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Historie občanů Jankovic ve fotografii

Smíšené zboží
Jednota Uh.Ostroh- prodejna
v Jankovicích
v roce 1974

Slovácké hody
v Jankovicích
v roce 1953
starší stárci:
M.Kučera a L.Silná
mladší stárci:
J.Švec a F.Kolajová

Odvedenci
Ročník 1945 – 1946
s tajemníkem J. Mikulínem

Úvod redakce
Vážení čtenáři,
v tomto vydání, prvním v letošním roce 2010, jsme pro Vás připravili opět řadu příspěvků, ze kterých
máte možnost načerpat informace o událostech uplynulého období. Pro zajímavost bych vybral volné
pokračování tématu o životě včel a práci včelařů, společenskou kroniku, článek o práci členů
mysliveckého sdružení, příspěvek o mateřské škole v Jankovicích a jiné. Otevíráme nové téma (na
pokračování) o historii naší obce, ve kterém Vás chceme vyzvat ke spolupráci, dále uveřejňujeme
pozvání na nadcházející kulturní a společenské akce. Jako vždy chceme, aby si každý čtenář našel
svoji oblíbenou rubriku. A také, jak již bylo v minulosti zveřejněno, rádi bychom přivítali spolupráci
Vás čtenářů v podobě příspěvků (pozitivních i negativních) a tím obohatili pestrost zpravodaje.
Závěrem Vám přejeme klidné a ničím nerušené chvíle nad stránkami Našich Jankovic.
Děkuji za redakční radu Radek Šilc

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři.
V úvodu dnešního zamyšlení se vracím k ukončenému roku 2009. Máme za sebou další rok
náročných úkolů a významných událostí. Pro obec, dle mého názoru, byl rok 2009 jistě rokem
úspěšným. Zastupitelstvu obce se podařilo realizovat řadu plánovaných akcí ku prospěchu celé obce.
Za jednu z nejdůležitějších pokládám ukončení projektu „Jankovice – zásobování pitnou vodou“ a
dokončení 15 vodovodních přípojek k r.d. Další pokračování bylo pozastaveno zimním obdobím. V jarních
měsících bude nutné pokračovat v provádění dalších přípojek nezbytných pro zahájení trvalého provozu
vodovodu. Jsou vytvořeny podmínky pro plynulé provádění. V současné době je již schváleno stavebním
odborem MěÚ Uherské Hradiště 70 projektů domovních přípojek a obec bude nadále spolupracovat v řešení a
provádění. Plný provoz předpokládáme v měsíci dubnu.

Nemohu nevzpomenout upravený areál „Březiček“ a předpokládám, že bude využíván pro
kulturní a společenské akce. Informuji, že na sobotu 29. 5. 2010 připravujeme vystoupení dechové
hudby Hradčovjanka, v sobotu 19. 6. 2010 přehlídku dětských folklorních souborů včetně našeho
místního souboru Lipečka a v sobotu 14. 8. 2010 hodová zábava se Staroměstskou kapelou a
cimbálovou muzikou, v neděli 15. 8. 2010 pak skupina Madusong. Srdečně zveme občany na uvedené
kulturní akce.

Z dalších akcí byly provedeny úpravy budovy mateřské školy (výměna oken a dveří ve dvorní
části), doplnění veřejného osvětlení, úpravy v kostele a jeho okolí. Nepodařilo se provést úpravy
přístupu na Pořádí (schody, opěrná stěna) a další drobné práce. Tyto jsou zahrnuty do plánu prací pro
letošní rok, přestože investiční akce letošního roku budou značně omezeny s ohledem na splácení
úvěru a celostátního snížení daňových příjmů.
Závěrem tohoto zamyšlení nad rokem 2009 děkuji členům zastupitelstva obce, sportovcům,
členům SDH Jankovice a spoluobčanům za brigádnickou pomoc, kulturně společenskou činnost a za
vytváření podmínek pro lepší životní prostředí v naší obci. Současně přeji všem řadu osobních i
pracovních úspěchů, pevné zdraví, rodinnou pohodu a spokojenost.

František Šimek, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2009
ze dne 9. 12. 2009, konaného na kulturním domě v Jankovicích
Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině.
Zastupitelstvo obce Jankovice jednohlasně schvaluje:
1. Program zasedání. Sčitatele hlasů, ověřovatele zápisu a členy návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 3
3. Rozpočtové provizorium na rok 2010
4. Použití rezervního fondu MŠ Jankovice, p.o. ve výši 100 tis.Kč na provoz v roce 2009
5. Nájemní smlouvy na rok 2010 :
- KD Vojtíkovi
– 28.518,- Kč / rok
- zdravotní středisko – 8.400,- Kč / rok
- místnost služeb
– 7.200,- Kč / rok
- pronájem obecních pozemků dle nájemních smluv – beze změn (travnatá plocha 0,30 m2 a
užitková plocha 1,- m2)
6. Obecně závaznou vyhlášku obce Jankovice č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
7. Zadání změny č. 2 územního plánu obce Jankovice
8. Navýšení příspěvku o 20,- Kč na celkovou částku 70,- Kč/1 obyvatele na dopravní obslužnost
Zlínského kraje.
9. Poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,- Kč ZŠ a MŠ Traplice na projekt „Hravě a zdravě“
10. Provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2009 dle příkazu k provedení inventury
majetku obce ze dne 9.12.2009, složení inventarizační komise.
bere na vědomí :
11.
12.
13.
14.
15.

Plnění úkolů z minulého zasedání
Ukončení akce „Jankovice – zásobování pitnou vodou“
Plán činnosti obecního úřadu na rok 2010
Plán kulturních činností na rok 2010
Nadační příspěvek z folklorního fondu Nadace děti – kultura – sport ve výši 56.406,00 Kč a
příspěvek 5.000,00 Kč z Mikroregionu Staroměstsko za účast na SSV 2009
16. Provedení přípojky NN k areálu Březičky
17. Doplnění veřejného osvětlení směr areál Březičky
18. Zůstatek běžného účtu u KB
19. Doručenou poštu
20. Diskusi
ukládá :
p. Šimkovi – zajistit opravu plynových kamen na hasičské zbrojnici
– předat SDH Jankovice kopii plánu umístění hydrantů v obci
– urgence opravy střechy hasičské zbrojnice
– dopis ČSAD Uh.Hradiště – nepořádek u požární nádrže po úklidu autobusů řidiči
František Šimek
starostka obce
V Jankovicích dne 9. 12. 2009

Antonín Dúbrava
místostarosta obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2010
ze dne 20. 2. 2010, konaného na kulturním domě v Jankovicích
Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině.
Zastupitelstvo obce Jankovice jednohlasně schvaluje:
1. Program zasedání. Sčitatele hlasů, ověřovatele zápisu a členy návrhové komise.
2. Hospodářský výsledek PO MŠ Jankovice za rok 2009. Zisk ve výši 44.343,70 Kč bude převeden
do rezervního fondu.

3.

Závěrečný účet obce Jankovice za rok 2009, jehož součástí je
- plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2009
- výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
- hospodářský výsledek PO MŠ Jankovice za rok 2009
a to bez výhrad.
4. Rozpočet obce Jankovice na rok 2010 – přebytkový (příjmy 4,463.000,- Kč a výdaje 3,191.000,- Kč) ,
přebytek hospodaření ve výši 1,272.000,- Kč bude použit na úhradu splátek úvěru u KB
5. Smlouvu č. O/0210/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti
na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou uzavřenou se Zlínským
krajem
6. Právní úkon nabytí pozemku parc. č. 1302/1 v k.ú. Jankovice do vlastnictví obce Jankovice
(kupní
smlouva uzavřena se Zlínským krajem, kupní cena 16.269,- Kč stanovena dohodou smluvních
stran)
7. Finanční příspěvky :
- ZO ČSV Traplice
– 5.000,- Kč (opylovací činnost)
- MO STP Uh.Hradiště, o.s. – 500,- Kč (na činnost)
- MO STP Staré Město, o.s. – 2.000,- Kč (na činnost)
- Knihovna BBB Uh.Hradiště – 1.000,- Kč (Knihovnický taneční vínek)
souhlasí
8. s konáním přehlídky dětských folklorních souborů v měsíci červnu 2010 v naší obci
bere na vědomí :
9. plnění úkolů z minulého zasedání
10. podání žádosti o dotaci z fondu kultury ZK na výměnu oken a vstupních dveří budovy MŠ
11. podání žádosti o finanční příspěvek z Nadace děti – kultura – sport z kulturního grantu na
pořízení nových stolů a židlí na KD
12. nabídkové rozpočty na opravu místních komunikací
13. výsledek Tříkrálové sbírky 2010 v obci Jankovice
14. účast obce na celostátní akci Dny evropského dědictví 2010
15. návštěvu polských Jankovic na základě pozvání
16. konání výstavy historických předmětů v obci Jankovice
17. prořezání přerostlých bříz v areálů Březičky (Singulární společnost Jankovice)
18. stav zůstatku u KB ke dni 20.2.2010
19. doručenou poštu
20. diskusi
ukládá :
p. Šimkovi – jednat s p. Balounem o sjednání nápravy znečištěné komunikace (urgence)
František Šimek
starosta obce

Antonín Dúbrava
místostarosta obce
V Jankovicích dne 20. 2. 2010

Termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v roce 2010

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se konají v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.

Rubrika čtenářů
Jak ten čas letí.
Již je tomu téměř rok, co jsem do našeho zpravodaje „Naše Jankovice“ přispěl pár řádky jako zástupce
včelařů ze ZO Traplice. Jistě si pamatujete i na obrázek papeže, bez jakéhokoliv textu. Nebylo to
uděláno úmyslně, ale částečně omylem. Omlouvám se. Byl to papež sv. Ambrož. Narodil se ve 13.
století v Itálii. Jako malému chlapci v kolébce do úst jemu vletěl roj včel, zajisté i na pusu a včely jej
vůbec nepopíchali. Stal se farářem, biskupem až nakonec i papežem. Jeho koníčkem byly včely,
protože jemu určovaly, stal se patronem včelařů. Tolik říká legenda o patronu včelařů sv. Ambroži. V
loňském roce při oslavách založení ZO jsme na výstavku dali vyfocenou sošku sv. Ambrože a k ní
jsme složili modlitbu k vyslyšení:
Svatý Ambroži, patrone včelařů
nenech vyhynout včely z naší krásné
země,
neb tyto pracovité včely opylují
naše zahrady a pole, aby na nich byla
úroda naša budoucí.
Chraň nás od všeho zlého, od vandalů
až po lidi zlé, kteří nejsou k nim
naklonění, neb toto malé stvoření
přináší nám lidem zdraví a přírodě
dlouhé žití.
Nezapomínej ani na hmyz a ptáky,
kteří nás nad hlavami obveselují
a přináší nám pro okolí jaro,
hukot včel a krásu květů, ze kterých
se těšíme při naší namáhavé práci.
Tolik na doplnění zapomenutého textu.
Dále bych chtěl něco napsat a povzpomínat o včele kraňské - o naší profesi – včelařství. Každý dopisující
se snaží vypsat, co nejvíce znalostí o věci, kterou zná, ale věřte, že bych mohl sedět, číst a psát do rána a
nebylo by to všechno, co si včela zaslouží. Snad zbude trochu času i později. „Co má včela v hlavičce – lék
v mateří kašičce, med, propolis, květní pyl, aby člověk dlouho žil.“
Včela nás živí – každé páté sousto, které máme je zásluhou včel – opylují nám plodiny, ovocné stromy,
lesy, květy bylin, zeleninu, neb bez tohoto by příroda pro lidi a všechny živočichy byla chudá a zmírající.
Včela orgánů, je dopingem pro srdeční i mozkovou činnost. A včelí jed? Je lékem na revmatické a nervové
potíže. Propolis desinfikuje rány, léčí zoubky, kožní defekty a působí jako všelék již po staletí. A na co se
nesmí zapomínat – včela obohacuje naši přírodu. Nedovedeme si představit, co by se stalo, kdyby se počet
včelstev snížil na polovinu za současného stavu a nedej Bože, kdyby včela vymizela úplně. Četl jsem, že
by lidstvo vymřelo. Kdyby včela vymizela o polovinu, poznali bychom to na ovoci a dalším. První by nás
napadlo- nebyl by med, tímto by to ale nekončilo. Zmizelo by ptactvo a hmyz, bylo by ohroženo lidstvo.
Časopis Rytmus ze dne 25. 8. 2008 se zabývá: „Lidstvo zabije hlad.“ A píše: Pro ¾ rostlin, ze kterých lidé
získávají potravu, jsou životně důležité včely, protože opylují a také zajišťují jejich rozmnožování. Tolik v
časopisu. „Jsme na včelách závislí, jsou cennější než zlato“, píše deník Slovácko a uvádí: „Včely po tisíce
let opylují každý rok ovocné stromy, keře a rostliny, které nám poskytují všechno, na čem je lidský život
závislý… Je odhadováno, že včely opylují 90% ze své činnosti a teprve zbývajících 10% tvoří hodnoty
ostatních včelích produktů.“nás léčí, je lékařem přírody i nás lidí. Od nepaměti nám poskytuje vzácný med,
který obohacuje nejen sladký lék plný vitamínů, ale i pevné zdraví, biopotraviny pro naše různé nemoci.
Další vitamínový zázrak – pyl ze včelích květů a léčivých bylin dodává sílu a vitalitu každému organismu.
Vzácným produktem je mateří kašička, která léčí a povzbuzuje činnost nemocných
Včela člověku je prolog.
Tobě, člověče, opyluji zahrady, aby dávaly plody Tvé rodině a dětem.
Skrze mne dostává se Ti bohaté úrody, z Tvých luk a polí.
Tobě dávám mateří kašičku, která ti navrátí sílu,
dávám i Tvé ženě krém, pro její krásu a hebkou pleť.
Vám lidem nosím pyl, ambrozii i nektar, Vám dávám propolis,

který léčí nemoci STÁŘÍ, dávám i kouzelný hlas houslím.
Tobě, člověče, dám i vosk, Tvé svíce poslední,
Beze mne se nenasytíš, byliny tě nevyléčí, jsi na řadě,
ochraň nás, sic jsme spolu na řadě.
Mohl bych sedět, listovat a psát o tomto vzácném druhu – včele medonosné velmi dlouho, abych
vyčerpal vše, co je možná po staletí známo. Nakonec se mi dostává i hodnocení za všechny včelaře,
kteří určitě budou se mnou souhlasit. Popřát Vám všem hodně zdraví a hodně sil v roce 2010. Mladým
hodně lásky a odhodlání se připojit do našich řad. Ceníme si Vaše ohodnocení při koupi našeho
Českého medu a zároveň se omlouváme, na koho se nedostalo.
Závěrem, pokud jste to přečetli, tak malé rozloučení se včelkami:
Až se odhodláš tyto vzácné dary přírody
užívat a budeš v ně věřit,
poklekni před včelími úly a popros
za odpuštění, seč jsme nemilosrdně
pokosili zahrádky, parky i meze,
kde bohatě kvetla bílá jetelinka, štírovník,
bylinky i mateřídouška.
Zamysli se, člověče, protože včel ubývá tak,
jako ve světě ubývá dětí.
Něco pro ženu, pro hebkou tvář: Medový Kleopatřin balzám – maska.
Složení: 1 kávová lžička medu, 1 lžíce plnotučného mléka, bílek z vajíčka. Přísady se dobře rozšlehají
a nanáší se na očištěnou tvář a nechá se působit asi 30 minut. Maska zaschne. Pak se smyje vlažnou
vodou a oplachuje se postupně chladnější vodou.
Juro, kde ideš s těma včelama?
Idu na ÚV ČSV pro požehnání na cestu do EU.
Tak Bůh s Tebů.
Malenovský A. - předseda ZO včelařů Traplice.

Co že to k nám létá do ptačího krmítka?
Za naším domem na stromě zavěšené ptačí krmítko. Nikdy jsem se o něj moc nezajímala, ale už
od mala jsem věděla, proč tam je. Je tam proto, abychom do něj mohli sypat, drobit a pokládat různé
krmivo pro ptáčky, kteří v zimě nemají dostatek potravy. Ptáci se totiž převážně živí hmyzem, myšmi
a hraboši (dravci) nebo taky různými plody, které zrají hlavně v létě. Ovšem v zimě nic z toho k
dostání nemají. A proto jim lidé odedávna staví krmítka, aby jim v zimě mohli pomoci. Jenže poslední
dobou na tvoření krmítek lidé nejspíš nemají čas, a tak s ubývajícím počtem krmítek, ubývá i počet
ptáků, kteří u nás dříve přezimovávali. Teď nás to možná ještě nemrzí, ale co za pár let až nám v zimě
nezazpívá jediný ptáček? Nebude nám tu pak v té mrazivé tiché zimě smutno? Po takovém
myšlenkovém pochodu to krmítko zavěšené za naším domem poutalo mou pozornost čím dál víc.
Dokonce jsem si vzala dalekohled a nenápadně pozorovala přilétající návštěvníky. Asi po půl hodině
pozorování jsem v našem krmítku viděla sýkoru koňadru, sýkoru modřinku, sýkoru babku, brhlíka
lesního, pěnkavu obecnou a zvonka zeleného. Všichni měli nádherně zbarvené peří a všichni radostně
poletovali kolem krmítka. Napadlo mě, že je hrozná škoda, že si těchto ptáků tak málo všímame a že
se o ně tak málo zajímáme. Nebo to snad není pravda? Možná si jich všímáme a možná se o ně i
zajímáme, akorát to nedáváme najevo. Napadlo mě, že se zeptám pár svých přátel a lidí v mém okolí.
Některé jejich odpovědi mě opravdu překvapily.
Ptala jsem se na nejoblíbenější ptáky; na to, co jim sypou do krmítka (jestli mají vůbec nějaké
pro ně vyrobené) a čeho si u ptáků nejvíce všímají. Mezi oblíbené ptáky patřil stehlík, sojka, ledňáček,
datel, kos a vlaštovka. Stehlík je oblíbený díky svému krásnému nápaditému zbarvení peří a častému
ozývání se; sojčina oblíbenost spočívá též v krásném zbarvení peří, ale především v tom, že je známá
jako ochránkyně lesa z pohádky o Krakonošovi; ledňáček svou oblibu získal nejen kvůli svému
pestrému zbarvení, ale také díky tomu, že je ukazatelem čistých vodních toků a nádrží; datel byl

označen jako oblíbený proto, že léčí
stromy; kos a vlaštovka byli jmenováni z
nouze (respondenti si totiž nemohli na
žádného jiného ptáka vzpomenout J). Na
druhou otázku, co jim dávají do krmítka
na zob, mi byly uděleny rovněž rozmanité
odpovědi: slunečnicová semínka; lůj;
ořechy; obilí a zrní; semínka z šišek; nic
(nemají totiž ani ptačí krmítko); zbytky
cukroví z Vánoc; suchy chléb a
kupovanou směs, kterou údajně zobou, až
nic jiného v krmítku není. Na poslední
otázku byly odpovědi mých respondentů
následující. Nejstarší z respondentů řekl,
že v současné době si u ptáků všímá
nejvíce toho, že spousta dříve hojně zastoupených druhů ubývá (např. skřivan, křepelka, koroptev,
strnad, hýl, pěnkava, vrabec domácí) a že ho to mrzí. Další respondent mi na tuto otázku odpověděl,
že si všímá, jak lidé vyhazují uhynulé kusy zvířat místo toho, aby je dali jako potravu dravcům do
polí. Třetí osoba podotkla, že si všímá, jak vlaštovky narážejí do oken a potvrdila, že by se s tím mělo
něco dělat. Zbytek odpovědí byl stejný, všem se líbí zpěv ptáků, čehož si také všímají nejvíce.
Toto všechno jsem ve své „anketě“ na téma ptáci zjistila. Nevím, jestli je objektivní, ale
každopádně jsem díky ní poznala, že lidem ptáci nejsou úplně lhostejní. A to je dobře, protože pokud
k nim lidé budou alespoň trochu vnímaví, snad na ně v zimě nebudou zapomínat.
Nyní začíná březen a s ním i hlavní období jarního příletu ptáků. Zaposlouchejte se ráno do
jejich zpěvu, zkuste se podívat na jejich bezstarostný let a když budete mít tu příležitost, všimněte si
jejich krásného zbarvení. Není to s nimi na světě veselejší?

Pro volné chvíle
Něco málo k lidovému jazyku
Také vás občas napadá, kde se vzala určitá slova, která zdánlivě nemají s označovanou věcí nic
společného? A jak to, že tak tu významovou spojitost nemůžete najít?
Vše plyne z toho, že označující není vždy to samé co označované, to znamená, že jde v podstatě o dvě
na sobě nezávislé existence. Označující je abstraktní pojem, může existovat sám o sobě a nemusí vždy
znamenat jediné. Důsledkem toho je, že můžeme třeba pojmem kniha označit nejen předmět, jež v
pevné vazbě svazuje text, ale třeba i žaludek krávy. Označované je ta určitá věc, kterou
pojmenováváme, ale i takováto věc nemusí mít pojmenování jediné, nýbrž jich pro označení určitého
předmětu můžeme užít více, např. nedospělá žena se dá pojmenovat jako děvče, dívka, slečna, holka,
mladistvá, puberťačka, teenagerka a podobně.
Na tomto základě jsem se zaměřila na několik slov běžně užívaných v lidovém jazyce a snažila se
odhalit jejich původ. Zde jsou mé výsledky.
Tak například slovo fěrtoch. Kdepak se asi vzalo? Pochází z němčiny, tak jako řada jiných českých
slov. Původně označovalo zástěru, pochází z německého Fűrbuch. Je doloženo už z 16. století. Z
němčiny pochází i sloveso vyjadřující pochutnání si na pokrmu, lahodnou chuť – šmakovati, jeho
původ je ze starého německého slovesa schmecken, je doloženo už v Bibli svatováclavské, tedy se
běžně užívalo už v 17. století. Ale co takové zvláštní slovo jako rošťák? Mnohé překvapí, že jeho
původ je odvozen od slova roští. Ale jak to, že tímto slovem můžeme označit i darebáka? Na to
ukazuje starší význam, uvedený v Kottově slovníku (Česko-německý slovník Františka Štěpána
Kotta), „Wegelagerer“, tj. lapka. Rošťák je tedy ten, kdo se skrývá v roští, nízkém křoví, aby
přepadával a obíral pocestné. Posledním slovem, na jehož původ se podíváme, je slovo rambajs.
Pochází ze slova rombajs neboli cikánský herberk (herberk = stavení u prašné cesty určené k
přenocování pro tuláky), tedy ze slova Rom užívaného pro označení cikána a bajs, které pochází z jidiš
(židovského jazyka) a označuje dům nebo krčmu; podobně je od tohoto základu odvozené i slovo
pajzl. Jde o stejně hybridní slova z hantýrky jako slovo čurbes, které pro změnu označovalo zlodějský
herberk a je složeno z cikánského slova čor neboli zloděj a opět slova bajs označujícího dům či krčmu.
Občas nás zkoumání původu slov dovede k zajímavým výsledkům, nemyslíte?
Michaela Remešová

MYSLIVCI NEZAPOMNĚLI
Je neděle 10. ledna, venku okolo mínus čtyř stupňů. Není to mráz velký, nicméně celé Jankovice jsou
uzavřeny v nepříjemnou, avšak krásnou ledovku. Všude na plotech, střechách, především však na
stromech, jejichž větve jsou obtěžkány a ohnuty tímto rozmarem přírody. Zdá se, že každou chvíli se
začnou lámat, což se také děje, i praskot ozývající se z lesa to dokazuje.
Do toho zazvoní telefon, předseda mysliveckého sdružení J. Tabarka obvolává všechny členy a přátele
myslivosti, kteří mají volný čas, aby pomohli jít zakrmovat zvěř. Led a sníh jim uzavřel cestu k
potravě a je pravděpodobné, že bez lidské pomoci by hodně z nich nemuselo přežít. Sraz byl stanoven
na jednu hodinu odpoledne u bývalé drůbežárny, kde se nachází sklad krmiva. Brzy po jedné se
začínají plnit pytle s namíchanou směsí kukuřice, obilí a ovsa. S pytli na ramenou vyráží každý z nás k
prvnímu krmelci pod bývalou ovčárnou, kde odsypáváme část krmiva a pokračujeme dál na hřeben.
Že je cesta s krmivem na zádech náročná dokazují krůpěje potu stékající po našich tvářích. Na
vrcholové cestě sahá předseda do bočnice kabátu a nalévá všem po kalíšku s dodatkem: „prevence
proti nemoci“. Protože fičí ostrý vítr, hlavou mi proběhne představa z nepříjemné nemoci, dal jsem si
také. Po delší chůzi je před námi zásyp, odkud vyběhl zajíc, ale nebyl to běh, nýbrž zaječí jízda. Jeho
běhy klouzaly po ledu a zachytil se až o křoví pod svahem, kde vyčkal, až se vzdálíme, aby se mohl v
klidu nakrmit. Pokračujeme dál směrem k Zápovědi, k velkému krmelci, kde se stahuje srnčí zvěř k
uskladněnému senu. Prázdné pytle naplňujeme senem a roznášíme ho na další zakrmovací stanoviště v
okolí myslivecké buňky. Po ukončení akce nás všechny hřál dobrý pocit, ale především uvědomění si
znovu a znovu, že myslivost neznamená jen pušku a ruku na spoušti, ale především chov a starost o
zvěř v době zakrmování, podávání léčiv a ochranu přírody po celý rok. Proto přeji všem myslivcům v
jejich činnosti hodně trpělivosti a nadšení pro naši krásnou přírodu. Lesu a lovu zdar.
Miroslav Šilc

Kultura a sport
Společenský ples SRPDŠ
Čas letí jako bláznivý… Není to tak dávno, co teprve začal školní rok a už máme za sebou plesovou sezónu.
V sobotu 23. ledna se po 18. hodině začal pomalu zaplňovat sál tělocvičny ZŠ Traplice. Rodiče, prarodiče, blízcí
příbuzní a známí, ti všichni netrpělivě očekávali na tanečním parketu hlavní protagonisty večera - žáky deváté třídy.
Děvčata v bílých svatebních róbách, chlapci v tmavých společenských oblecích, na každém z nich bylo vidět napětí a
očekávání, jak to dopadne. Samozřejmě, na výtečnou. A proč taky ne? Vždyť všichni věnovali nácviku polonézy a
ostatních tanců velkou část svého volna. Radost a nadšení se přenesla i na dospělé a všichni společně jsme prožili
příjemný večer. Poděkování, se kterým vystoupili zástupci deváťáků před naplněným sálem, patřilo p. Pavle
Gajdošové (zástupkyni ředitele) a p. Daně Žákové (družina), za trpělivost při nácviku. Až se v červnu žáci deváté třídy
rozejdou, budou jistě rádi vzpomínat na základní školu a na svůj první ples.

Jubilejní košt slivovice
Jednou z významných kulturních akcí kalendářního roku v naší obci se během posledních let stal Košt
slivovice. Postupně si získal příznivce daleko za hranicemi našeho okresu. Letošní ročník, konaný 30.
ledna, byl již patnáctý a zároveň rekordní v počtu vystavených vzorků, kterých se podařilo díky
aktivním pořadatelům shromáždit 264. A možná právě proto provázelo tento košt motto: „I v době
krize chutná nejlépe ta naše slovácká slivovice. A že se letos urodilo…“ Samotnému koštu předcházela
objektivní degustace, která proběhla s týdenním předstihem. K hodnocení vzorků zasedlo osm komisí.
Vzorky jim byly předkládány ve třech kategoriích - slivovice, letní peckovice a jádrovice. Celkem
bylo vyhodnoceno šest šampionů. V kategorii slivovic - Kolařík Luděk ze Sudoměřic (durancie),
sdružení KPS Salaš (trnky) a Hruška Antonín z Jankovic (trnky). V další kategorii letních peckovic
Sentl Milan z Traplic (višně) a Hubík Jan z Uh. Hradiště (meruňky) a v kategorii jádrovic Silný
Václav z Jankovic (oskeruše). Večerní program koštu pokračoval formou taneční zábavy se skupinou
Frekvence. Závěrem je nutno poděkovat všem vystavovatelům a degustátorům, stejně tak i
šampionům jubilejního patnáctého ročníku. Ještě jednou touto cestou jménem pořadatelů TJ Sokol
Jankovice gratulujeme. Těšíme se na setkání opět v příštím roce.
Radek Šilc

Rozpis fotbalových soutěží JARO 2010
ZT A - muži
16.kolo
29.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo
30.kolo
27.kolo
28.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo

8.11.2009
28.3.2010
4.4.2010
11.4.2010
18.4.2010
25.4.2010
1.5.2010
9.5.2010
15.5.2010
21.5.2010
23.5.2010
30.5.2010
6.6.2010
13.6.2010
20.6.2010

Jankovice
Jankovice
Jankovice
Jankovice
Podolí
Jankovice
Traplice B
Jankovice
KněžpoleB
Tučapy
Topolná
Medlovice
Jalubí B
Jankovice
Stříbrnice

- Jarošov B
Mistřice
Častkov
- neobsazeno
- Jankovice
Vážany
- Jankovice
- Tupesy B
- Jankovice
- Jankovice
- Jankovice
- Jankovice
- Jankovice
- Kunovice
- Jankovice

15:00
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
16:30
16:30
10:00
16:30
16:30

OS-B žáci
26.kolo
27.kolo
28.kolo
22.kolo
15.kolo
16.kolo
20.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
23.kolo
24.kolo
21.kolo
25.kolo

4.4.2010 Jankovice Jalubí
11.4.2010 Huštěnovice - Jankovice
18.4.2010 Jankovice - Velehrad
25.4.2010
Babice
- Jankovice
2.5.2010 Jankovice Babice
9.5.2010
Traplice
- Jankovice
14.5.2010 Jankovice - Huštěnovice
16.5.2010 Jankovice Sušice
23.5.2010 Jankovice - Kudlovice
30.5.2010
Jalubí
- Jankovice
6.6.2010 Jankovice Traplice
13.6.2010
Sušice
- Jankovice
20.6.2010 Velehrad - Jankovice
27.6.2010 Kudlovice - Jankovice

13:00
13:30
13:30
13:30
14:00
14:30
17:00
14:00
14:00
14:30
14:00
14:00
10:00
14:00

Aktuálně

Tříkrálová sbírka
Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila v roce 2000 Česká katolická
charita (dnes Charita Česká republika), kdy nejprve na Moravě, a o rok později již po celé České
republice začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu
dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku. Navázala tím na tradici, kdy v minulých stoletích
chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří
do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů
Kašpara, Melichara a Baltazara (jde zřejmě o starobylý a zakořeněný zvyk) a znamenají “Kyrios
mansionem benedicet - Pane žehnej tomuto domu“. Požehnání Tří králů mělo ochraňovat stavení i ty,
kdo v něm přebývali, za což obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi nebo penězi. V
minulosti znamení na dveřích vymezovala také prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed ne vždy
přívětivého světa. Jsme proto rádi, že jste také malým či větším finančním darem přinesli trochu té
„sociální spravedlnosti“ těm, kteří ji potřebují přece jen více než my. V okrese Uherské Hradiště bylo
vybráno celkem 1.840.816,- Kč a obec Jankovice přispěla k této částce prostřednictvím Vás občanů
částkou 10.412,-Kč. Všem, kteří se na této sbírce podíleli, patří ještě jednou upřímné poděkování.
Tříkrálová sbírka 2010 se konala v rozmezí 1. - 14. ledna 2010. Koledování je však závislé na
místních zvyklostech a také počtech
skupinek, které má místní Charita k
dispozici. Jsou oblasti, obzvláště tam, kde je
tento lidový zvyk stále živý, kde se
koledovalo pouze 6. ledna. Řada Charit také
koledovala jen o víkendu 8. - 10. ledna 2010.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen
především
na
pomoc
nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde
se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu
sbírky je určena na humanitární pomoc do
zahraničí.
(ČESKÁ REPUBLIKA) Charitní tříkráloví koledníci vysbírali do celkem patnácti a půl tisíce
kolednických pokladniček částku 67 526 663 korun. Letošní rok tak přinesl rekordní výsledek v
dosavadní (v celostátním měřítku již desetileté) historii sbírky.

Mateřská škola
Čas plyne i dětem v MŠ
Při ohlédnutí za uplynulým obdobím části školního roku 2009-10 bych chtěla zavzpomínat na některé
zdařilé akce, které jsme pro naše děti uspořádali. Již v září to byl výšlap s rodiči na trase Školka ,,Benešovice“ - Obecnice Košíky - hřiště Jankovice. Po celou trasu nás provázelo nádherné slunečné
počasí. Děti se zajímaly o nejrůznější věci, které v přírodě okolí Jankovic viděly. Na Benešovicích
jsme se občerstvili, děti se pohoupaly na přírodních houpačkách, a pak jsme zvolna pokračovali na
trase výšlapu směr Košíky. Obecnice nám otevřela náruč v podobě klobás z udírny, děti se mohly
vydovádět na průlezkách a skluzavkách. Společně jsme pokračovali přes Kločkov (Ranč Rovná),
Indiánskou osadu až na hřiště v Jankovicích. Kdo by si pomyslel, že se děti cestou unavily, mýlil by
se. Následoval fotbálek za dozoru trenéra oddílu mládeže, který konstatoval, že o budoucí fotbalisty
určitě u nás v Jankovicích nebude nouze. Vzápětí na tuto akci nás čekala hezká kulturní akce ve
Slovácké galerii v Uherkém Hradišti - výstava loutek spojená s loutkovým představením předního
loutkoherce Vratislava Schillera pod názvem Zvířátka a loupežníci. Děti si odnesly s sebou hezký
zážitek a veselou náladu. V měsíci říjnu začala dětem plavecká výuka v příjemném prostředí bazénu
ZŠ Štěpnice, kam pravidelně dojíždíme jedenkrát týdně. A jak plyne čas, nastalo adventní období a v
něm hlavně pro děti Mikulášská nadílka, na kterou se všechny předem těšily. Jakmile do učebny naší

školky vstoupil Mikuláš s andělem a čertem, nastalo ticho a u mnohých z dětí trošku strach. Ten však
vystřídala radost nad dárečky, které jim rozdávali Mikuláš s andělem. Následovalo rozsvícení
vánočního stromu v obci, vystoupení v sále kulturního domu při předvánočním rozjímání s pásmem
koled a tanečků. Již v lednu jsme si udělali návštěvu MŠ v Košíkách na maňáskové divadlo. Na konci
měsíce února čekal na předškoláky důležitý krok do života - zápis do ZŠ v Traplicích. Z Jankovic
budou v příštím školním roce sedět v lavicích první třídy Markéta Pólová, Aleš Čevela a Jakub
Pavlíček. Přejeme společně, aby se jim první krůčky do školních lavic vydařily. V příštím pololetí nás
čekají další příjemné akce, ale o těch zase až příště.
Helena Křiváková – ředitelka MŠ

O historii obce
Část 1.
Úvodem bych Vás chtěl seznámit s následujícím tématem. Před několika týdny vznikla myšlenka obohatit
stránky Našich Jankovic historií naší obce, popsat velmi náročné počátky života prvních obyvatel a tímto
zároveň postupně připomínat, jak Vám starším, kteří jste možná níže uvedené věty už někdy do svých pamětí
zaznamenali, tak i nejmladší generaci našich dětí, vnuků, aby si svůj rozhled o naší obci obohatili. Převážně je
čerpáno z historicky cenných zápisů Kroniky obce Jankovice, jejíž prameny uspořádal pan Josef Župka,
bývalý občan a kronikář, dále brožury vydané u příležitosti 350. výročí založení obce Jankovice, kterou
sestavil pan Václav Šesták - bývalý učitel, dnes již také zesnulý, a dalších zápisů. Pokud se možná i za
přispění Vás čtenářů podaří získávat další prameny k tomuto tématu, bude jen ku prospěchu věci se o tyto
záznamy podělit se všemi čtenáři. V první části se seznámíme se založením obce a jejími prvními osadníky.
Naše obec Jankovice u Uherského Hradiště byla založena 1. února 1648 listinou vydanou majitelem panství
Napajedla hrabětem Janem Rottalem. Mimo napajedelského panství mu patřila panství v Kvasicích,
Tlumačově, Veselí nad Moravou, Holešově a Bystřici pod Hostýnem. Hrabě Jan Rottal byl synem
svobodného pána Hanse Jakuba z Rottálu, původem ze Štýrska. Doba na počátku 17. stol. byla společensky i
politicky velmi pohnutá, neboť se schylovalo ke třicetileté válce. Jan Rottal byl velmi schopný hospodář a
jako každý feudál ke svým poddaným až tvrdý. Já Jan svaté říše římské hrabě Rottal, dědičný pán na
Napajedlích, hradě Kvasicích, Tlumačově a Veselí, dědičný stříbrokomorník v knížectví štýrském, J. M. C.
říšského rada, komorník, nejvyšší královský zemský komorník a generál válečný, komisař v markrabství
moravském. Známo činím tímto listem, že jsou jisté osoby přede mne předstoupily a správu tímto činily, že
by v horách mých, k panství mému Napajedelskému přináležejících, jisté a pohodlné místo nacházelo, kdež
by se dobrá ves vystavěti mohla. Těmito větami začíná text zakládací listiny. Původní název obce byl
Janíkovice, ještě v roce 1694 se jmenovala obec Janová a od roku 1715 si ponechala současný název
Jankovice. Život prvních obyvatel po příchodu do našeho prostředí nebyl nikterak lehký. Třebaže většina jich
byla přesídlena sem z beskydských hor, tedy do kraje geograficky podobného jejich valašskému domovu, do
kopcovité krajiny s příkrými svahy porostlými duby, bučinou i jinými listnáči (osiky, olše) a též jehličnany,
museli se potýkat s víceméně panenskou přírodou a na její kultivaci vynaložit nemalé úsilí. Z pokácených
stromů tesali z kmenů trámy a z těch stavěli sroubená obydlí i hospodářské budovy, na mýtinách vyklučovali
pařezy a zakládali políčka. Toto hypotetické tvrzení můžeme podepřít samotným textem zakládací listiny, kde
se doslova praví:“…abych jim povolení své dal, tak aby mohli netoliko domy sobě stavěti, nýbrž jeden každý
k gruntu svému tak mnoho polí a luk vyklučovati a spraviti.“ Osady, které takto vznikaly, byly nazývány
,,lesní lánové vsi“. Mezi takové obce patřila i naše obec Jankovice. Políčka takové lesní lánové vsi byla
zakládána hned za obydlím jako záhumenice a postupem času, ale také i dle nutnosti a potřeby, byla velikost
obdělávaných ploch zvětšována. Tím vznikaly ve svahovitém terénu úzké dlouhé záhumenky tak
charakteristické dosud pro naši obec. V seznamu prvních obyvatel Jankovic z roku 1658 se uvádí, že v naší
obci v roce 1648 bydlelo třináct rodin. Jsou zde uvedena tato jména: Martin Dobešík, Martin Muravčík, Pavel
Chmelařův, Matěj Polášek, Jan Cihlář, Jíra Prokešův, Jíra Vojtek, Martin Kolář, Matěj Slovákův, Michal
Podsedník, Matěj Spěvák a Anýžka Bednářka. Za deset let po založení obce přibylo dalších šest rodin. Byly
to: Adam Rejště, Jan Matěj, Martin Kovář, Martin Mauric, Jakub Slezák a Macek Chlopan. Ředitel školy ve
výslužbě Václav Sova z Napajedel sestavil studii nazvanou Osudy bývalého panství napajedelského v letech
1770 – 1935, ve které se uvádí, že Jankovice ležící v údolí mají své pozemky na výšinách mezi lesy, takže
tato pole jsou těžko obdělávatelná a za lijáků je jejich půda vystavena odplavování a sama obec, že je
považována za nejchudší v kraji. Dále se z této publikace dozvídáme, že v letech 1775 – 1769, kdy už k
obdělávání polí bylo používáno dobytka, větší sedláci svá pole přeorávali dvakrát trojspřežím a třetinu
obdělávané půdy nechávali úhorem. Tomuto způsobu hospodaření se říkalo „trojpolní“. Na jedné obdělávané
třetině se vyséval ozim, na druhé jař a třetí zůstávala úhorem, aby si půda „odpočala“. Na úhoru se pásl
dobytek, který také přirozeně půdu hnojil. Mimo úhor byl dobytek také vyháněn i na vlastní pastviny
hospodáře a i na trávu v lesích. V roce 1769 bylo v naší obci obděláváno 438 měřic (1 měřice = 0,2ha)
kontribučních polí (pole, z nichž se odváděly všechny veřejné daně a dávky, zvláště dávky naturální), 200
měřic neprodejných činžovních polí a 225 1/8 měřice volných činžovních polí od vrchnosti a 7 měřic zahrad.
Vrchnost v této době měla na našem katastru v užívání 11 ¾ měřice luk, 96 ¾ měřice pastvin a 3019 ½
měřice lesů. Právě dřevo v lesích bylo velmi laciné, protože se nacházelo většinou na nepřístupných místech,
a z toho důvodu byl o jeho koupi malý zájem. Sáh bukového i dubového dřeva byl za 3 zlaté. K tahu se
užívalo volů a plat za práci jednoho volského potahu byl 1 zlatý 15 krejcarů za den. Pár volů s postroji se
koupil za 80 zlatých. Za námezdní práci dělníka - muže se platilo 2 zlaté a ženy 24 krejcarů (1 zlatý = 60
krejcarů). Tolik zatím z historie života v naší obci.
Radek Šilc

Společenská kronika za rok 2009
Narození občánků
Matěj a Marie Kylhofovi
František Antonín Kubov
Julie Laima Kiseliovasová
Eliška Častulíková
Adriana Bartošíková

nar.
nar.
nar.
nar.
nar.

15. 2. 2009
24. 2. 2009
10. 5. 2009
3. 7. 2009
23. 10. 2009

Úmrtí v roce 2009
p.Věnceslava Hejdová
p. Josefa Mihálová

19. 4. 2009
18. 7. 2009

p. Růžena Rudolecká 4. 10. 2009
p. Eliška Ondruchová 13. 11. 2009

Životní jubilea od 1.1. do 31.12.2010
Antonie Šustrová
Anděla Polášková

č.p. 169
č.p. 47

nar. 14. 10. 1910
nar. 6. 11. 1920

100let
90let

Marie Čajková
Marie Kutálková
Marie Tabarková
Antonín Čajka
Marta Handrlicová

č.p.181
č.p.66
č.p.186
č.p.181
č.p.201

nar. 16. 1. 1930
nar. 9. 5. 1930
nar. 27. 5. 1930
nar. 30. 5. 1930
nar. 5. 9. 1930

80 let
80 let
80 let
80 let
80let

František Rozum
Miloslav Sentl

č.p.110
č.p.23

nar. 8. 1. 1935
nar. 8. 3. 1935

75 let
75 let

Jan Bartoň
Květoslav Jabůrek
Ladislav Škrabal
Anna Čeperová
Stanislav Červík
Josef Miklovič
Anna Zlámalová

č.p.96
č.p.28
č.p.95
č.p.120
č.p.178
č.p.210
č.p.2

nar. 6. 1. 1940
nar. 5. 3. 1940
nar. 5. 3. 1940
nar. 13. 7. 1940
nar. 17. 9. 1940
nar. 24. 10. 1940
nar. 20. 12. 1940

70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Zlatá svatba
Marie a Ignác Pólovi

č.p.74

4. 6. 2010

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2009
Z celkového počtu
počet mužů
počet žen
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu za rok 2009
odhlášených z trvalého pobytu za rok 2009
za OÚ Jankovice Kateřina Kutálková

470
241
229
10
6

Pozvánky na kulturní a společenské akce
Zveme Vás tímto na
taneční zábavu s
dechovou hudbou
Hradčovjanka –
29. KVĚTNA 2010
Březový háj
OÚ Jankovice

Folklorní festival dětských souborů
v Jankovicích

za účasti souborů:

datum: 19.června 2010
místo: Březový háj
Kalinka z Babic,Střešňa z Jalubí,Traplický krůžek,
Dolinečka ze St.Města,Rosenka ze Spytihněvi,
Hradišťánek, Stodolenka a Lipečka z Jankovic
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