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Historie občanů Jankovic ve fotografii

1- p.Alois Krepl(nar.1895) a p.Agata
Kreplová (nar.1895) při práci na svém
hospdářství-rok 1959

2- ZDŠ Traplice 8.třída rok 1964,
tř.učitel p.Nosterský

3- Odvedenci ročník 1950 v roce 1968

4- Vítání občánků v Jankovicích v roce 1980

Úvod redakce
Před Vámi se otvírají stránky dalšího vydání Našich Jankovic, v pořadí třetí v letošním roce. Připravili jsme pro
Vás, milí čtenáři opět, pravidelné rubriky i články o aktuálních událostech hlavně týkajících se života naší obce, ale i z
širokého okolí. V rubrice čtenářů bych chtěl upozornit jak na článek ze setkání padesátníků ročníku 1958, tak o
výchově dětí a mládeže. Dále např . na článek se zaměřením na pomoc osamělým a nemocným pod názvem: Než
nastane vánoční čas… . Mohli bychom uvést ještě další články, je však na Vás věrní čtenáři, abyste si v našem
čtvrtletníku našli ten svůj, který Vás zaujme. Pokud tomu tak bude, je to tím nejlepším vysvědčením pro nás. Stalo se
již příjemným zvykem před koncem kalendářního roku, popřát písemnou formou všem občanům , ale i všem čtenářům
hodně zdraví, štěstí a splněných přání v roce nastávajícím 2009.
Všem čtenářům přeji příjemné a nerušené chvíle nad stránkami Našich Jankovic.
za redakční radu Radek Šilc

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři.
Dnešní slova v úvodníku našeho časopisu chci věnovat činnosti obecního úřadu za téměř 11 měsíců letošního roku.
Výsledky dle mého názoru jsou potěšitelné. Podařilo se splnit úkoly na rekonstrukci budovy OÚ, včetně vnitřní
plynofikace, zdravotechniky, elektroinstalace, podlah PVC, keramických dlažeb a venkovních terénních úprav. V nově
upravených prostorách zdravotního střediska zahájila v ordinaci praktického lékaře činnost MUDr. Schneiderová.
Dalším důležitým a splněným úkolem je oprava památné budovy hasičské zbrojnice. Došlo ke kompletní výměně
krovu včetně krytiny a věže. Dále byl opraven strop, podlahy, vnější i vnitřní omítky, nátěry, vyměněna vrata. V půdním
prostoru vytvořena klubovna s dřevěnými podhledy. Taktéž dokončeny terénní úpravy. Od měsíce listopadu bude objekt
sloužit jako museum historické hasící techniky.
Rekonstrukce obecního úřadu a památné hasičské zbrojnice byly realizovány, kromě firmy Stavebniny Kodrla
Huštěnovice a firmy Střecha Konečný Veselí nad Moravou, za vydatné brigádnické pomoci TJ Sokol Jankovice a SDH
Jankovice, čtyř důchodců a elektromontéra. Za dobrou práci chci Vám všem vyslovit poděkování a uznání.
V měsíci září byly zahájeny práce na nejnáročnější akci obce „Jankovice – zásobování pitnou vodou“. Práce
prováděné firmou IMOS Slovácko s.r.o. Uherské Hradiště velmi úspěšně pokračují. Do poloviny měsíce listopadu je
proveden přívodní řád v délce 1 500 m (od čerpací stanice Košíky– křižovatka) po vodojem (poblíž komunikace k Ranči
Rovná), zásobovací řád 630 m (od vodojemu po hřiště TJ Sokol), rozvody v obci 2 500 m. Ukončena přípojka elektro k
vodojemu včetně odpadního potrubí. Práce byly prováděny souběžně se zásobovacím řádem. V říjnu bylo započato se
stavebními pracemi na vodojemu - betonáž základové desky a armatura stěn, provádí se bednění stěn a následná
betonáž. Postup na rozvodném potrubí v obci podél hlavní komunikace se podařilo urychlit hlavně využitím strojního
zařízení (bezvýkopové technologie).
Oceňuji dobrou organizaci práce fy IMOS s maximálním využitím strojů, příkladným přístupem kolektivu pracovníků
k plnění náročných úkolů. Mohu konstatovat, že byly vytvořeny podmínky pro splnění úkolu nejen letošního roku, ale i
termínu dokončení celé stavby v říjnu příštího roku.
Při hodnocení uplynulého období nemohu nevzpomenout i zajištění a účast na kulturně společenských akcí.
Pozornost si jistě zaslouží zájezd na Centrální hřbitov do Vídně v měsíci květnu u příležitosti 65. výročí od popravy
našich spoluobčanů. V červenci proběhly oslavy 360 let založení naší obce s kulturním programem MŠ v Jankovicích a
folklórního souboru Lipečka.
V srpnu se konaly Jankovské hody a pouť s dobrou účastí krojované hodové chasy. V měsíci září mě potěšila
mimořádná účast krojovaných a spoluobčanů v průvodu na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek v
Uh.Hradišti se samostatným veřejným vystoupením našeho souboru Lipečka v rámci programu regionu Staroměstsko.
Všichni, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akcí si zaslouží pozornost a poděkování. Nyní, kdy vstupujeme již do
závěru roku 2008 do období adventního a předvánočního, snažme se udělat něco víc pro rodinu, přátele, spoluobčany.
Naplňme naše domovy světlem radosti, lásky a porozumění.
Přeji všem spoluobčanům radostné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu, zdraví a štěstí.

František Šimek starosta obce

VÝSLEDKY

VOLEB

DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
v obci JANKOVICE konané 17.-18.října 2008
Česká strana sociálně demokratická

54 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy

36 hlasů

Občanská demokratická strana

28 hlasů

Starostové a Nezávislí pro Zlínský kraj

28 hlasů

KDU – ČSL

15 hlasů

Strana zelených

5 hlasů

Moravané

5 hlasů

Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví

3 hlasy

Koalice nestraníků

2 hlasy

Strana důstojného života

1 hlas

Volte Pravý Blok - …

1 hlas

Voleb se v naší obci zúčastnilo z celkového počtu 374 voličů 181 voličů, to je 48,4 % .

Z jednání zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2008
ze dne 19. 9. 2008, 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. 2
3. Změnu č. 1 územního plánu obce Jankovice pro výstavbu fotovoltanické elektrárny za předpokladu úhrady
změny ÚP žadatelem (p.Struhovský, p. Repáčová)
4. Převod cesty p.č. 1238/2 do majetku p. Struhovského a p. Repáčové za účelem sjednocení pozemků a ZO
souhlasí s provedením veřejné cesty na pozemku p.č. 521/5 ve vlastnictví p. Struhovského a p. Repáčové v
souladu s územním plánem
5. Prodej části obecního pozemku p.č. 1296/1 v k.ú. Jankovice p. Silnému, Košíky – pro výstavbu RD na parcele
p.č. 100 do úrovně stavební čáry. Cena bude stanovena dle odborného znaleckého odhadu.
6. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – uzavřenou mezi obcí Jankovice a EON
Distribuce, a.s., - umístění nového kabelového vedení NN na parc. č. 1180/2 v k.ú. Jankovice (vlastník obec
Jankovice).
7. Zhotovení pamětní desky ke 100. výročí narození p. Josefa Župky.
Pověřuje
starostu obce Františka Šimka kontrolou prováděných prací, podpisem smluv a faktur souvisejících s výstavbou
veřejného vodovodu v obci

bere na vědomí :
♠ plnění úkolů z minulého zasedání
♠ zahájení stavebních prací na stavbě vodovodu v obci a jednání s MZe a ZK
♠ uzavření mandátní smlouvy se společností Renards Brno, Mgr. Ing. Kavřík - výběrové řízení
„MVR-1080081 – úvěr obce Jankovice“
♠ dokončení stavebních prací na opravě historické hasičské zbrojnice
♠ přípravu voleb do zastupitelstev krajů
♠ vyúčtování Jankovských hodů 2008
♠ účast obce na Slováckých slavnostech vína v Uh.Hradišti
♠ zůstatek běžného účtu u KB
♠ doručenou poštu
♠ diskusi
ukládá :
p. Šimkovi
- kontrolu výstavby vodovodu, jednání o financování stavby
- vyúčtování oprav hasičské zbrojnice a žádost na SZIF o proplacení výdajů
- podat návrh na změnu č.1 ÚP obce Jankovice
- s p. Kutálkovou zajištění voleb do zastupitelstev krajů
p. Holuj
- provést kontrolu, příp. opravu elektr. stykače na šatnách TJ Sokol (studna)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2008
ze dne 21. 11. 2008, 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 2009
4. Nájemní smlouvy na rok 2009 :
- KD Vojtíkovi – 28.518,- Kč / rok
- zdravotní středisko MUDr. Schneiderová – 700,- Kč / měsíc
- pronájem obecních pozemků dle nájemních smluv – beze změn (travnatá plocha 0,30Kč/ m2 a
užitková plocha 1,-Kč/ m2)
5. Provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2008 dle příkazu k provedení inventury majetku obce ze dne
21.11.2008, složení inventarizační komise.
6. Prodej části obecního pozemku parc. čísla 1300/1 v k.ú. Jankovice manž. Slováčkovým, Jankovice 170 dle
žádosti, cena 10,- Kč/ m2. Náklady spojené s převodem pozemku si uhradí kupující vč. zaměření uvedené
parcely.
Pověřuje
starostu p. Františka Šimka k jednání o změnách územního plánu obce Jankovice a k pořizování územně
plánovací dokumentace.
bere na vědomí :
♠ plnění úkolů z minulého zasedání
♠ prováděné stavební práce na vodovodu Jankovice
♠ poplatek za provoz TKR 120,- Kč/měsíc/účastník
♠ poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2009 (dle OZV obce Jankovice č. 3/2007 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
zůstává poplatek ve stejné výši, tj. 400,- Kč/občan/rok)
♠ plán činnosti obecního úřadu na rok 2009
♠ plán kulturních činností na rok 2009
♠ předání objednávky na zhotovení pamětní desky p.Župky
♠ zůstatek běžného účtu u KB
♠ doručenou poštu
♠ diskusi
ukládá :
p. Šimkovi
– průběžná kontrola výstavby vodovodu a financování
– předání vyúčtování opravy HHZ a žádost o proplacení výdajů na SZIF
– zajistit u odborné firmy umístění plováku pro měření hladiny vody ve studni KD

František Šimek

Antonín Dúbrava

starosta obce

místostarosta obce

Poplatky v roce 2009
Svoz komunálního odpadu

400,- Kč / poplatník / rok (200,- Kč pololetí)

Kabelová televize

120,- Kč / měsíc

Poplatek ze psa

70,- Kč / rok

(720,- Kč pololetí)

Splatnost poplatků
za I. pololetí

31.3.2008

za II. pololetí
30.9.2008 I když dochází k navyšování nákladů, rozhodlo zastupitelstvo
obce na listopadovém zasedání, že poplatky pro rok 2009 nebude navyšovat. Žádáme občany o
dodržování splatnosti poplatků!

Začala topná sezóna…
Se začátkem topné sezony mnozí z nás zaznamenali opakující se nepříjemný jev. Zápach, který se line z některých
komínů a nepříjemně zamořuje celé okolí, nenechává nikoho na pochybách, že majitelé domků topí různými odpady z
domácnosti. Zákon č. 86/2002 Sb. v § 3 odst.4 říká, že: „Spalování látek ve zdrojích znečišťování ovzduší, které
nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení popř. látkami uvedenými v souboru technickoprovozních parametrů a
technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší podle § 11odst.2 je zakázáno.“Odst.5
§ 3 téhož zákona dále říká,že: „V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem.“Nejde však jen o vizuální
a čichové vjemy. Mnohem nebezpečnější je obsah a účinek škodlivých látek takto emitovaných do ovzduší. Teplota
hoření v lokálních topeništích ani zdaleka nedosahuje provozních teplot ve spalovnách odpadů a z komínů tak uniká
celá řada látek, které se dají svým charakterem a účinky na lidský organismus přirovnat k bojovým otravným látkám.
Tyto škodliviny mají prokazatelně rakovinotvorné a jiné negativní účinky na lidský organismus. Počínáním těch, kteří
topí odpady jsme ohroženi všichni. Možná se jednou budou ptát, proč právě je postihla
závažná nemoc. Těžko si přiznají vlastní spoluvinu. A přitom je to tak jednoduché – odpady dát tam, kam patří. V obci
k tomuto účelu slouží kontejnery na tříděný odpad. Četnost jejich vyvážení je natolik dostačující, aby jí každý občan
mohl využít a to bez ovlivnění výše poplatků, která je dána na osobu s trvalým pobytem v obci za komunální odpad.
Každý člověk má právo na příznivé životní prostředí, jak určuje Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb. Nebuďme
proto lhostejní k problematice znečišťování ovzduší obce a snažme se, aby jednání některých našich spoluobčanů bylo
méně „vidět a cítit“ a nám všem se zdravěji žilo. Uvědomme si, že to, čím škodíme jiným, může nakonec ublížit nám!
Radek Šilc

Rubrika čtenářů
Setkání spolužáků - padesátníků.
Také letos v červnu se v Traplicích setkali kamarádi, přátelé a spolužáci ročníku 1958, kteří
navštěvovali základní devítiletou školu v letech 1964-1973. Setkání bylo jubilejním, neboť právě v
tomto období všichni spolužáci oslavili kulatou padesátku. Účastníky setkání přivítal starosta obce
– pan Pavel Chrástek, atmosféru školních let vytvořila výstava dobových fotografií a slavnostní ráz
byl dovršen přítomností pedagogického sboru.
V Jankovicích spolu v roce 1964 nastoupili do 1. třídy:
Zdeňka Navrátilová, Marie Dynková, Anna Tomíšková, Jiří Fornál, František Rezek, Jaroslav
Šmíd, Robert Bartošík a Vítězslav Šustr.
Postupně počet spolužáků doplnila Marta Lavrenčíková a Jan Hynšt.
Nikdo z uvedených spolužáků však není trvalým obyvatelem Jankovic. Každý z nás pracuje a
působí v jiných místech naší vlasti. Vzpomínky na dětství, školní léta i Jankovice však zůstávají.
Vzpomínky, které jsou ukryty hluboko v srdci a provází snad každého z nás po celý život. Výlety ze
školky, vyučování v jankovské dvoutřídce a housle pana řídícího Rašky, divadelní vystoupení
jankovských ochotníků, koňské potahy, jízda králů, každoroční žně u mlátičky strýca Čermáka,
první traktory, první lásky, ale i první povinnosti, stavění máje pod taktovkou strýca Slávy
Odtrčilíka, Boží tělo s oltáříčky na Pořádí i kolem kostela, Jankovjanka, fotbalisté, hasiči i parta
Hic a všichni ti krásní lidé s životní moudrostí, kteří ji s láskou předávali dalším generacím.
Dnes se již většina „padesátníků“ stala zázemím pro své rodiny, vytváří a buduje bezpečí
pro své blízké a někteří již své životní zkušenosti předávají generaci vnuků. Také Jankovice se
změnily. Stávají se moderní obcí s rozvinutými službami, mnoha zájmovými spolky a obnovenou
folklorní tradicí. I když spolužáci z roku 1958 žijí a pracují v jiném prostředí, jsou naše návraty do
rodné obce vždy umocněny silným pocitem sounáležitosti a příslušnosti k této malebné obci. I z
tohoto důvodu jsme hrdi na to, že patříme do společenství občanů Jankovic a že jsme i po letech
zůstali kamarády.
Za všechno děkujeme a přejeme obyvatelům i obci všechno dobré. Vivat Naše Jankovice, vivat
Františku.
Za všechny spolužáky ročníku 1958 Ing. Robert Bartošík

BÍT ČI NEBÍT ?
Na závěr třetí části mého příspěvku „Kriminalita dětí a mládeže (příčiny a východiska)“, který byl publikován v tomto
časopise počátkem letošního roku jsem slíbil, že se čas od času ozvu. Nadpis tohoto příspěvku, který evokuje asociaci s
výrokem klasika, napovídá o čem si chci s Vámi popovídat tentokráte.
V našem kraji se rodiče se svými dětmi příliš nemazlili. Možná by to i uměli, ale neměli na to čas.A kromě
toho, ani s nimi se život příliš nemazlil a proto trochu „zhrubli“. I z tohoto důvodu naturelu našich rodičů i prarodičů ,
kteří jak se říká „v potu tváře“ bojovali s přírodou, s tvrdou hroudou byla při výchově potomků poměrně blízká úsloví
jako např. „škoda každé rány, která padne vedle“ a nebo „ohýbaj mě mamko pokáď som já Janko, až já budu Jano
neohneš mě mamo“.Většina z nás dříve narozených si jistě vzpomíná (a ne ve zlém) na pana řídícího Rašku a na jeho
svérázné vzdělávací, zejména však výchovné postupy (téměř denně byly dodávány nové hůlky).
V současné době jsou však nastavena pro výchovu nová kriteria, v popředí stojí jiné hodnoty. Než-li
odpovím na téměř hamletovsky položenou otázku „bít či nebít“ mi dovolte malou exkurzi do pedagogické teorie.
Regulace chování se děje zejména pod vlivem systematického a objektivního hodnocení. Jeho cílem je
především povzbudit žádoucí chování nebo utlumit či zabránit nežádoucímu chování Dobrý vychovatel (rodič, učitel)
upřednostňuje kladné hodnocení před záporným, a to zejména proto, že právě takovéto hodnocení pomáhá utvářet
pocit vlastní důstojnosti, upevňovat důvěru ve vlastní schopnosti, posilovat cit cti a hrdosti.
Nikdo v roli vychovatele se při svém pedagogickém působení na své svěřence nevyhne ani projevům
nespokojenosti, zklamání, kritiky či výtek. Tyto a další emocionálně záporně laděné projevy představují primární
prostředky záporného hodnocení, které mají evokovat city provinění a studu. Účinnými a zpravidla zcela
dostačujícími se stávají jen tehdy, pokud předcházelo užití prostředků kladného hodnocení. Jinak řečeno, má-li

dojít k evokaci citu provinění, citu studu, musí být nejdříve vypěstován cit hrdosti a cit cti.
Četnost využívání prostředků záporného hodnocení by měla být pokud možno co nejmenší. Trest v podobě
zákazů, příkazů apod. je nutno chápat jako prostředek krajní.
Ještě několik poznámek k předchozím teoretickým tezím. Volba prostředků při hodnocení musí být přísně
diferencovaná, a to jak z hlediska psychologických zvláštností daného jedince, tak i z hlediska jeho věku , pohlaví i dané
situace. Co platí na jednoho, nemusí být účinné u druhého, a také, obrazně řečeno, co působilo pozitivně včera, může být
škodlivé zítra.
Pokud jsem uvedl, že trestání formou různých zákazů a příkazů je nutno chápat jako krajní prostředek, pak o
trestání psychickém či tělesném to platí dvojnásob. Při výchově je velmi důležitá trpělivost, ale i ona má své meze.
Pokud rodič nezbedné dítě plácne na zadek (lepší než pohlavky), dá mu proutkem na vědomí, že v chování překročilo
určité meze, pak v systému fungujícího podle zmíněných zásad se nic až tak nepedagogického neděje. Škodlivější je
trestání psychické povahy. Odmítnutí kladné citové odezvy (což hojně používají zejména matky) bývá zpravidla velmi
účinné, ale také mimořádně nebezpečné. Přesáhne-li vhodnou časovou míru (u malých dětí již několik málo minut může
být příliš), tak si rodič zadělává na malér. Déle trvající citové strádání může způsobit citovou otupělost, evokaci
cynismu, hrubosti a bezohlednosti a někdy může být i příčinou vzniku psychické poruchy.
V mnohem složitější situaci se nalézá vychovatel v institucionalizovaném zařízení (škola, ústav apod.). Mohl
bych se odvolávat na Komenského metličky či na ty denně vyměňované hůlky pro potřeby našeho pana řídícího.
Neučiním tak, protože si myslím , že násilí do současné školy nepatří. Současně je však nutno vyjádřit velké uznání
dnešním učitelům, a to zejména na základních školách, za mimořádně náročnou pedagogickou práci (někdy se
podmínkami blížícími těm, které bývaly zmiňovány na galejích). Tuto práci jim my rodiče ani společnost příliš
neusnadňujeme, spíše naopak. I proto odmítám snahy kriminalizovat případná selhání některých pedagogů, byť se jedná
o profesionály.
Bít či nebít? Samozřejmě, pokud je to jen trochu možné, nebít, ale také nedramatizovat a už vůbec
nekriminalizovat (pokud nejde o zjevné týrání) případné plácnutí či jiné přiměřené fyzické potrestání.
Zdeněk Rozum

Pro volné chvíle
Kde se vzalo, tu se vzalo, vzniklo slovo výminek…
Slovo výminek má hodně nářečních variant, lišících se podle
jednotlivých krajů, v němž jsou užívány. Je to například výměnek,
vejminek, vejměnek, podle toho k jakému jazykovému jevu došlo v
dané oblasti (viz výměnek → vejměnek – došlo ke zdvojení ý v ej,
typické pro oblasti užívající obecnou češtinu).
V současné době má slovo výminek podle novodobých slovníků českého
jazyka tři významy, z nichž minimálně jeden zná každý z nás.
Pod tímto slovem se skrývá buď zaopatření, výhody nebo dávky, které si
pro sebe odstupující držitel hospodářství vymiňuje od svého nástupce,
dále slovo označuje smlouvu o tomto zaopatření a z ní plynoucí výhody
(v právní terminologii šlo o souhrn majetku, práv a výhod, jež si rodiče vyhrazovali při odchodu na odpočinek, když
odevzdávali hospodářství nástupci) a posledním současně známým významem je označení pro obydlí či byt takového
výměnkáře.

Ale kde se vůbec takové slovo vzalo, odkud pochází?
V Jungmannově Česko-německém slovníku se dočteme, že slovo výminek lze nahradit synonymem výminka, tj. co je
vymíněno hospodáři odstupujícímu od hospodářství. Ale takový výměnek už označuje něco docela jiného, jde o část
obilí, které „se vzalo na straně, kde bylo poněkud vysoko rozhrabáno a položeno do čela mlatu“, a až výměnka
označuje výměnkářské stavení.
V jazykovém povědomí lidí však různé kořeny s podobným významem u slov výminek a výměnek splývají, ke srovnání
např. lidově výminek (žije z toho, co si „vymínil“ a také „vymanul“) vedle výměnek (kde výměnkář pochází od slova
„měna“, tj. jak si to s novým hospodářem „vyměnil“), příbuznost slova se slovem měna však není dostatečně zaručena.
Pokud půjdeme ještě dále do minulosti, zjistíme, že slovo výměnek pochází od slova vymíniti nebo míniti, a to zas
pochází od staročeského mieniti. Jemu příbuzné je rovněž všeslovanské slovo mníti, od kterého vznikly pojmy jako
umíněný, lidově též uminutý, zmíniti se, zmínka, podmíniti, podmínka, záminka, výminka (což je vlastně pozměněné
slovo výjimka, pocházející od slovesa jmout).
Má se spíše za to, že všechna tato slova mají společný původ v indoevropském výrazu *meino-, *-moino, což znamená
mínění, přání, a je významově i formálně blízké k indoevropskému *men-, které je základem již zmíněného slova
mníti, což je zastaralý výraz pro mínit, myslet, vyskytující se ve všech slovanských jazycích (např. srbsky/chorvatsky
mníti, staropolsky mnieć aj.). Doklad o původu v indoevropské jazykové větvi lze spatřovat i v tom, že jeho různé
podoby můžeme nalézt i u germánských či románských jazykových skupin (např. v angličtině mean, v němčině meinen
– obojí má význam myslet, mínit; nebo v latinském meminisse – pamatovat si; či řeckém memóna – míním).
Taková je tedy historie slova výminek, slova označujícího dnes již zaniklý institut, tudiž proto již nepříliš
nepoužívaného, ale přesto stojícího za zmínku. Kdo ví, třeba se jednou, zvláště v situaci očekávané důchodové krize, k
tomuto institutu ještě rádi vrátíme...
Michaela Remešová

Kultura a sport
Srpnové hody
Letošní slovácké hody v Jankovicích konané 16.- 17. srpna
ovlivnilo po dvou letech opět nepříznivé počasí. Navzdory tomu
hodová chasa v čele s podstárkem Ondrou Nevařilem z Modré
převzala hodové právo od loňské mladší stárky Kristýny
Dúbravové a mladšího stárka Lukáše Čajky a vydala se na průvod
vesnicí, za účasti nemalého množství diváků. Starosta obce
p.František Šimek slavnostně předal povolení k hodové veselici a
sobotní program pokračoval. Večerní hodová zábava se konala v
sále kulturního domu, kde k tanci a poslechu hrála Staroměstská
kapela a v sále pohostinství U Vávrů cimbálová muzika Rubáš.
Vystoupení chasy se z důvodu nedostatku prostor v sále
uskutečnilo pod večerním širým nebem před KD a sklidilo
potlesk diváků. I když se letos chasa musela obejít bez stárků,

tradice hodů v Jankovicích byla zachována a v
příštím roce bude opět pokračovat. Snad už znovu
i se stárky…
Radek Šilc

Slavnosti vína
Sobota 13. 9. 2008 se stala dlouho očekávaným
dnem dalšího ročníku Slavností vína a
otevřených památek v UH. Hradišti. I přes
chladné a větrné počasí se město doslova
zaplnilo diváky nejen z celého Slovácka, ale
také z širokého okolí. Mezi významnými hosty
byli např. hejtman Zlínského kraje p.Lukáš
a starosta Uherského Hradiště p.Karásek.
Ale byli to hlavně krojovaní občané měst a obcí
Uherskohradištska, kteří utvořili procesí
začínající u Mařatických sklepů. Tam
slavnostní program začal tzv.,Dobrým ránem z
vinohradů“,kde došlo k seřazení účastníků,
kteří pak procházeli městem až na náměstí.
Název města či vesnice si nesli jednotlivé obce
vždy hrdě v popředí a za nimi šli v krojích
starší, mladí i roztomilé děti.
Celkem se zúčastnilo neuvěřitelných 4153
krojovaných , což město nepamatuje. Průvod
zakončil svou cestu na náměstí Republiky.
Vyvrcholením slavností došlo před hlavní
tribunou, kde zatančilo 213 tanečníků verbuňk a
věřte, že při pohledu na tu krásu se tajil dech.
Následoval program jednotlivých regionů.
Těchto slavností se také zúčastnila a zároveň
reprezentovala naši obec spolu s naším
starostou a místostarostou početná skupina
krojovaných, jak dospělých, tak dětí, které měli
navíc pěkné vystoupení v rámci programu
regionu Staroměstsko. Kolem patnácté hodiny
se na podiu objevil náš dětský folklórní soubor
Lipečka pod vedením p.Lenky Grossertové a
p.Jany Panáčkové. Všem zúčastněným a
především těm, kteří šli v kroji patří poděkování
za vzornou reprezentaci naší obce.
Celé slavnosti provázely úsměvy a dobrá
nálada všech lidí a to zejména za přispění
jednotlivých kapel, ale především dobrého vínečka.
Miroslav Šilc

Zavírání lesa aneb se světýlky za lesními skřítky
V podvečer 10.října se v naší MŠ konala již tradiční
akce Zavírání lesa aneb Se světýlky za lesními
skřítky. Zúčastněných bylo několik desítek, od dětí
z MŠ, přes školáky až po rodiče a prarodiče. Děti
vybaveny nejrůznějšími svítidly a lampiony se
vydaly plnit cestou dobrodružné úkoly. Nutno
pochválit rodiče, kteří dětem pilně pomáhali.
Odměnou jim byl poklad od samotné Lesní
královny. Pak nastal poslední důležitý úkol –
zavírám, zavírám les a spuštění svítících lodiček na
hladinu nádrže, které si děti společně vyrobily.
Program pokračoval u společného táboráku, který
už z dálky plápolal. Slavnostní rozdávání pokladu
od královny, opékání špekáčků, zpívání oblíbených
písniček za doprovodu kytary a překrásný pohled
do tmy na světélkující hladinu s plujícími lodičkami
jen umocnil dojem z této vydařené akce.
Helena Křiváková – ředitelka MŠ

Bilance fotbalových soutěží v Jankovicích
Os sk.A – žáci – podzim 2008
1. Babice
2. Nedachlebice 13
3. Topolná
12
4. Jankovice
13
5. Bílovice
13
6. Kudlovice
13
7. Kněžpole
12
8. Huštěnovice 13
9. Mistřice
13
10. Kostelany 13
11. Sušice
13
12. Traplice
13
13. Jalubí
13
14. Velehrad
13

13
11
11
11
9
7
6
6
5
3
3
2
1
0

12
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
1
1

0
2
1
2
4
6
6
7
6
9
10
10
11
12

1
124:8
106:6
107:20
73:35
66:43
82:30
61:45
33:114
26:101
30:62
14:108
6:137
5:126

106:4
33
33
33
27
21
18
18
17
10
9
7
4
1

36

V soutěži sřelců se umístili: Vladimír Brázdil (42branek)2.místo, Jan Silný (31) 4.místo, David Dostál (14)
16.místo.
ZT sk.A – muži – podzim 2008
1. Babice
2. O. N. Ves B
3. Tučapy
4. Jankovice
5. Podolí
6. Částkov
7. Uh. Ostroh B
8. Bílovice B
9. Topolná
10. Jalubí B
11. Stříbrnice
12. Březová B
13. Medlovice
14. Tupesy B

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
9
8
6
6
6
6
5
5
3
3
2
2

1
2
2
1
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0

1
1
2
4
4
5
5
5
7
7
9
10
11
11

46:13
54:14
34:12
42:22
40:19
28:26
26:34
29:41
26:31
35:43
20:28
22:59
16:39
23:60

34
32
29
25
21
20
20
20
16
16
10
9
6
6

Soutěž střelců: Pavel Janošek (13branek)4.místo, Karel Němec (7)14.místo, Václav Silný a Martin Šilc
(6)18.místo.
Nejlepším střelcům blahopřejeme a přejeme, aby jim vydržela střelecká muška i nadále v jarních soutěžních
utkáních. Díky příznivému počasí bylo předehráno I.kolo jarní části soutěží. Výsledky:Jankovice- Jalubí(žáci)
19:0, Jankovice- Jalubí B(muži) 6:5. Věřme, že poctivá zimní příprava přinese ještě lepší umístění v
jednotlivých soutěžích.
Radek Šilc

Aktuálně
Finanční krize
Měsíce pomalu plynou a blíží se Vánoce. V těchto dnech si finanční krizi uvědomujeme více a více.
Někteří z nás došli o práci a někde ukončily činnost i celé podniky. Všeobecně se propouští a počet
volných pracovních míst nestoupá. Zaměstnavatelé vyčkávají, co bude dál. Nastala patová situace,
která může trvat ještě několik měsíců. Je velmi nepravděpodobné, že by tomu mohlo být jinak.
Největší postižení zažívají banky, automobilní průmysl a výrobní koncerny především. Sklady
většiny firem jsou přeplněny a vyrábí se do zásob. Některé výrobní haly zastavily výrobu zcela a
jejich pracovníci jsou na dovolené, která jim byla nařízena. Nastal začarovaný kruh, který postihuje
méně či více každého z nás. Je velice pěkné, že některé věci zlevňují, ale to jen v důsledku toho, že
je nutné vyprázdnit sklady a to i za cenu nižších zisků. Je třeba zajistit peníze pro zaměstnance.
Malé podniky a drobní podnikatelé jsou na tom nejhůře. Mnohdy se dokonce bojí o vlastní
existenci. Lidé mají méně peněz a méně nakupují především zboží, které pro život neni nezbytné.
Potraviny a podobné věci jdou na odbyt téměř stejnou mírou jako dřív. Hlavně rodiny s dětmi
nákupy ostatních věcí velmi pečlivě zvažují. Brát si úvěry je velice obtížné, obzvláště pokud lidé
dojdou o práci a nemají jistotu stálých a solidních příjmů. Podpora z úřadů práce sotva stačí na
živobytí a nezbytné potřeby. A ostatní lidé, kteří práci mají, jsou méně odměňováni než dříve. Stálý
plat jim nikdo nebere, ale prémie a ostatní pohyblivé položky na výplatních páskách klesají. Musí
se šetřit. Bohužel hrozí, že před blížícími se svátky, bude hodně lidí doma, ale za cenu toho, že
letošní oslavy budou poněkud skromnější. Krize, která vznikla ve spojených státech a jejíž
dalekosáhlé důsledky ovlivňují obyvatele téměř celého světa, se musí začít řešit v místě jejího
výskytu. Spojené státy jsou hnací sílou velké části okolního světa a právě zde došlo k základní
změně. Nový prezident Obama zastává jiné stanoviska než předchozí hlava státu. Finanční
výpomoc americkým bankám byla již před časem zamítnuta. Je otázkou s čím přijde nová
vládnoucí síla USA. Přiznejme si, že evropské státy jsou na tom docela závislé. Evropa se dokáže
vzchopit sama jen velmi obtížně a výrazně pomaleji. Snad se nebudou třicátá léta minulého století
opakovat.
Rudolf Štanglica

Vznik Československa
U příležitosti státního svátku 28. Října, Dne vzniku samostatného československého státu,
jsem si dovolil vzpomenout následujícími větami na jedno z nejdůležitějších období naší historie.
Vypuknutím 1. světové války v r.1914 došlo k odsunu národnostní otázky v Rakousko-Uhersku do
pozadí. Češi a Slováci nestáli o to válčit po boku Němců proti slovanským národům. Mnoho Čechů
a Slováků, jež padlo do zajetí,vstoupilo do československých legií a napomáhalo po celou dobu
války prosazovat myšlenku o vytvoření samostatného československého státu. Stejný cíl mělo také
mnoho exilantů,v jejichž čele stál T.G.Masaryk. V r.1916 společně s E.Benešem a M.R.Štefánikem
vytvořili československou národní radu. Masaryk ve Spojených státech, Štefánik ve Francii a Beneš
v Británii usilovně pracovali na rozbití Rakousko-Uherska. V polovině r.1918 pak Masaryk v Paříži
ustanovil prozatímní československou vládu. Mezi tím se politické strany doma dohodly na
vytvoření Národního výboru,který měl převzít moc.
28.10.1918 přišla zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Národní výbor
vydal první zákon o zřízení samostatného československého státu. Tak tedy vznikla samostatná
Československá republika. Zahrnovala území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské
Rusi. Tehdy se hovořilo několika jazyky (česky, slovensky, polsky, německy, maďarsky, romsky,
ukrajinsky) a navrhované federativní uspořádání s ochranou a integrací menšin bylo zakladateli
ČSR odmítnuto. Státním jazykem byl prohlášen jazyk československý. Nejvyšším orgánem byl

Národní výbor,skládající se ze zástupců československých politických stran. Měl moc jak
zákonodárnou, tak i výkonnou. Později byla zřízena ministerstva.
Místo Národního výboru nastoupilo Národní shromáždění (zákonodárná moc) a vláda v čele
s prezidentem. Tím se stal 14.11.1918 profesor PhDr. Tomáš G.Masaryk, rodáka z Hodonína.
Vznikla také prozatímní ústava, která měla 21 paragrafů a v základních rysech byla shodná
s nynější platnou ústavou.
Slováci se oficiálně připojili k novému státu 30.10.1918 tzv. Martinskou deklarací. V r.1933 vážně
zasáhla do československých poměrů celosvětová hospodářská krize. Tehdy bylo až milion
nezaměstnaných.
Dalším vážným zásahem byl nástup A.Hitlera k moci v sousedním Německu. Od r.1937 se
situace dramaticky zhoršovala, což vyvrcholilo v září 1938 protičeským pučem.
29.9.1938 byla podepsána Mnichovská dohoda a to byl konec tzv. První republiky.
Letos jsme si připomněli již 90. výročí vzniku samostatného československého státu. I když
počátkem roku 1993 došlo k rozdělení Československa na dva samostatné státy, zůstává tento den
28.říjen 1918 pro oba národy nadále nejvýznamnějším dnem našich společných dějin.
Radek Šilc

Než nastane vánoční čas …
Pomalu nám končí letošní rok 2008 a neodbytně klepe na dveře rok další. Vánoce, to slovo je v
našich představách spojeno s bílou zasněženou krajinou, jako vystřiženou z Ladových obrázků,
pohodou u vánočního stromečku, úsměvy na tvářích našich dětí při
rozbalování dárků. Jako děti jsme trávili veškerý volný čas na sněhu
a ledu, ať už na lyžích, sáňkách či s hokejkou a pukem. Říká se, že
Vánoce jsou svátky klidu a míru. Lidé jsou k sobě milejší, rodiny se
navštěvují. Málokdo z nás se zamyslí, proč tomu tak většinou není
po celý rok? Proč si každý vzpomene, že má ještě někde rodinu či
přátele jen jednou za rok, proč se k sobě všichni chovají mile a
přátelsky jen pár dní v roce? Myslím si, a určitě to není jen můj
názor, že každý tvor na světě, ať člověk nebo zvíře potřebuje tu
lásku a něhu cítit častěji a nejen o vánocích. Proto se nad sebou
zamysleme! Jsou lidé, a mezi nimi tisíce dětí, které nemají na světě
nikoho a dali by cokoliv za trochu lásky, něhy a pochopení. Každý
rok je v našich městech strom splněných přání, tak nebuďme sobci
a pojďme udělat radost těm nejmenším, pro které jsou Vánoce
nejkrásnějším obdobím v roce.
Přeji všem krásné Vánoce, plné štěstí a radosti.
Radek Rezek

Žijeme jen jednou
Nedávno se mi naskytla příležitost stát se svědkem odhalení lidských ostatků, jejichž stáří se
odhadovalo na 4000 let, tedy přibližně z mladší doby kamenné. Zajímavostí bylo, jakým způsobem
byla kostra uložena. Ležela na boku, tváří směrem k východu slunce. Jak je archeologicky
doloženo, lidé v této době pohřbívali tímto rituálním způsobem. Snad již v oné době lidé přemýšleli
nad tím, zda se někdy v budoucnu bude o jejich dobu a způsob života někdo zajímat. Jejich
prioritou byl lov, jídlo a teplo. Zamysleme se ale nad tím, bude-li se někdo zajímat v daleké
budoucnosti i o nás a budou-li s nadšením odhalovat naše hroby, jako dnešní archeologové. Snad
naleznou to, po čem budou pátrat a dozví se více o našem současném životě. Možná se náš svět
úplně změní a zemi ovládnou opět zvířata. Závěrem bych chtěl vzkázat: “ Prožívejme každý den
naplno a věřme v lepší budoucnost.“
Radek Rezek

Recepty
V tomto blížícím se čase Vánoc Vám přinášíme recepty, kterými si můžete zpříjemnit nejen tyto svátky, ale i
pošmourné podzimní dny, které nás poslední dobou obklopují. Vybrali jsme pro Vás jednu „lehčí“ a jednu
„svátečnější“ variantu, tak snad Vám budou chutnat.

Jablečný dezert
5 velkých jablek rozmanitých odrůd
šťáva z půlky citronu
rozinky
200ml smetany ke šlehání nebo jogurtu
javorový sirup nebo med
120g plátků mandlí
přírodní cukr
Rozkrájená jablka zbavená jádřinců umixujte (nebo nastrouhejte) a smíchejte se šťávou z půlky citronu (aby nezhnědla).
Rozinky namočte v horké vodě, sceďte a přidejte k jablkům.
Ušlehejte šlehačku a oslaďte podle chuti javorovým sirupem nebo medem.
Orestujte plátky mandlí na pánvičce spolu s přírodním cukrem, aby zkomercializovaly.
Rozmixovaná jablka s rozinkami rozdělte na talířky, ozdobte šlehačkou nebo jogurtem, posypte zkaramelizovanými
mandlovými plátky a podávejte.
Jablkový dezert je dobré připravit předem: Promíchejte nastrouhaná jablka s rozinkami asi půl hodiny předtím, než je
budete podávat, aby se lépe promísily jejich chutě. Ozdobená šlehačkou či jogurtem s mandlemi je pak nechte chvíli
ztuhnout v ledničce.

Dvoubarevné proplétané věnečky
250g polohrubé mouky
1 lžička kypřícího prášku
125g změklého másla
1 vejce
50g moučkového cukru
1 vanilkový cukr
špetka soli
několik kapek rumové tresti
2 lžíce kakaa
1 lžíce smetany
Do mísy prosijeme polohrubou mouku s kypřícím práškem, přidáme na kousky nakrájené změklé máslo, špetku soli,
cukr i vanilkový cukr a vejce. Vypracujeme hladké těsto, které pak rozdělíme na dva díly.
Do prvního dílu dáme rumovou tresť, do druhého dvě lžíce kakaa a lžíci smetany. Každý díl opatrně zabalíme do fólie a
uložíme na hodinu do chladničky.
Poté z obou dílů vyválíme na pomoučeném válu asi 8mm silný plát. Z plátu pak nakrájíme pruhy dlouhé asi dvanáct
cm.
Ty pak splétáme vždy jeden světlý a jeden tmavý pruh, aby vznikl jakýsi cop, který spojíme do věnečku, oba konce k
sobě lehce přimáčkneme.
Věnečky rozložíme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme asi 15min při 180°C. Před servírováním je na míse
posypeme moučkovým cukrem.
Dobrou chuť!:-)

Nastal čas honů ...
V sobotu 22. listopadu se konal pravidelný hon Mysliveckého sdružení Jankovice- Košíky.
Na slavnostním výřadu bylo možno vidět prase divoké- lončák, liška, kuna lesní a bažanti.
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