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místopředsedou
p.Františkem
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druhý zprava)
v roce1957

Svaté
přijímání
Ročník 1965
s páterem Štěpánem
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Úvod redakce
Vážení čtenáři,
Na úvod si dovolím opět Vás pozdravit, popřát příjemné a ničím nerušené chvíle nad stránkami dalšího vydání
Našich Jankovic. V tomto čísle mimo jiné máte možnost zjistit, jaké náklady v naší obci byly vynaloženy na
likvidaci vyprodukovaného odpadu za uplynulý rok, dále pak k jakým došlo změnám při platbě regulačních
poplatků ve zdravotnictví ve Zlínském kraji nebo jaké byly výsledky letošního koštu slivovice v Jankovicích. Ale
zejména si zaslouží pozornost článek věnovaný odhalení pamětní desky p. Josefu Župkovi u příležitosti
nedožitých 100. narozenin a druhého výročí jeho úmrtí nebo 1zajímavé vyprávění o včelařích a jejich lásce ke
včelám. Poslední dobou mě však dělá starost malá aktivita dalších dopisovatelů. Nechtěl bych, aby se někdo ze
čtenářů mylně domníval, že vydávání tohoto čtvrtletníku se0,8stává nějakou reklamou mé osoby. Od prvního
KO
vydání, na kterém se spolupodílím s ostatními dopisovateli je prioritou přiblížit život v naší obci širokésměs.
veřejnosti
za uplynulé období. Bohužel, pokud spolu s vedením obce 0,6
chceme, aby Naše Jankovice vycházelypapír
tak, jako
doposud, musí se zapojit i další dopisovatelé. Za kladné si dovolím hodnotit to, že se nám částečně podařilo
plasty
0,4
v uplynulém roce vyřešit problém s distribucí. Závěrem tedy chci
požádat o příspěvky do nadcházejícího
vydání,
sklo
které chystáme na měsíc červenec.
0,2
0

Děkuji za redakční radu Radek Šilc

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uběhlo již téměř celé I. čtvrtletí letošního roku. Přesto si dovolím připomenout hlavní výsledky minulého
roku, který byl z našeho pohledu velmi úspěšný.
Byly ukončeny práce na rekonstrukci budovy obecního úřadu, oprava památné hasičské zbrojnice a I. etapa
výměny veřejného osvětlení.
V měsíci září byly zahájeny práce na rozvodech zásobování pitnou vodou o celkovém nákladu 30, 233. 797,Kč. Do konce roku 2008 se podařilo za maximální podpory – dotace z ministerstva zemědělství - splnit roční
úkol 15 mil. Kč. Rozsah prací nejenom po stránce finanční, ale i věcné byl splněn. Vlivem příznivého počasí
došlo k provedení většího rozsahu rozvodné sítě, hlavně podél hlavní komunikace, dále provedení přiváděcího a
zásobovacího řádu a tím vytvoření podmínek pro splnění úkolu letošního roku. Předpokládáme dokončení prací
v předstihu oproti uzavřené smlouvě minimálně o 1 měsíc a tím možnost budování přípojek k jednotlivým
rodinným domům.
I přes zhoršené počasí v začátku letošního roku práce nebyly přerušeny a pokračovaly na objektu vodojemu,
který je k dnešnímu dni proveden v hrubé stavbě včetně zastřešení. V současné době byly zahájeny práce na
rozvodné síti.
V průběhu III. čtvrtletí 2009 hodláme zahájit provádění vodovodních přípojek k rodinným domům. Chci
informovat, že přípojky nejsou součástí hlavních rozvodů, jako tomu bylo u plynofikace s podílem dotace a
stejným finančním podílem domácností. Při jednání na ministerstvu zemědělství nebylo možné v žádném
případě do hlavních rozvodů přípojky zařadit. Z tohoto důvodu bude nutné provádění přípojek řešit samostatně
jednotlivými občany.
Pokusíme se ještě v průběhu měsíce jednat o možnostech pomoci se Zlínským krajem a o výsledku budeme
informovat. Řešením jednotlivých domovních přípojek Vám budeme nápomocni včetně stavebního povolení.
V měsíci únoru proběhla roční závěrka hospodaření obce a byl proveden přezkum hospodaření obce (audit)
za rok 2008 pracovníkem Krajského úřadu ZK. V hospodaření obce a zřízené příspěvkové organizaci MŠ
Jankovice nebyly zjištěny chyby a nebyla uložena nápravná opatření. Podrobnější informace je možno hledat na
www.jankovice.cz- rozpočty obce (závěrečný účet obce za rok 2008).
Rozpočet letošního roku máme vyrovnaný, příjmy i výdaje 20,200 mil. Kč, z toho dotace z min. zemědělství
4,651 mil. Kč, dotace ze Zlínského kraje 2,600 mil. Kč a přijatý úvěr od KB 7,982 mil. Kč. Mimo vodovod
dojde k dokončení II. etapy výměny veřejného osvětlení.
Rok 2009 byl zahájen úspěšně. Chci vzpomenout lednovou Tříkrálovou sbírku, při které bylo vykoledováno
9.640,- Kč. Významnou vzpomínkovou akcí 8.2.2009 bylo odhalení pamětní desky čestnému občanovi a
kronikáři naší obce p. Josefu Župkovi u příležitosti 100 výročí jeho narození a 2. výročí úmrtí.

V pátek 6.3.2009 se uskutečnila na kulturním domě oslava MDŽ. Se svým programem zde vystoupily děti
z mateřské školky pod vedením paní ředitelky Křivákové a paní učitelky Haberlandové. Na ně navázal se svým
programem místní folklorní soubor Lipečka pod vedením p.Grossertové a p.Panáčkové. Jsem potěšen a
s uznáním hodnotím vzestupnou činnost účinkujících. Všem, kteří se podíleli na kulturních a společenských
akcích, touto cestou děkuji.
Škoda, že za dobrou činností v obci se vyskytují vandalské činy, které se zatím nedaří řešit. Mezi hlavní bych
chtěl jmenovat poškozování opravených autobusových čekáren a hrobových míst na hřbitově. Žádáme o pomoc
při dopadení pachatelů, aby mohlo dojít k jejich potrestání. Pomoci při odstraňování problémů můžete i Vy,
rodiče, sledováním činnosti svých dětí ve volném čase!
Závěrem 1. vydání místního zpravodaje „Naše Jankovice“ v letošním roce chci popřát všem spoluobčanům
zdraví, rodinnou pohodu, pracovní úspěchy, štěstí, vzájemnou úctu, lásku a porozumění a těším se na vzájemnou
spolupráci.
František Šimek- starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2009
ze dne 30. 1. 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. Hospodářský výsledek PO MŠ Jankovice za rok 2008. Zisk ve výši 44.848,69 Kč bude převeden do
rezervního fondu.
3. Rozpočet obce na rok 2009 – vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 20,201.000,-Kč
4. Dodatek č. 1/2009 ke smlouvě s OTR Uh.Hradiště o odvozu, využití a odstranění odpadu.
5. Přílohu č. 01/2009 ke smlouvě č. 059/07/TKR/SP o servisu a provozování TKR
6. Navýšení příspěvku obci za připojení nového účastníka TKR na 6.500,- Kč.
7. Funkční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce od 1.2.2009
8. Poskytnutí finančního příspěvku Mysliveckému sdružení Jankovice – Košíky ve výši 5.000,- Kč na
zazvěření honitby.
9. Poskytnutí finančního příspěvku ZO ČSV Traplice ve výši 5.000,- Kč na opylovací činnost v regionu.
10. Poskytnutí finančního příspěvku MO STP Uh.Hradiště ve výši 500,-.Kč na činnost..
11. Poskytnutí finančního příspěvku CZP ZK - Uh.Hradiště ve výši 500,-.Kč na provoz.
12. Poskytnutí finančního příspěvku SNN v ČR Uh.Hradiště ve výši 500,-.Kč na činnost
13. Poskytnutí finančního příspěvku MO STP Staré město ve výši 2.000,- Kč na činnost.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání změny č. 1 územního plánu obce Jankovice
15. Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu s názvem „ Vybavení pro aktivní kulturní a společenský život
obcí sdružení Severní Chřiby a Pomoraví“ a úhradu podílu obce Jankovice ve výši 12.251,- Kč.

bere na vědomí :

♠ plnění úkolů z minulého zasedání
♠ prováděné stavební práce na vodovodu Jankovice
♠ provedení kontroly pracovníky SZIF Olomouc – oprava památné hasičské zbrojnice
♠ úhradu podílu za úhrn sněhu p. Handrlicové
♠ výsledek Tříkrálové sbírky 2009
♠ ořez suchých větví a kontrola přerostlých stromů v obci
♠ slavnostní odhalení pamětní desky p.Župky dne 8.2.2009
♠ zůstatek běžného účtu u KB

♠
♠

doručenou poštu
diskusi

ukládá :
p. Šimkovi –

průběžná kontrola výstavby vodovodu a financování
– zajištění ořezání větví přerostlých stromů
– s p. Dúbravou připravit slavnostní odhalení pamětní desky p. Župky
– dojednat cenu s p. Handrlicou za úhrn sněhu
– jednání s p. Balounem o sjednání nápravy znečištěné komunikace
– jednat s Lesy ČR ohledně ořezání stromů kolem silnice pod obcí
– zajistit opravu kraje silnice před č.p. 64

František Šimek
starosta obce

Antonín Dúbrava
místostarosta obce

V Jankovicích dne 30. 1. 2009
:

Jak jsme nakládali s komunálním odpadem v roce 2008
Komunální odpadové hospodářství představuje pro každou obec jednu ze zásadních položek
ve výdajové části rozpočtu a vzhledem k avizovanému zvyšování poplatků za skládkování
bude nutno v maximální míře podporovat a realizovat systém třídění a zpětného odběru.
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu je v Jankovicích rozdělen do dvou částí :
- tzv. sběrné místo umístěné v prostoru před kulturním domem, které sestává z kontejnerů na
Pet lahve, papír, barevné a bílé sklo,
- v termínu 1 x za 14 dnů vyprazdňování sběrných nádob (popelnic) o objemu 110 – 120 l,
Snahou drtivé většiny občanů Jankovic by mělo být dodržování základních pravidel ochrany
životního prostředí a „proekologického“ způsobu likvidace komunálního odpadu.
Financování systému sběru a likvidace komunálního odpadu v roce 2008:
- výdaje za komunální a nebezpečný odpad celkem = 254.916,- Kč
- příjmy za poplatky (400 Kč/osoba/rok) celkem = 182.400,- Kč
- příjmy za třídění a zpětný odběr (Ekokom) celkem =10.688,- Kč.
Důsledným tříděním odpadu zajišťujeme jeho možnou recyklaci, či další zpracování
jednotlivých využitelných složek komunálního odpadu, a tím de facto výrazně přispíváme k
ekologickému využití odpadů a k ochraně životního prostředí v našem regionu.
Dalším pozitivním efektem separace odpadů je úspora finančních prostředků vynakládaných
na likvidaci komunálního odpadu z obecního rozpočtu, což v konečném důsledku znamená
stanovení přijatelné sazby poplatku za komunální odpad (sazba 400Kč /osoba /rok patří k
nejnižším v širokém regionu!).
Z důvodu zvyšovaní poplatků za skládku a i vzhledem k deficitnímu financování v roce 2008
(také v letošním roce předpokládáme vyšší výdaje za komunální odpad než vybrané příjmy za

poplatky a separaci) lze předpokládat
navýšení poplatku za komunální odpad
v Jankovicích pro rok 2010. Závěrem
bez nadsázky: ,, nejlepší odpad je ten,
který vůbec nevznikne...“
Radek Šilc

Tato fotografie ukazuje pravý opak třídění
odpadu!! Je pořízena 20.12.2008 v prostoru u
bývalého ovčínu za obcí na horním konci.
Možná, že si majitel vyvezeného odpadu pozná
svůj materiál …

Rubrika čtenářů
Ohlédnutí za vzpomínkovou akcí.
Před nedávnem proběhlo v naší obci
odhalení pamětní desky pana Josefa
Župky.
Ráda bych se k této události vrátila. Byl
to pro mne a myslím i pro ostatní
zúčastněné velmi dojemný a
nezapomenutelný zážitek. Jméno pana
Josefa Župky je nesmazatelně vryto do
srdcí všech občanů naší obce. Byl to
vzácný člověk a ač nebyl rodák
z Jankovic (tak, jak to napsal pan učitel
Šesták) „vyzpíval“ svou lásku k novému
domovu ve velmi obsažných zápisech a
také materiálních sbírkách. Kdo z nás –
rodáků, by tohle dokázal? Narodil se
v Příboře u Nového Jičína a své mládí
prožil v Holešově. Ve svých osmadvaceti
letech se přestěhoval do Jankovic, zde si
zřídil obchod. Sbíral poznatky o historii
obce, jak od obyvatelstva, tak studiem
úředních spisů, archiválií apod. Kromě
písemných dokladů sbíral i materiální
pozůstatky z katastru obce. Z každé jeho
činnosti a celého jeho života vyvěrala
láska k lidem a novému jeho domovu.
Kéž by se jeho myšlenka při prvním
pohledu na Jankovice: „Tady jsou jistě

dobří lidé, tady ti bude dobře“, kterou pronesl 5.července 1935 když vstanul na kopci nad hospodou u Šmolcova
kříže, stala realitou pro každého obyvatele naší vesničky!
Pokud jde o odhalení,celý program byl velmi dobře připraven. Nezapomenutelný zážitek z této slavnostní akce
byl umocněn identickým záznamem z koledování, kde jsme měli možnost slyšet hlas pana Josefa Župky.
Dovolte mi vyjádřit poděkování panu Miroslavu Odstrčilíkovi z Brna, který nejenže přišel s myšlenkou ocenit
pana Josefa Župku touto formou, ale podílel se i na zajišťování pamětní desky. Taktéž panu Miloslavu
Odstrčilíkovi z Kvítkovic, který pomáhal při zpracování grafického návrhu. Další velké poděkování patří našemu
starostovi panu Františku Šimkovi, který pronesl při odhalení slavnostní řeč a ostatním členům zastupitelstva
obce Jankovice za kladný přístup pro uskutečnění této myšlenky.
Občané obce a přítomní hosté tak projevili úctu čestnému občanu Jankovic za nás pamětníky i za mladé, kterým
pamětní deska bude vzácného člověka navždy připomínat.
S úctou a vděčností Marie Pajchlová.

VčelařVčelař- ochránce přírody
Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati než
z mnoha knih učených. (citát J.A.Komenský- učitel národa)
Touto větou jsem zahajoval naši výroční schůzi u příležitosti 80-ti let
založení naší organizace Českého svazu včelařů Traplice. Ano v únoru
právě před osmdesáti lety se sešlo pár nadšenců, mezi nimiž byli i
včelaři z Jankovic Fornál P., Žůrek J., Rezek Fr. aj, aby spolu s přáteli
okolních vesnic založili tuto ZO. Slavnostní schůze se zúčastnili i naši
sponzoři zastupitelé obecních úřadů. Za obec Jankovice se zúčastnil
místostarosta p.Dúbrava. Věřte, byl to krásný pohled do naplněného
sálu, tolik účastníků asi naše organizace z historie nepamatuje.
Dnešní přetechnizovaná a konzumní společnost se v posledních letech
vývojem televize a internetu, mobilních telefonů velmi rychle vzdálila
od kontaktu s přírodou. Například děti, které své mládí neprožili
v přírodě, neumí dnes pojmenovat nejzákladnější druhy stromů, neznají
zvířata, ptactvo, hmyz a jiné. To vše vidí pouze z televize, která jim
často nabízí i mnoho dalšího, ač mnohdy nežádoucího. Dětem,
dospělým, ale i seniorům chybí pobyt v přírodě na zdravém vzduchu a
tím se ochuzují o energii a elán do života. Vždyť oslabený organismus
je náchylný na dnešní nemoci, alergie, chybí mu obranné látky. Tyto
své problémy přenáší pak na lékaře a pomocí různých medikamentů
chtějí rychle zachránit to, co svojí životosprávou způsobili.
Mezi ty, jenž kontakt s přírodou udržují, patří např. právě včelaři. Zdá
se, že tito obdivovatelé přírody mají mnohdy lepší zdraví a dožívají se i
vyššího věku. Nemusí to být samozřejmě pravidlem. Každý včelař
pečuje alespoň o pár včelstev. V jednom úlu žije 60- 80 tisíc jedinců,
kteří obohacují naši přírodu, opylují květiny a rostliny, což je jejich
hlavním poslání. Včelaři, který se o ně stará, dají během roku jako
odměnu několik kilogramů medu, několik žihadel, mateří kašičku, pyl,
vosk a jed. Členskou základnu naší organizace tvoří včelaři z těchto
obcí: Kudlovice, Traplice, Babice, Sušice, Jalubí, Košíky a Jankovice.
V poslední době přechází k naší ZO i dva členové z Huštěnovic. Dalo
by se říct, že naše obec není co do počtu včelařů nejvíce zastoupena,
máme 9 členů, ale na počet včelstev, kterých je u nás kolem
stoosmdesáti vysoce převyšuje ostatní obce. Stavy včelstev jsou
kolísavé, protože nemoci, které naše včelstva sužují, jsou mnohdy až na
pokraji našich sil. Průměrný věk včelařů je 57 let. Ti starší odcházejí a
mladší nemají zájem.
Znalosti o včelách si mají možnost včelaři doplňovat v odborných
knihách, v našem časopise Včelařství a jinak i odbornými přednáškami,

které organizujeme asi dvakrát ročně. Za účelem poznáním chovu včel na vyšší úrovni jsme navštívili i
Výzkumný ústav včelařství Kývalka a Rosice. Dovolil bych si pro Vás napsat pár pojmů o včele kraňské. Jeden
úl čítá 60- 80 tisíc včel, chovají 1- 5 tisíc trubců, jednu matičku, spotřebují za rok 30- 40kg pylu, 70- 90kg medu
a 80- 150l vody. Pro získání jednoho kilogramu medu musí včely navštívit několik milionů květů, často nalétají
za snůškou až sto kilometrů za den. Rychlost letu včely je 50- 60km/ hod, za potravou létají 2- 7km. Včela se
brání žihadlem a za několik minut uhyne. Letní včela žije až osm týdnů, zimní osm až devět měsíců. Když mají
včely hlad, tak vyženou trubce, které krmí a poslední sousto dají matce. Ta své žihadlo používá pouze v boji
proti jiné matce a nikdy jindy, i kdyby měla zahynout. V období největšího rozvoje včelstev (na jaře) matka
klade až dva tisíce vajíček denně- tj . více než trojnásobek její váhy. Aby stačila tento úkol zvládat, je krmena
mateří kašičkou. Abych Vás, čtenáři, nezatěžoval jen odbornými informacemi o včelách, dovolil jsem si přidat
recept na Včelařův medový perník, který může být v období před velikonocemi dobrou inspirací.
Včelařův medový perník
Připravíme si: 600g hladké mouky, 120g medu, 380g mletého cukru, 4 vejce, kávovou lžíci jedlé sody, 2- 3
polévkové lžíce kávového vývaru, kávovou lžíci perníkového koření (mletý hřebíček, anýz) a trochu nastrouhané
citronové kůry. Do mouky přidáme mírně ohřátý med, vývar z černé kávy, cukr, vajíčka, jedlou sodu, perníkové
koření, vypracujeme těsto a necháme odpočinout do druhého dne. Pak vyválíme na tloušťku asi 5mm a
vykrajujeme kolečka nebo libovolné tvary, které před pečením potřeme vajíčkem a zdobíme např. mandlemi. Po
skončení pečení za horka opět potíráme vajíčkem.
Závěrem něco k pousmání: ,,Úspěšný včelař je ten, který svými včelami vydělá více, než jeho žena stačí utratit.
A šťastná žena je ta, která takového včelaře má…“
Antonín Malenovský- předseda včelařů ZO Traplice

Pro volné chvíle

Falešní bezdomovci…
Mnoho z nás každý den jezdí do práce autobusem a vystupuje na autobusovém nádraží. A pak naráží
na podivné mladé lidi, kteří prosí o peníze nebo cigaretu. Většinou jim odsekneme, že nemáme a
jdeme dál. Napadlo nás však, proč tam ti mladí lidé jsou a proč žebrají. Nejsou to bezdomovci, kteří
žebrají, aby přežili další den, ale jsou to mladí lidé. Mládež, která se snaží vyžebrat peníze, aby se
mohla po zbytek dne opíjet a dělat nepořádek v ulicích města. Mají kde žít a kde přespat, ale škola je
nebaví a rodiče je odmítají nadále dotovat. Nechtějí studovat ani pracovat a žijí tak ze dne na den.
Ironií osudu je, že tím obtěžují obyčejné občany na vlakových a autobusových nádražích. Ostraha
těchto objektů pak s nimi má plné ruce práce a policie to ignoruje, protože je vyžene z určeného místa
a dotyční se na to místo vrací ihned po jejím odjezdu. Je to jako boj s větrnými mlýny. Nanejvýš
pobouření hodné je, že tito lidé si pak někde počkají na ochranku tohoto objektu a chtějí ji vysvětlit
stručně ručně, kdo je ve městě pánem. Časté posedávání party mladých lidí s láhví vína či jiného
druhu alkoholu je možné vidět již každý den od časných ranních hodin. A proč je tomu tak? Rodiče je
zavrhli a dnešní moderní společnost pro ně mezi sebou nemá místo. Jenže to není chyba společnosti,
ale mladých opilých lidí. Nepatří ke skupině, která se snaží dosáhnout vyššího vzdělání a pak
nastoupit na dobře placené místo. Neznají žádný pevný řád a demokracie je pro ně hozenou rukavicí.
Co s nimi? Bez pevného řádu jsou ztraceni. Nemají téměř o nic zájem a neznají žádnou autoritu. Není
to problém jen naší země, ale celého světa. Možná by se dalo najít pro ně ve světě místo, tam je
všechny přesídlit a izolovat. Ideální by byl pustý ostrov. To však není řešením. Je potřeba jim dát
motivaci a za pomoci donucovacích prostředků je začlenit do společnosti. Některé z nás to nezajímá,
ale je jen otázkou času, kdy se takoví jedinci začnou živit kriminální činností, na což může doplatit
každý z nás. Nenechme je na pospas osudu a v našem vlastním zájmu se zasaďme o řešení této
otázky. Je to problém, který je nutné bezodkladně řešit. Nenamlouvejme si, že se nás netýká a
jednejme. Jiná možnost se nenaskýtá. Musíme problémy řešit v zárodku. Co si o tom myslíte, občané
Jankovic?! Rád vaše názory vyslyším a v příštím čísle navrhnu řešení. Vaše ohlasy si rád vyzvednu u
pana starosty.
S pozdravem Rudolf Štanglica

Upozornění pro občany ohledně pohybu v lesích, kde probíhá těžba
dřeva
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje upozorňuje
veřejnost, že zákon o lesích občanům výslovně zakazuje pohyb v prostorách, kde se
realizuje těžba dřeva.
Chtěli bychom proto občany požádat, aby nevstupovali ani nevjížděli na kole, koni či lyžích
do míst, kde se provádí těžba nebo doprava dříví, protože je to jednak podle zákona o lesích
zakázáno, ale hlavně je nutné si uvědomit, že lesní pracovníci nejsou schopni vzhledem k
členitosti terénu za všech okolností zajistit při pracovní činnosti bezpečnost těm, kdo vstupují
do ohrožených prostorů svévolně.
Odborní pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu doporučují, aby
každý, kdo musí v nevyhnutelných případech vstoupit do prostoru, kde se těží dříví, nejprve
bezpodmínečně upoutal pozornost lesního dělníka, navázal s ním kontakt a ujistil se, že je
registrován. Současně musí respektovat pokyny lesního personálu a přizpůsobit svůj pohyb v
zájmu zajištění bezpečnosti své i těch, kdo v lese pracují. Podceňování tohoto rizika může mít
velmi tragické následky, protože hmotnost těžených stromů a zejména silový moment
vznikající při pádu stromu mohou způsobit ty nejhorší následky na lidském zdraví nebo
napáchat značné materiální škody. Vzhledem k tomu, že přibývá lidí, kteří se v lesích
pohybují na koních, je vhodné, aby si tito jezdci byli vědomi toho, že zvíře se může v
hlučném prostředí chovat nevyzpytatelně a i tím i nebezpečně.
V souvislosti s touto tematikou se doporučuje občanům i to, aby lidé zvážili návštěvy lesů za
nepříznivých klimatických podmínek, zejména, kdy je větrné počasí, silné deště, sněžení či
bouřky a vyhýbali se porostům se suchými, vyvrácenými nebo jinak poškozenými stromy.
Milena Kovaříková, zodpovědná za oblast zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova.

Blíží se velikonoce
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl kopu vajíček.
Potkala mně koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já řekl ne, ne, ne.
Za potokem u lesíčka,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka

Pranostiky
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li o velikonočním hodu, bude v létě nouze o vodu.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.

Kultura a sport
Rodičovský ples žáků ZŠ Traplice
Tak jako každoročně, konal se i
letos 24. ledna v sále ZŠ
Traplice Rodičovský ples. O
začátek programu se postarali
žáci 9. třídy pod vedením p.
učitelky Sádlové s tradiční
polonézou. Své první taneční
vystoupení zvládli na jedničku.
Byli mezi nimi i žáci z Jankovic Kristýna Remešová, Vlastimil
Grossert,Tomáš Hejda, Radek
Kučík, Rudolf Kutálek, Jiří Sentl
a Jakub Stašek. Následné sólo
pro rodiče za tónů vídeňského
valčíku jen umocnilo slavnostní
atmosféru večera. Pak už ples
pokračoval volnou zábavou
všech zúčastněných. K tanci a
poslechu hráli manželé Zetíkovi.

O práci souboru Lipečka
Dětský soubor Lipečka má se skládá v současnosti z 22 dětí, z toho 13 děvčat a 9 chlapců. Scházíme
se jednou týdně, už téměř tři roky. Děti udělaly velký pokrok a na našich vystoupeních už je to znát.
V nejbližším období připravujeme vystoupení na 9. května 2009, kdy bude na místním hřišti u
příležitosti oslav 125. Výročí založení SDH okrsková hasičská soutěž. Každoročně konec školního
roku uzavíráme vystoupením, které se děti za uplynulé období naučily. Letos je tomu již 22 let, kdy
se uskutečnila soutěž amatérských zpěváků "Slovácký koštéř v Jankovicích" a tak jsme se rozhodli,
že uspořádáme 18. července 2009 vzpomínkové odpoledne v Březovém háji a připomeneme našim
občanům hlavně pak příznivcům lidového zpěvu o co vlastně šlo. Pamětníci si znovu mohou zazpívat
a mezi mladými se nám snad podaří najít nové talenty. V programu předvede soubor své taneční
dovednosti. Vrcholem letošního roku bude opět vystoupení na slavnostech vína v Uh. Hradišti 12. září
v rámci programu regionu Staroměstsko.
Chtěla bych požádat rodiče, kteří by chtěli přihlásit své děti do kroužku, aby přišli 3. září 2009,
kdy budeme zahajovat další období činnosti našeho souboru náborem dětí.
Touto cestou bych chtěla poděkovat OÚ, který je našim zřizovatelem, za výbornou spolupráci ať
už v otázkách materiálních či finančních.
Taky bych chtěla poděkovat dětem, které do kroužku chodí, neboť je vidět, že je práce v souboru
baví a že mají z tancování radost. A to je pro nás ta nelepší odměna.
Lenka Grossertová

Z výroční schůze
Letošní výroční schůze TJ Sokol Jankovice probíhala opět v přátelském duchu. Program zahájil p.Rudolf
Kutálek předseda organizace. Z jeho slov zaznělo převážně kladné hodnocení, jak po stránce sportovní tak i
mimospostovní. Došlo také na vyhodnocení nejlepších hráčů oddílu žáků. Mezi oceněnými nechyběli nejlepší
střelci Vladimír Brázdil a Jan Silný, ale i další hráči- Radek Kučík, Filip Remeš, David Dostál, Patrik Silný….
K jejich výsledkům je třeba blahopřát. Poctivá práce trenérů Vlastimila Póla a Radima Brázdila je vidět a
všichni doufáme, že nám vyrůstá nová generace kvalitních fotbalistů, kteří se dále již prosazují
v dorosteneckých oddílech v Kudlovicích a Traplicích a později snad i v sestavě mužů našeho oddílu. Mezi
hosty byli přítomni: starosta obce p.Šimek a starosta SDH Jankovice p.Hruška. Ten ocenil v diskusi aktivní
spolupráci sportovců a členů SDH. Přejme si společně, aby bylo podobné hodnocení slyšet i v příštím roce!
V plánu činnosti na letošní rok vyzval předseda TJ k aktivní práci členy a především hráče, jak oddílu mužů, tak
žáků, aby navázali na výsledky minulého roku. O zimní přípravě hovořil Václav Silný pověřen jejím vedením u
mužstva mužů. Vyjádřil nespokojenost s nízkou účastí hráčů oproti minulému roku. Je třeba, aby každý
z dospělých hráčů začal u sebe a svým přístupem mohl být vzorem pro hráče mládežnického oddílu. I pro
letošní rok platí známé heslo,,Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Radek Šilc

Košt slivovice v Jankovicích po čtrnácté
Mottem letošního koštu byla věta:,,Evropě jsme to osladili a zaséj dobrú slivovicu napálili…“ Snad to
byl také názor převážné většiny členů degustačních komisí. Sešli se společně 31.ledna,aby opět po
roce objektivně vyhodnotili předložené vzorky. A že jich letos bylo požehnaně, celkem sto padesát
čtyři! Pořadatelé je rozdělili vzorky opět do kategorií letních peckovic, jádrovic a hlavní
kategorie,slivovic. Mezi šampiony patřili v kategorii peckovic vzorek višně Agrosady z Uh. Hradiště,
mezi jádrovicemi hrušky S. Měrky ze St. Města. V kategorii slivovic se stali šampiony M. Zapletal
z Kudlovic, Ing.Podraský z Tučap, R. Rouzek z Velehradu a dále Josef Hejda, Josef Šilc a Radek
Slavík z Jankovic. Všem pěstitelům, kteří byli ochotni předložit své vzorky k hodnocení a členům
degustačních komisí chceme tímto poděkovat a letošním šampionům ještě jednou poblahopřát. A
s přáním, aby ,,sa letos znova urodilo“, Vás jménem pořadatelů zveme na příští, již patnáctý košt
v roce 2010.
Radek Šilc

Aktuálně
A zase ta krize
Od začátku celosvětové finanční krize uplynulo již několik měsíců a její dopad už tvrdě pocítil celý
svět. Nezaměstnanost roste každým dnem, výrobní podniky krachují a lidé s úvěry se bojí o svou
existenci. Právě těchto lidí je potřeba se nějakým způsobem zastat. Mnohdy jsou to rodiny s dětmi.
Nemohou splácet a exekuce je pro ně noční můrou. Nebylo by od věci, kdyby finanční instituce, které
úvěry poskytují, začaly myslet i na něco jiného než své zisky. Snížit či zmrazit na určitou dobu těmto
lidem splátky a navrhnout jim řešení situace. Vždyť exekuce je konečné řešení. Taková rodina je
někdy i bez domova. A pak banky dojdou o klienta, který by rád splácel a nevyhýbá se tomu, ale
nemá z čeho. Tito lidé často sahají ke krajním možnostem a nakonec banky sami vykrádají, aby si
zajistili obživu. Počet loupežných přepadení den ode dne stoupá. Je krásné, že automobilky nabízejí
různé slevy a akce, aby prodaly nové automobily. Jenže ty peníze u lidí prostě nejsou. To málo musí
pokrýt nezbytné životní potřeby. Samozřejmě, že většina lidí práci má a někteří jsou pořád za vodou.
Někdy je až zarážející počínání exekučních úředníků, kteří na detaily nehledí. A navíc je smutné, že
kvůli pár korunám vám banka zablokuje konto. Ne že by to v době před krizí byla hezká věc, ale nyní
je to ještě horší. Člověk si musí své peníze rozpočítat a nakládat s nimi, tak aby přežil. Bohužel někdy
to není možné. A situace se ještě zhorší. Lidé, kteří dostali odstupné doposud nějaké peníze mají, ale
časem jim dojdou. Taky je smutné, že odchodné z práce je tak dramaticky zdaněno. Vláda by měla
jednat. V této době by nebylo špatné, kdyby se odstupné oprostilo od daní. Lidem by tak peníze déle
vydržely. Avšak ani vláda to nemá jednoduché. Lidi bez práce neodvádějí daň z příjmů a naopak
ždímají státní kasu. Vyčítat jim to nelze, ale zcela jistě by souhlasily, že odstupné v plné výši by jim
vydrželo déle. Nicméně nechme se překvapit s čím státní aparát a finanční instituce vyrukují.
Nadcházející doba je donutí. Lidé nemají na úvěry a banky to stále více pociťují. Jen za všechny
doufám, že banky a státní instituce nebudou myslet jen na sebe.
Rudolf Štanglica

O historii svátku Dne matek
První zprávy o "předchůdci" Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni
říkalo Mateřská neděle nebo Neděle matek ( Mothering Sunday ) a slavil se na počest všech
anglických matek v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní období od Velikonoc ).V USA
poprvé Den matek navrhla v roce 1872 Julia Ward Howeová a věnovala tento den míru. Na
sklonku 19. století se Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 dětí, která se začala
angažovat za práva matek. Když zemřela, pokračovala v jejím započatém úsilí její dcera,
která požádala pastora metodistické církve ve městě Grafton v Západní Virginii, aby vykonal
zvláštní bohoslužbu na počest paní Jarvisové a všech matek světa.
V roce1907 Anna Jarvisová (zemřela v r. 1948) zahájila kampaň za ustavení Dne matek jako
národního svátku. Dočkala se v roce 1911. V roce 1914 byl Den matek prohlášen oficiálně za
národní svátek - den veřejného vyjádření lásky a úcty matkám. Druhou květnovou neděli
matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti, které navíc maminky
ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané se zdobili
květinou - bílou ten, kdo maminku už neměl, a červenou ti ostatní.
Počátky oslav Dne matek v Československu jsou z roku 1918."Maminku máme každý jen
jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve
čtyřiceti letech, proto půjdeme slavit pod heslem Hold matkám," tak začínala výzva v Českém
slově z roku 1924. Noviny zvaly na oslavu do Stromovky, kde se konal jeden z prvních Dnů
matek u nás.
Nejvíce se o oslavu Dne matek u nás zasloužila Alice Masaryková. Ostatně není divu, protože
její otec T. G. Masaryk na svou matku vzpomínal takto: "Matka na mne měla větší vliv než
otec... Matka byla chytrá a moudrá... Matka byla zbožná. Ráda chodila do kostela, ale
neměla k tomu kdy, protože musela dřít na rodinu..."
Matka, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v
minulosti často v pozadí a nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto svátku nikdo
nepopíral, že by matkám měly být více nakloněny zákony a že stát by měl matkám a dětem
hmotně pomáhat. Nejen v tento sváteční den by si každý měl připomenout úctu ke
každodenní neviditelné péči matek o novou generaci, pěstovat smysl pro cenu dobrých vztahů
mezi mužem a ženou a vytvořit ovzduší dobré vůle, které toto tisíciletí tolik postrádá.
Závěrem dovolte, abych jménem všech čtenářů popřál maminkám k nastávajícímu Dni matek
jen to nejlepší!
Radek Šilc

Tříkrálová sbírka ve Zlínském kraji vynesla rekordních 9,85 mil.
Tříkrálová sbírka, která se ve Zlínském kraji
uskutečnila v prvním lednovém týdnu, vynesla
přes 9,85 milionu korun. V porovnání s
loňským rokem je to o zhruba 670.000 korun
více. Tříkrálovou sbírku již devátým rokem
pořádá Charita České republiky. Už o rok dříve
ji poprvé uskutečnila olomoucká arcidiecéze,
do níž patří Zlínský a Olomoucký kraj. Letos
se v České republice do koledování zapojilo na
50.000 dobrovolníků, ve Zlínském kraji to bylo
přibližně stejně jako loni, tedy zhruba 2000
lidí. Magickou hranici jednoho milionu korun
letos překonaly charity v Uherském Hradišti,
Uherském Brodě a Zlíně. Právě na Uherskohradišťsku vynesla sbírka tradičně nejvíce, v
Uherském Hradišti 1,78 milionu Kč a Uherském Brodě 1,23 milionu korun. V krajském
městě Zlín se vybrala částka 1,1 milionu Kč. Občané obce Jankovice přispěli v této sbírce
částkou 9.640 Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování.
Výtěžek sbírky je obecně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s
dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se
sbírka koná. Nejméně desetina výnosu je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Radek Šilc

Změna při platbě regulačních poplatků
Na základě usnesení zastupitelstva Zlínského kraje dochází od 1.února 2009 ke změně způsobu úhrady
regulačních poplatků při návštěvě Uherskohradišťské nemocnice a. s. Ve vybraných případech mohou pojištěnci
požádat o uhrazení regulačního poplatku formou poskytnutí finančního daru Zlínským krajem.
Dar Zlínského kraje lze využít v těchto případech:
při vyšetření a ošetření v ambulancích nemocnice u všech pojištěnců (30 Kč poplatek), při hospitalizaci na
některém z lůžkových oddělení nemocnice u pojištěnců mladších 18 let a starších 70 let (poplatek 60 Kč za den
hospitalizace). U poplatku 30 Kč za jednu položku na receptu dochází oproti původní informaci ke změně.
Lékárna Uherskohradišťské nemocnice a. s. nabízí při výdeji léků pojištěncům „slevu za věrnost“ ve výši 30 Kč za
každou položku na receptu. Je na rozhodnutí pojištěnců, zda nabízený bonus přijmou.
Dar Zlínského kraje nemohou využít tito pacienti:

•

všichni pojištěnci při vyšetření a ošetření na LSPP nebo v rámci ústavní pohotovostní služby v nemocnici,
tj. v pracovní dny od 17.00 hod. do 7.00 hod a v nepracovní dny po celý den (90 Kč poplatek),

•

pojištěnci starší 18 let a pacienti mladší 70 let při hospitalizaci na některém z lůžkových oddělení
nemocnice (poplatek 60 Kč za den hospitalizace),

•

pojištěnci, kteří překročili hranici 5000 Kč v daném kalendářním roce a regulační poplatky jim tak bude
vracet jejich zdravotní pojišťovna.

Způsob přijmutí daru ZK pojištěncem
V ambulancích nemocnice obdrží pojištěnci, kteří se rozhodnou dar Zlínského kraje přijmout, předtištěný návrh
darovací smlouvy. Pokud tento návrh podepíší, nebude po nich zaplacení regulačního poplatku požadováno.
Pacienti, kteří nebudou mít zájem dar Zlínského kraje přijmout, zaplatí regulační poplatek prostřednictvím
některého automatu, tak jako doposud. Obdobně hospitalizovaní pojištěnci, kteří mají na dar nárok a rozhodnou
se jej přijmout, podepíší při propuštění z nemocnice předtištěný návrh darovací smlouvy.

Recepty
.

KUŘECÍ SALÁT
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
Ledový salát,papriky,okurka,rajčata,kuřecí masoprsa,zakysaná smetana, majonéza,1 stroužek česneku,
tzatziky (vitana), koření gyros, olej.
POSTUP PŘÍPRAVY
Kuř.maso nakrájíme na kostky, posypeme gyrosem a
zakápneme olejem. Osmažíme na rozpáleném oleji.
Led.salát natrháme na kousky, ostatní zeleninku
nakrájíme a vše dáme na talíř.
Zálivka-zakysanou smetanu smícháme s
majolkou(malý pytlík.hellmans),přidáme stroužek
nebo dva česneku a trochu koření tzatzikypromícháme a nalijeme na salátek.
Místo kuřecího masa někdy můžeme použít
předsmažené kuř.nugetky.

Řezy smetanovo-ořechové od babičky
Ingredience:
14 dkg hladké mouky (těsto)
9 dkg mletého cukru (těsto)
14 dkg másla (těsto)
9 dkg mletých vlašských ořechů (těsto)
1/2 ks celého vejce (těsto)
1 balení smetany ke šlehání (náplň)
10 dkg mletých vlašských ořechů (náplň)
10 dkg mletého cukru (náplň)
30 dkg mletého cukru (poleva)
3 lžíce citronové šťávy (poleva)
1 lžíce horkého mléka (poleva)
4 lžíce rumu

Postup přípravy:
1. Těsto na řezy: Z hladké mouky, mletého cukru, másla, mletých vlašských ořechů a půlky celého vejce vypracujeme
těsto, které dáme do chladu odpočinout - asi 1/2 hodiny.
2. Pak si těsto rozdělíme na tři díly a prsty rozetřeme (těsto je poměrně mastné a lepí se) na pečící papír tak, aby nám
vznikly tři placky stejné velikosti a asi půl centimetru silné (Podle mé zkušenosti vejdou na jeden plech těsně vedle
sebe).
3. Pečeme ve středně vyhřáté troubě dorůžova.
4. Náplň do řezů: Ušleháme smetanu ke šlehání, do šlehačky opatrně vmícháme ml. cukr a ml. vl. ořechy. Pak polovinu
této náplně rovnoměrně naneseme na jednu vychladlou placku, na nanesenou náplň opatrně přiložíme druhou placku,
kterou po celé ploše pokapeme čtyřmi lžícemi rumu. Dále rozprostřeme druhou polovinu náplně a přiložíme třetí
placku. Velmi opatrně přitlačíme na celou plochu poslední placky, aby se placky a náplň pořádně spojily. Nakonec
potřeme citronovou polevou: Utřeme ml. cukr, citronovou šťávu a horké mléko. (Musíme dát pozor, ať nemáme
polevu příliš řídkou - stékala by nám dolů)
5. S upečenými plackami pracujte velmi opatrně, jsou totiž velice křehké. Pokud Vám přece jenom některá praskne,
můžete ji dát dospodu nebo do středu řezu. Není to pak vůbec poznat. Řezy se lépe krájejí a také jsou lepší chuťově až
na druhý den, když se trochu proleží a chutě všech surovin se prolnou. Jsou vhodné jako vánoční cukroví. Všem přeji
zdárný výsledek a dobrou chuť.

Společ
Společenská kronika za rok 2008
Narození občánků
Tomáš Přichystal
Eliška Kučerová
Markéta Holujová

nar.7.1.2008
nar.2.7.2008
nar.23.7.2008

Uzavření sňatků od 1.1. do 31.12.2008
Antonín Kubov a Romana Kočicová
Karel Jurásek a Lenka Kupcová
Jaroslav Častulík a Naděžda Olšáková

2.2.2008
26.4.2008
13.9.2008

Úmrtí v roce 2007
p.Vlastimil Huťka
p. Zdeňka Kolajová
p.František Chybík
p.Jaroslav Baleja
p. Rudolf Hrbáček
p.Stanislav Smělík

6.1.2008
12.1.2008
13.3.2008
17.3.2008
21.3.2008
2.5.2008

p.Zdeněk Junaštík
p.Květoslav Zlámal
p.Stanislav Bartošík
p. Alois Kolaja
p.Petr Sedláček

Životní
Životní jubilea od 1.1. do 31.12.2009
Antonie Šustrová

č.p. 169

nar.14.10.1910 99 let

Jarmila Prokešová
Antonín Odstrčilík
Marie Rozsypalová
Marie Remešová

č.p.141
č.p.84
č.p.156
č.p.35

nar. 7.2.1929
nar.13.6.1929
nar. 9.9.1929
nar.7.12.1929

Marie Dúbravová
Josef Šilc
Anna Bartošíková

č.p.205
č.p.166
č.p.37

nar.10. 1.1934
nar.9. 3. 1934
nar.23.5.1934

75 let
75 let
75 let

nar.14.7.1939
nar.16.9.1939
nar.6.10.1939
nar.6.10.1939
nar.22.10.1939
nar.8.12.1939

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

Jindřich Pěrka
č.p.90
Bedřich Kloček
č.p.99
Marie Grossertová č.p.70
Marie Pólová
č.p.74
Marie Fornálová
č.p.78
Ludmila Šustrová č.p.160

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2008
Z celkového počtu
počet mužů
počet žen
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu za rok 2008
odhlášených z trvalého pobytu za rok 2008
za OÚ Jankovice Kateřina Kutálková

464
231
233
12

80 let
80 let
80 let
80 let

19.9.2008
6.10.2008
25.10.2008
26.11.2008
7.12.2008

Pozvánky na kulturní a společenské akce
-

30. Dubna

-

Vzpomínkový večer u příležitosti osvobození obce

a položení věnců u památníku obětem 2. Světové války s lampionovým průvodem dětí
zakončený táborákem na hřišti TJ Sokol

-

9. Května

-

Oslavy 125. výročí založení Hasičského sboru

v Jankovicích a okrsková soutěž SDH okolních obcí – bohatý program
srdečně zvou pořadatelé
-

23. Května -

Dětský den

pořádá OÚ společně s SDH a TJ Sokol - tradiční soutěže o ceny

Kadeřnické služby
Marie Tabarková
Jankovice (obecní úřad)
dle objednávek
tel.: 603 497 712

Eliška Prokešová

Tel.: 608 414 473
Od 17.1.2009 ordinace OÚ Jankovice
dle objednávek
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