chystá novinka v podobě promítání
filmů a pohádek.
„ ČTENÍ JE PRO MYSL TO STEJNÉ, JAKO JE
PRO TĚLO CVIČENÍ.“
Otevírací doba : zimní každá středa 16,00 – 18,00
hod., první sobota v měsíci 15,00 – 17,00 hod.
letní každá středa 17,00 – 19,00 hod., první sobota v měsíci 15,00 – 17,00 hod.
Eva Stašková, knihovnice

HASIČSKÉ OKÉNKO
Když se i po letech připomene hasičům z Jankovic rok 2018, všichni
si určitě ihned vybaví nové dopravní auto. Loni touto dobou jsme se
dověděli, že jsme získali dotaci 450
tis. od Ministerstva vnitra a napjatě
čekali, jestli dostaneme i tu ze Zlínského kraje do výše 300 tis., protože cena dopravního hasičského
speciálu se pohybuje kolem 1 milionu korun. Takže pouze z ministerských dotací bychom si to asi
nemohli dovolit, doplatek z obecní kasy by byl příliš velký. Naštěstí se to podařilo a my jsme mohli
rozjet několikaměsíční zařizování
formalit. Nejdříve bylo třeba pro-
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myslet a nechat si schválit technickou specifikaci vozu. To znamená
jakou výbavu, jakou barvu, jaké
vysílačka, majáky….potom bylo na
řadě výběrové řízení na dodavatele
a hledání toho, kdo to umí nejlevněji. Nejlevnější nemusí být vždycky nejlepší, ale pokyny k soutěži
mluvili jasně - kritériem výběru
je cena. Nakonec zvítězila firma
ELTRANS z Liberce se svým GAZEM. Nakonec to dopadlo, jak nejlépe mohlo. GAZ je ruská značka
(mnozí si ji pamatují ještě z předrevoluční doby), která je specifická
tím, že její auta jsou nezničitelná,
projedou všude, zvládnou neuvě-

řitelný terén, startují snad i při mínus 50 C, a protože nemají žádnou
elektroniku, nemá se na nich moc
co pokazit a jsou poměrně levná.
Přesně pro nás – dobrá cena a do
lesního terénu. Jiné značky jako
FORD, VW, MERCEDES by ve
stejné konfiguraci stály o polovinu
více, nebo by za stejnou cenu neměli to, co má náš GAZ. Celková
cena byla 922.988 Kč za slušně vybavenou čtyřkolku. Takže obec to
stálo asi tolik peněz, kolik by dala
za 2 roky na provoz stařičké Avie,
kterou už jsme loni prodali. Za několik let to auto neujede tolik kilometrů, kolik jsme s ním ujeli, když
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jsme si pro něj jeli do Liberce. Cesta
nám se zastávkami na občerstvení
a blouděním, když jsme chtěli otestovat auto na starých okreskách a v
terénu, trvala celkem 16 hodin. Na
silnici jsme budili respekt i bez zapnutých majáků, a to oranžovou
barvou, kterou jsme si zvolili jako
jednu ze dvou možných variant.
Oranžová nebo obvyklá červená. „Jankovjáci jsou jiní, tak proto
oranžová…“Jak jsme několikrát
slyšeli. Oranžová je víc vidět, to je
ten důvod. U příležitosti oslav 100
let republiky našemu autu požehnal pan farář.
Také se nám podařilo získat od
Nadace Synot dotaci 10.000 Kč
na velký stan a od Povodí Moravy
20.000 Kč na hasičské pláštěnky
a helmy na technický zásah. Získat takovou dotaci znamená stále číhat a sledovat, kdy, kdo a na
jaký účel peníze nabízí. Hasiči
mají výhodu, že patří mezi ty, které nadace a firmy rádi podporují.
Třeba právě Povodí Moravy má
ředitele, který má hasiče rád, váží
si nasazení dobrovolných hasičů,
a rozhodl se věnovat jim každý
rok 80.000Kč, které komise rozděluje mezi cca 30-40 žadatelů. Když
zjistíte, že někdo takovou dotaci
nabízí, je třeba napsat žádost, což
ovšem není jen prostá věta úředníkovi, že chcete peníze, ale znamená to napsat slohovou práci
na téma proč právě nám, na jaký
účel (musí být v souladu s účelem,
na který jsou peníze připraveny)
a kolik peněz požadujeme. Také je
vždy risk, kolik peněz žádat, aby
to nebylo moc, a nebo zbytečně
málo. A pak se čeká na výsledek.
Něco vyjde, něco nevyjde. Letošní
žádost Agrofertu byla zamítnuta.
Většina nevyjde, proto je třeba žádat, žádat, žádat… když je ovšem
koho žádat. Když neustále sleduji
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různé dotační programy, je zřejmé, že některé cílové skupiny mají
nepoměrně méně možností získat
dotace. Řekl bych, že nejméně peněz je na sport.
Mezi větší akce pořádané letos hasiči patřily Končiny a dětský tábor
v Březičkách. Poslední roky máme
štěstí na počasí a končinový průvod se stane příjemnou procházkou na sluníčku. Na dolním konci
nás obvykle zastihne západ slunce,
ale to už máme většinou zahřátou
krev slivovičkou, medovinou, svařáčkem a plno dobrotami, které
nám nabízí ti, kteří končiny slaví
a udržují je dle tradic. Takže kob-

lížků a slaniny je dost. Večer se konala zábava v pohostinství na návsi
a všichni, kteří tam byli, si ji užili
a snad každý něco vyhrál v tombole. Tímto Vás zveme na končiny
2.3. 2019.
Dětský tábor se konal již podruhé
a s ještě větší účastí jak dětí, tak rodičů. Šlo o takové neformální setkání rodičů a dětí s všestranným
programem. Malování a tvoření,
poznávání přírody, sportovní aktivity, hasičské aktivity, stezka odvahy, koupání, vaření, kino…. to vše
bylo pro děti připravené. Některé
děti tam byly bez rodičů, některé s
rodiči, jiné docházeli do Březiček
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„ambulantně“, takže ráno na tábor,
večer spát domů. Každý, jak potřeboval. Bylo to několik velmi příjemně strávených dní. Lahůdkou
letošního ročníku byla stezka odvahy. Ta se nesla v duchu návštěvy
mimozemské civilizace a mnozí
rodiče ji označili za nejpropracovanější a nejefektnější stezku,
jakou kdy viděli. Pravdou je, že
jsme pracovali s vizuálními efekty,
promítali různé výjevy v lese, využívali UV barvy, které mysticky
zářily pod speciálními UV reflektory, kterých jsme po lese rozmístili tolik, kolik nám prodlužovačky
dovolily, do toho tajemná hudba
v lese…. Laťku jsme dali vysoko
a pokud ji budeme chtít příští rok
ještě zvednout, nezbude nám, než
pozvat pravé mimozemšťany. Jestli
o nějakém víte, dejte tip.
Nejvýznamnějším ostrým zásahem byl v létě požár lesní školky na
hranici katastru Jankovice a Velehrad. Zajímavostí je, že naše stařičká cisterna Praga V3S byla jediná,
která se vyškrábala lesním terénem
až k místu požáru a ostatní jednotky tak zásobovala vodou. Profesionálové nám takové auto záviděli.
Jejich mnohatunové nové MANy
a Mercedesy zůstaly pod kopcem
na asfaltové silnici a neměly šanci
se k požáru ani přiblížit. Požár jsme
dostali pod kontrolu asi za 2 hodiny a než jsme se nadáli, všechny

Sportovně hasičský pobyt dětí v přírodě

Končiny
jednotky odjely na základny a my
jsme dostali za úkol střežit požářiště dalších 8 hodin. Celou noc
jsme ve třech obcházeli vyhořelou
lesní školku a dohašovali drobné
ohýnky, které neustále vyskakovaly ze země. To je riziko lesního po-

žáru, že hoří pod zemí, nevíte kde
a oheň se může objevit několik desítek metrů daleko. Děkujeme hajnému Marku Šišákovi, který nám
přivezl jídlo, pití a byl tam s námi
až do rána.
Jaroslav Dvořák

TJ SOKOL
FOTBALOVÁ PARÁDA
Máme za sebou další fotbalový rok. Byl nejúspěšnějším v šestaosmdesátileté historii naší organizace.
Pojďme si společně zavzpomínat na nejdůležitější
události, na které budeme možná i po letech s radostí
nás, fotbalových příznivců, v Jankovicích vzpomínat.
Po podzimní části soutěže mužů OS- sk.A jsme se
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s rozdílem .. bodu těsně umístili na druhém místě
za Babicemi. Na řadu přišla zimní příprava, hrálo se
několik utkání na umělé trávě ve St. Městě, vyvrcholením bylo společné soustředění v areálu Roštínské
sokolovny. Závěr soustředění byl ukončen úspěšně
přípravným utkáním s účastníkem krajské soutěže
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1.B, sk.C Morkovic B, které jsme
vyhráli 5:1. Poctivá příprava se projevila v jarní části soutěže, kde jsme
zaváhali pouze v Kostelanech, jinak
naše mužstvo nenašlo přemožitele.
Největší obrat nastal vítězstvím 0:1
na hřišti tehdy ještě vedoucích Babic. Po tomto zápase jsme se dostali
do čela tabulky a tuto pozici uhájili
úspěšně do konce sezóny 2017-18.
Radost z postupu do Okresního přeboru po jednačtyřiceti letech byla
obrovská, ale zároveň zasloužená.
Oslav si užili spolu hráči i naši skvělí
fanoušci, kteří nám po celou sezónu
vytvářeli při zápasech skvělou atmosféru. Souběžně s úspěšnými výsledky OS sk.A pokračovala spanilá
jízda i v Poháru OFS. Ve čtvrtfinále
jsme porazili Březovou 6:0, v semifinále Topolnou 4:0. Na řadu přišlo
dlouho očekávané finále. Před více
než dvanácti sty diváky jsme v pátek
25. května na stadionu Miroslava
Valenty v Uherském Hradišti poměřili síly s vítězem Okresního přeboru Uherským Ostrohem. Jediná
branka v naší síti v 77. minutě rozhodla o vítězství soupeře. Byli jsme
více než vyrovnaným soupeřem.
Neopakovatelnou atmosféru během
celého finále podtrhlo závěrečné
poděkování obecenstva nejen z řad
našich fanoušků, kterých byla něko-
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likanásobná převaha, ale i z tábora
soupeře a funkcionářů OFS. Věřím,
že všichni, kteří byli přímými účastníky tohoto finále, si odnesli s sebou
skvělé zážitky, které jim zůstanou na
dlouho v paměti.
Úspěšné výsledky našeho mužstva
pokračovaly i nadále. V měsíci
červenci v dalším ročníku poháru
OFS. V prvním kole jsme vyhráli
doma s Ostr. Lhotou 6:2, ve druhém s Topolnou 2:0. Postoupili
jsme do čtvrtfinále, kde se utkáme
17.3.2019 s mužstvem Hluk B.
Do nové sezóny se nám podařilo
posílit mužstvo dvěma posilami.
Přišel Jiří Daťko z Babic a Lukáš

Bánovský ze Zlechova. Jinak zůstal
kádr v plné síle. V zahajovacím
zápase OP jsme 12.srpna přivítali
Vlčnov. Premiéru jsme zvládli vítězstvím 2:0. Toto utkání se zapsalo
do historie fotbalu v Jankovicích
hned dvakrát. Nejenže se po dlouhých jednačtyřiceti letech dočkali
hráči i fanoušci mistrovského utkání Okresního přeboru, ale další
událostí bylo loučení dlouholetého hráče, obětavého člena výboru,
bývalého předsedy oddílu Václava
Silného. Nastoupil v tomto utkání
do druhého poločasu a v 92.minutě
rozhodl zápas proměněnou penaltou. Ukázal, jak končí aktivně jed-

finále Poháru OFS
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na z největším osobností jankovického fotbalu. Určitě bude vzorem
pro mnohé mladší fotbalisty.
Za připomenutí sluší také nevšední sportovní gesto našeho kapitána
Petra Remeše. Ten ve druhé minutě utkání s Polešovicemi přiznal
spornou branku ve vlastní síti, po
předchozím opačném rozhodnutí sudího. Toto gesto museli po
utkání ocenit i hosté. A právě za
tento čin byl náš kapitán navržen
na cenu Fair-play. V dalších kolech podzimní části soutěže OP
mužstvo pokračovalo v úspěšných
výsledcích. Jediným přemožitelem
byly Nezdenice, kterým jsme doma
podlehli 2:3. Všechna další utkání
jsme zvládli bez prohry a po podzimní části vládneme Okresnímu

přeboru. Musíme však konstatovat,
že jsme teprve v polovině soutěže.
Nechceme řešit aktuální otázky
ohledně možného postupu. Nyní
je nutné zaměřit se na poctivou
zimní přípravu, která vyvrcholí
opět třídenním soustředěním, a to
ve sportovním areálu v Morkovicích 8.- 10. března 2019. Už nyní
můžeme odtajnit soupeře v rámci
soustředění, kterými budou účastníci krajské soutěže Morkovice B
a Chropyně. O týden později bude
následovat již výše zmíněné čtvrtfinále poháru OFS.
Za výbornými výsledky mužstva se
skrývá také poctivá práce vedení
mužstva, dalších členů při přípravě
a udržování hrací plochy a v neposlední řadě sponzorům, kteří nás

zabezpečují finančně i materiálně.
Chtěl bych vzpomenout především
OÚ Jankovice, který nám letos
mimo finanční dotaci zakoupil nový
zahradní traktor k sečení hrací plochy, p.Ladislava Čajku, firmu TORA
Spytihněv s.r.o., p. Milana Rezka
a další. Nesmíme zapomenout na
fanoušky a bývalé hráče, kteří nám
zakoupili moderní světelnou tabuli
s ukazatelem času a výsledku utkání. Pro navázání výsledků podzimu
bude mimo přípravu nutné, aby
se všem hráčům vyhnula jakákoli
zranění. A tak bych chtěl na závěr
popřát všem čtenářům do následujícího roku 2019 pevné zdraví, štěstí
a všem příznivcům fotbalu v Jankovicích hodně sportovních zážitků.
Radek Šilc

ČESKÝ SVAZ ŽEN
Český svaz žen má v naší obci dlouholetou tradici a po několikaleté pauze před asi 5 lety spolek
obnovil svoji aktivní činnost opět pod vedením
p. Anny Vydržalové. V současnosti spolek má 21
členek.

• zájezd na muzikál do Prahy s prohlídkou
města a návštěvou Muzea nevidomých
• kurz pečení chleba
• pobyt v Luhačovicích - kurz tance
• návštěva módní přehlídky v Tupesích
• vánoční pečení perníčků a zdobení
Mezi jeho hlavní aktivity patřily v roce 2018:
• Velikonoční jarmark - ukázka pletení pomlá- Dále spolek přispěl do tomboly na ples SRPDŠ
zek, výroba velikonočních dekorací z papíru, v Traplicích a na dětský karneval v Jankovicích.
přírodních materiálů, malování kraslic, výrob- Pro rok 2019 má spolek naplánované následující akce:
ky z vlny, zdobení perníčků
• beseda s kosmetičkou, ukázka líčení

Naše Jankovice
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•
•
•
•
•
•
•

beseda o zdravé výživě, ukázka přírodních léčiv
kurz háčkování, pletení
návštěva Prahy
turnaj v kuželkách
módní přehlídka Tupesy, Popovice
kurz pečení chleba
soutěž ve výrobě draků

Akce to jsou určitě zajímavé a kdo by měl chuť se k nám
do spolku přidat, rádi ho mezi sebou přivítáme. Těšíme
se na další společná setkání při kulturních akcích pořádaných Českým svazem žen v Jankovicích a do nového
roku přejeme naši spoluobčanům jen to nejlepší.
Eva Dudkevičová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 11/2017 – 11/2018
NAROZENÍ
Mikuláš Remeš
Jindřich Kutálek
Laura Balounová
Matěj Bartošík
Dominik Ondrašík
Zdenka Sýkorová

ÚMRTÍ
Stanislav Bartošík
Antonín Čajka
Emil Remeš
Ilona Odstrčilíková
Marta Handrlicová

ŽIVOTNÍ JUBILEA
90 let
Josef Tabarka
85 let
Ilona Odstrčilíková
Božena Prokešová
80 let
Jiřina Grossertová
Marie Pohlová
František Šimek
Bohumil Šustr

75 let
Ladislav Čajka
Božena Miklovičová
Antonie Silná
Ludmila Šimková
Libuše Kotasová
70 let
Naděžda Olšáková
Zdenka Kročová
Ludmila Vybíralová
Marie Pajchlová
Jaroslav Huňka

DIAMANTOVÁ
SVATBA

ZLATÁ SVATBA
František a Zdenka
Kročovi

Josef a Ludmila
Šilcovi

Vírání občánků

Naše Jankovice
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KULTURA A SPORT
LETOS TO OPĚT CHUTNALO
- KOŠT SLIVOVICE
Po roce si příznivci lahodného slováckého moku přišli
opět na své… První únorovou sobotu se uskutečnil již
XXIII. košt slivovice. Nutno dodat, že letošní košt se
uskutečnil především, a to bych chtěl zdůraznit, s cílem nevynechat ročník. Příroda nám pěstitelům, díky
jarním mrazíkům v roce 2017 nepřála (možná nejen
u nás) a tak, jak se říká ,,kde nic néni, ani čert nebere“!
Tož, nakonec sa to sešlo, především přespolní se činili.
Návštěvníci letošního koštu tak měli možnost ochutnat z celkem 165 vzorků. Osm tříčlenných komisí
vybralo následující šampiony. V kategorii letní peckovice meruňky Vlastimila Póla z Jankovic a špendlíky

BOXERKA Z JANKOVIC
Jen málokdo z nás tuší, že mezi námi občany Jankovic
žije nenápadná mladá dáma, na první pohled působící velmi něžně. Kateřina Kutálková ml., studentka
4. ročníku Gymnázia ve Starém Městě, se věnuje již
pátým rokem závodně čistě mužskému sportu, a to
boxu. Působí v oddíle FIT K.O. Staré Město. Letos v
únoru dosáhla v Trutnově svého největšího úspěchu,
když se stala juniorskou mistryní ČR ve velterové
váze (následuje po lehké a předchází váze střední).
Následně byla nominována na juniorské Mistrovství
Evropy v Itálii. Tam v osmifinále se zkušenější soupeřkou z Francie prohrála. Za statečný výkon si však
vysloužila uznání i od trenérů z jiných zemí.
Během roku se účastní i různých exhibic, jako Slovácké léto, charitativní akce. Měla možnost trénovat
i s Lucií Sedláčkovou a Fabianou Bytygi (nejlepšími
českými profesionálními boxerkami současnosti) pod
vedením Lukáše Konečného, profesionálního mistra

HODY MILÉ, HODY….
I v letošním roce se konaly tradiční hody s právem,
i když až tak tradiční nebyly, protože chyběli stárci. Jak se lidově říká „najdi na dlani chlup“, prostě
není kde brát. Podobně jako v loňském roce jsme
byli rádi, že se našli nadšenci a milovníci folkloru
do chasy. Pokud si stanovíme kritéria věk od 18 let,
zájem o folklor a stav svobodný/á, takovým sítem

Naše Jankovice

Radovana Bartoška z Kudlovic, v kategorii jádrovic
hrušky Vlastimila Otruby z Košíků. V hlavní kategorii slivovic durancie Rudolfa Kutálka z Jankovic, trnky+durancie Antonína Chmelaře z Jalubí a trnky od
sdružení SPS St. Město. Vítězům tímto ještě jednou
gratulujeme. Večerní program vyplnila hudební produkce... a tradiční bohatá tombola. Závěrem se sluší
poděkovat všem vystavovatelům, členům degustačních komisí, pořadatelům a p. Lence Krchňáčkové za
poskytnutí prostor při degustaci. Společně se těšíme
na setkání 2. února 2019, kdy se bude konat další,
v pořadí XXIV. ročník koštu. V letošním roce nám
příroda přála, tak uvidíme…
Za pořadatele
TJ Sokol Jankovice Radek Šilc
světa v lehké střední
váze. Na úvod následujícího roku ji čeká soustředění s reprezentací
ČR a z juniorské kategorie bude přecházet
do kategorie žen.
A jaké jsou její cíle
v osobním životě? Nejprve úspěšně zvládnout
maturitu a následně
přijímací zkoušky na
vysokou školu, konkrétně Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde by chtěla studovat obor osobní
a kondiční trenér.
Za její dosažené úspěchy bych Katce chtěl pogratulovat a popřát další sportovní úspěchy.
Radek Šilc

propadne velmi málo lidí a většina z nich již v minulosti stárkovala a znovu nechtějí. Mezi děvčaty by
jedna zájemkyně byla, ale o šohaje je nouze. Dobrá
zpráva je, že na příští rok máme přislíbeny hned dva
páry na stárkování a podstárkování. Nakonec byla
účast krojovaných velmi dobrá, napočítali jsme jich
cca 50, což je na Jankovice velmi dobrý výsledek.
Podařilo se dát dohromady dobrou partu lidí, kte-
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ří aktivně s přípravou pomáhali. Počasí bylo jako
na objednávku i na večerní zábavu bylo příjemně.
Tradičně nám k tanci, zpěvu a poslechu hrála CB
Babica a Staroměstská kapela. Nedělní zábava však
byla jiná, než obvykle. Z důvodu úrazu jednoho
z muzikantů Madusongu jsme vybírali jinou kapelu
a nakonec po zralé úvaze a mnoha doporučeních
hráli Kumpáni. Byla to jednoznačně dobrá volba,
hráli skvěle a i sami muzikanti se nechali slyšet, že
v lese ještě nehráli a že si to náramně užili. Zaplatili jsme sice 2x víc, ale pochopili jsme proč a že
to stálo za to. Dnes už je spíše výjimečným jevem,
kdy má kapela svoji vlastní aparaturu. Nároky na
kvalitu zvuku a světelnou show jsou čím dál větší
a málokterá kapela si může dovolit koupit si vlastní
zařízení za statisíce až miliony. Pryč jsou doby, kdy
se na židle postavily reprobedny a hrálo se. Proto
si kapely aparaturu pronajímají a za takovou službu zaplatí i 10.000 Kč. Takže na produkci se podílí
dva subjekty: kapela a zvukaři, kteří spolu často nemají vůbec nic společného. Odborníci z jankovické Cyrhózy potvrdili, že ta kvalita zvuku a světel
byla evidentní. Z hlediska bufetu na zábavě je vždy
sobotní a nedělní zábava odlišná. V sobotu se pije
více víno a pivo, v neděli převažuje tvrdý alkohol a
ochucená piva a cidery. Jen jagermeistera se v ne-

FOLKLORNÍ SPOLEK
JANKOVICE
Před rokem jsme založili folklorní spolek s cílem
zvýšit šanci získat dotace na kulturní činnost. Praxe ukázala, že obec většinou nesmí žádat o příspěvky na pořádání kulturních akcí a pokud žádá
jednotlivec, občan, šance na získání takové dotace
je mnohem menší, než když žádá organizace, kte-

Naše Jankovice

děli vypilo cca 12 l, a to bylo to nejdražší, co se dalo
koupit. Holt bylinky jsou oblíbené. Tržba v bufetu
byla slušná, což bylo také dáno velkým sortimentem zboží. Tímto děkujeme potravinám Vojtíkovi,
které nám (jako vždy na obecní akce) poskytli zboží
bez své marže, takže slušný výdělek z bufetu šel do
obecní kasy, čímž pozitivně ovlivnil celkovou bilanci hodů, které byly ztrátové jen necelých 34.000 Kč,
což je dobrý výsledek. Hody nikdy nebudou výdělečným podnikem, proto děkuji všem, kteří se na
jejich organizaci podíleli zdarma, a to nejen obsluha bufetu.
Jaroslav Dvořák

rá má svoje IČ, bankovní účet apod. A první dotaci jsme získali koncem léta od Nadace Synot ve
výši 10.000 Kč na pořízení elektrických přímotopů
do Březiček. Koupili jsme jak topidla na zeď, abychom mohli prodloužit sezónu v areálu o několik
jarních a podzimních týdnů, ale i venkovní velká
topná tělesa, která mají premiéru právě 1.12.2018
na rozsvícení vánočního stromečku s mikulášskou
nadílkou. Jsou na elektřinu, takže nemusíme sle-
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dovat, jestli máme dostatek plynu a také odpadají
časté potíže se spolehlivostí zapalovacího systému. Pokud nastanou příhodné okolnosti, mohl by
spolek v létě organizovat folklorní setkání v Březičkách za účasti spřátelených souborů a zajímavých hostů. Největší motivací k pořádání všech
kulturních akcí je zájem návštěvníků, proto si přeju, aby se takových událostí zúčastňovalo více lidí.

Věřím, že v době internetu a sociálních sítí si bude
více lidí uvědomovat chybějící osobní kontakty
a postupně se společenské dění přesune z obýváků, mobilních telefonů a tabletů do ulic, na návsi,
prostě ven, mezi lidi. Těším se s Vámi na viděnou
na všech akcích v roce 2019, do kterého Vám přeji
hodně štěstí a zdraví.
Jaroslav Dvořák

KROJOVANÉ VELIKONOCE
Po loňském nesmělém první pokusu o krojované Velikonoce se letos počet šohajů o něco rozrostl. Sice
žádná velká skupina to nebyla, ale důležité je, že trend
je stoupající. Ještě získat tak dva, tři další koledníky a
bude počet ideální. Příliš velká skupina by se mohla
dlouho zdržet u děvčat a odnesla by možná až moc
velkou koledu, na což nemusí být děvčata připravená.
A také by se muselo složitěji spravedlivě rozhodovat,
kam se půjde na koledu. Krojované Velikonoce by se
mohly stát novou tradicí, která poukazuje na to, že diče vozí dům od domu autem, je Jankovická varianta
v Jankovicích máme folklor a tradice rádi. V době, kdy s krojovanými koledníky s proutěnými košíky a po
se na některých místech republiky vůbec nekoleduje a cestě si zpívající krásným oživením tradice.
tam kde ano potkáváte mladíky s igelitkami a jak je roJaroslav Dvořák

MDŽ
Oslava MDŽ patří mezi nejnavštěvovanější akce
v Jankovicích. Dveře mají do kulturního domu otevřené i muži, aby tento svátek oslavili společně se svými manželkami, dcerami, maminkami a podívali se
také na kulturní program. Kromě folklorního vystoupení Lipuší jsme viděli i děti z MŠ, Lipečku, taneční
vystoupení Amálie Dvořákové, Terezy Přichystalové
a Dominiky Dúbravové. K svátku zazpívali také chlapi z mužského sboru a jako překvapení se objevila i
čerstvá olympijské zlatá medailistka Ester Ledecká,
která shodou okolností právě trénovala v lyžařském
centru na Kozinci. Tradičně se také konala zábavná
vědomostní soutěž Najchytřejší Jankovjanka. Po oficiálním ukončení oslav se spontánně uskutečnila after

party u jedné z žen…. A slyšel jsem, že to tam bylo
veselé a vypilo se ještě hodně vína. Z této dámské jízdy
mi přišla tato SMS: „chlapi, dneska vás nepotřebujeme, nečekej mě, kostel stihnu.“
Jaroslav Dvořák

STAVĚNÍ MÁJE A UPALOVÁNÍ
ČARODĚJNIC

a hromada dětí to nezvládla. Vyzkoušeli jsme volání
SOS v rozhlasu a vše se vyřešilo. Krátce po hlášení
(povoláváme všechny folkloristy, kdo můžete, přijďte
Letošní stavění máje mělo dvě odlišnosti proti minu- ihned pomoct stavět májku, děti už ji dlouho neudrží,
lým ročníkům. Tou první byla velmi malá účast na přijďte na pomoc ihned…) se objevilo několik statstavění, která nedovolovala vztyčit ji. Šest dospělých ných chlapů, kteří přerušili grilování, práci na zahradě
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nebo drobné práce v domácnosti (žehlení, mytí nádobí) a vyslyšeli výzvu. Některým se dokonce prášilo od
bicyklů, jak zprudka brzdili na plácku u hřiště. Nakonec se vše podařilo a májka stála několik dní do doby,
než jí silný vítr zlomil špičku. Nechat stát jen holý
kůl by byla ostuda, tak hasiči zmobilizovali techniku
a pomocí vysouvacího žebříku, přivázaní s motorovou pilou k májce ji opatřili novým vrškem.
Druhá odlišnost od minulých let bylo pálení čarodějnic. Tentokrát se jednalo o dramatickou historickou
podívanou, během které se konal inkviziční tribunál
a dvě čarodějnice, přivezené na popravčí káře za doprovodu středověkého zbrojnoše a za svitu úplňku
a pochodní byly nejen odsouzeny, ale i upáleny. To vše
za zpěvu gregoriánských chorálů a v dobových kos-

VÁNOČNÍ PONOCNÝ
A PŘENOSOVÝ VŮZ ČT
Na přelomu roku 2017 a 2018 se již podruhé konala
vánoční pochůzka ponocného po obci. Tentokrát se
této role ujal Jiří Grebík. Období adventu a vánoc je
spojeno se zvyky, romantikou a vším, co potěší duši.
A skupinka krojovaných v čele s historickou postavou
ponocného takovým romantickým počinem určitě je.
Našlo se pár lidí, kteří se rádi přidali k průvodu, zachumlaní do šál a čepic, s hrníčkem svařeného vína,
aby na chvíli unikli z vánočního shonu. V širokém
okolí nemá žádná obec takovou atrakci, tak možná
i proto jsme přitáhli pozornost reportérů České televize, kteří pár hodin před začátkem pochůzky zavolali, že přijedou s přenosovým vozem a udělají z Jankovic přímý vstup do zpráv v 18 hodin. V tu chvíli jsme
zmobilizovali všechny svoje síly, abychom do průvodu
přilákali co nejvíce lidí, nejlépe v kroji. Příjemné pře-
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týmech, které nám půjčil Pavel Baloun (zbrojnoš).
V takových mundůrech naše hasiče ještě nikdo neviděl. Ale kdo jiný by si troufl hrát divadlo u tak velké
vatry….
Jaroslav Dvořák

kvapení bylo, když na výzvu na Facebooku okamžitě
reagovali manželé Odstrčilíkovi (Mirek Odstrčilík organizuje tradiční letní setkání rodáků v Jankovicích)
a přijeli nás podpořit z Brna, de facto na otočku. Tak
jsme nejen jim zazpívali několik vánočních písniček.
Chvíli jsme přemýšleli, kde se asi budeme nacházet,
když začne přímý vstup do televize, aby to bylo místo dostatečně fotogenické. Nakonec jsme se rozhodli,
že pochůzku naplánujeme tak, abychom v onen čas
byli před kostelem. Pravdou je, že velký přenosový
vůz plný monitorů a počítačů a na střeše s obrovským
satelitem vypadal před kostelem poněkud nepatřičně,
ale ve zprávách to nikdo neviděl. Myslím, že to byla
první zpráva vysílaná naživo do České televize z Jankovic. Tradice, historie a folklor, tedy i ponocný jsou
evidentně zajímavá témata nejen pro Jankovjany. Za
pár dní nás čeká třetí ročník, třeba se připojí, na hodinku nebo dvě, více lidí, aby si venku poslechli pěkné
písničky.
Jaroslav Dvořák
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Velikonoční hrkání

Mikuláš v MŠ 2017

Dětský den

Oslavy 100. výročí republiky

Dýňování

Rozsvícení vánočního stromečku
s mikulášskou nadílkou 2017
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