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Hody v Jankovicích 2007

foto:Michal Šilc

Úvod redakce
Vážení čtenáři,
V dnešním vydání Našich Jankovic Vám přinášíme jak pravidelné rubriky z kulturního a společenského života
obce za uplynulé období, tak články k zamyšlení napříč širokým spektrem událostí. Na své si přijdou i starší
čtenáři při vzpomínání nad archivními fotografiemi a další. Snahou redakční rady je svými příspěvky upoutat
čtenáře všech věkových kategorií. Jak se dále můžete dočíst jsme schopni se v obci nejen bavit při kulturních,
sportovních akcích, ale také se zapojit do veřejného života. S příspěvky redaktorů se nemusíte ztotožňovat,
nicméně věříme, že jak už se stává zvykem si každý z čtenářů tu svou oblíbenou rubriku najde.
Závěrem mi dovolte jménem redakční rady Našich Jankovic, abych Vám popřál v nadcházejícím roce 2008, ve
kterém mimo jiné vzpomeneme výročí 360 let založení naší obce, hodně zdraví, rodinné pohody a úspěchy v
práci i v osobním životě.
za redakční radu Radek Šilc

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři
Od vydání minulého zpravodaje Naše Jankovice v červenci letošního roku jsme zaznamenali v obci splnění
několika vytýčených úkolů zastupitelstva obce, které znamenají zlepšení podmínek života v obci.
Byl dokončen a dán do provozu internet ze sítě TKR . Provedení zajistila firma Satturn Holešov spolu s
Avonetem Zlín. Současně byla dokončena rekonstrukce hlavní přijímací stanice s technologickým vybavením
pro digitální vysílání televizního signálu satelitním způsobem DVB-S. Pro občany Jankovic to znamená, že při
přechodu na digitální vysílání nemusí pořizovat nové televize s dig. tunerem či Set-box. Celkové náklady této
akce činily 306.036,-Kč. Aby nedošlo k narušení rozpočtu obce bude splácení po dohodě s dodavatelem dle
splátkového kalendáře 8501,- Kč měsíčně. V průběhu měsíce září byla dokončena rekonstrukce opěrné zdi u
místní komunikace nad rodinným domem č.p.109.
Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory na opravu střechy budovy OÚ se Zlínským krajem ze dne
29.8. 2007 byly dne 12.září zahájeny práce brigádníky na demolici kanceláří dvorní části s ohledem na havarijní
stav. Následně byly prováděny základy a svislé konstrukce. Od 9.října další stavební práce provádí firma
Stavebniny Kodrla Huštěnovice. Nutno dodat, že veškeré bourací práce střešního pláště včetně odvozu
vybouraných hmot prováděli brigádně členové TJ Sokol a odpracovali 161 hod. Tyto práce v období víkendů
napomohly k plynulému plnění navazujících činností. Poděkování zaslouží nejen členové TJ Sokol, ale také
p.Varinský a p.Rezek M. za zapůjčení techniky, kterou bylo možno provézt odvoz vybouraných materiálů. Od
9.listopadu provádí práce vč. dodávky materiálu střešního pláště firma Střechy Veselí n. Moravou p.Konečný a
budou dokončeny nejpozději do 5.12. 2007. Tento termín zajišťuje splnění podmínky pro čerpání finanční
podpory Zlínského kraje v celkovém objemu 598 tisíc korun ( z toho 199 tis. Kč bezúročná půjčka).
Přestože průběh stavebních prací narušovalo nepříznivé počasí, můžu konstatovat splnění termínu dokončení
10.12.2007 včetně závěrečného vyhodnocení. Toto je výčet pouze hlavních úkolů. Chtěl bych osobně poděkovat
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na činnosti a realizaci této akce. Uvědomuji si, že stavební práce
ztížily dočasně podmínky pracovníkům OÚ a zdravotního střediska. Tímto děkuji za vstřícnost a pochopení. V
budoucím období budeme pokračovat ve zlepšování technického stavu objektu OÚ s podporou dotačních titulů.
Do 22.11. byla předána žádost o dotaci na generální opravu historické hasičské zbrojnice z programu rozvoje
venkova. Žádost je vypracována ve spolupráci s MAS Severní Chřiby a Pomoraví.
Z kulturních akcí bych chtěl vyzvednout mimo jiné zdařilou účast na Slavnostech vína v Uh. Hradišti konaných u
příležitosti 750. výročí založení města. Zastoupení obce včele s dětským krojovaným souborem Lipečka a
ostaních občanů bylo velmi kladně hodnoceno.
Jelikož vstupujeme do období předvánočního a závěru roku 2007, období ve kterém se snažíme udělat něco víc
pro rodinu a přátele, uvědomí si většina z nás touhu po lásce a porozumění. Proto je třeba i blízkost druhých.
Přeji tímto Všem spoluobčanům příchod pohody, radosti, štěstí ale hlavně pevné zdraví, které je pro nás všechny
na prvním místě!
Ať období vánoc a závěru roku naplní naše srdce a naše domovy světlem radosti a lásky.
František Šimek starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2007
ze dne 27. 7. 2007, konaného na kulturním domě v Jankovicích
Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině.
Zastupitelstvo obce Jankovice
jednohlasně schvaluje:
Program zasedání. Sčitatele hlasů, ověřovatele zápisu a členy návrhové komise.
Rozpočtové opatření č. 1 ve výši 246.800,- Kč.
Smlouvu o dílo na výstavbu multifunkční datové sítě obce uzavřenou mezi obcí Jankovice a spol. Satturn
Holešov.
Smlouvu o nájmu a správě multifunkční datové sítě uzavřenou mezi obcí Jankovice, spol. Satturn Holešov a spol.
Avonet Luhačovice.
Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi obcí Jankovice a spol. T-Mobile CR a.s. pro účely obecního internetu.
Smlouvu o dílo na výstavbu a servis hlavní přijímací stanice TKR (digitalizace vysílání)
Úvěr od Komerční banky ve výši 600 tis. Kč na dobu dvou let na pokrytí nákladů spojených s opravou budovy OÚ.

bere na vědomí :
♠ plnění úkolů z minulého zasedání

♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

uhrazení faktury za projekt ke stavebnímu řízení „Jankovice – zásobování pitnou vodou“ a podání
žádosti na ministerstvo zemědělství o poskytnutí dotace
poskytnutí dotace ve výši 399.000,- Kč a fin. výpomoci ve výši 199.000,- Kč ze Zlínského kraje POV na opravu budovy OÚ
uzavření smlouvy s ministerstvem obrany ČR o bezúplatném převodu vlastnictví (hudební nástroje)
připojení obce Jankovice ke Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu města Uh.Hradiště na provoz místní
knihovny
změnu stanov Sdružení měst a obcí Východní Moravy
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 40.000,- Kč ze Zlínského kraje – POV, na projekt
Cyklostezka Severní Chřiby

♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

vybudování opěrné zdi u místní komunikace k čp. 113
vydání místního zpravodaje Naše Jankovice č. 2/2007
přípravu Slováckých hodů s právem v Jankovicích
účast krojovaných z obce na Slováckých slavnostech vína v Uh.Hradišti v září 2007
zprávu o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Staroměstsko za rok 2006
vítání občánků v obci a založení postžirového účtu Mini Poštovní spořitelny dětem s vkladem 500,- Kč
zůstatek běžného účtu u KB
doručenou poštu
diskusi

ukládá :
p. Šimkovi –
–
–
–

jednat ve věci vyřízení stavebního povolení pro stavbu vodovodu
vyřízení úvěru u KB v Uh.Hradišti
příprava hodů s p. Dúbravou a p.Kutálkovou
s p.Kutálkovou připravit vítání občánků

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2007
ze dne 21. 9. 2007, konaného na kulturním domě v Jankovicích
Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině.
Zastupitelstvo obce Jankovice
jednohlasně schvaluje:
Program zasedání. Sčitatele hlasů, ověřovatele zápisu a členy návrhové komise.
Rozpočtové opatření č. 2 ve výši 150.600,- Kč.
Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností.
Obecně závaznou vyhlášku obce Jankovice č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Úhradu částky 46 537,50 Kč za opravu opěrné stěny u místní komunikace čp. 109
Výměnu vstupních dveří v MŠ Jankovice dle cenové nabídky (náklady celkem 22 653,-)
neschvaluje :
7. Uveřejnění prezentace obce Jankovice v časopise Cestujeme po Moravě od spol. Aspida
bere na vědomí :
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♠
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plnění úkolů z minulého zasedání
jednání ve věci vybudování veřejného vodovodu
ukončení a předání MDS Jankovice (internet)
změnu splátkového kalendáře za přípravu TKR na digitalizaci dle uzavřené smlouvy se Satturnem
Holešov (délka 36 měsíců, výše splátky 8 501,-/měsíc, celkem 306 036,- Kč)
podání žádosti o povolení stavebních úprav historické hasičské zbrojnice
provedení skartace písemností OÚ s prošlými ukládacími lhůtami dle skartačního řízení
provedeného pracovníkem Státního okresního archivu v Uh.Hradišti PhDr. Čoupkem
vyúčtování letošních hodů s právem
zhodnocení účasti obce Jankovice na Slováckých slavnostech vína v Uh.Htradišti
navázání písemného kontaktu s p.José Juan Garažia v Argentině a jeho pozvání k návštěvě obce
Jankovice
návrh nové pojistné smlouvy spol. Generali na pojištění majetku obce Jankovice, o případném
uzavření smlouvy dále rozhodne starosta p. Šimek dle podkladů
zahájení stavebních prací na opravě budovy OÚ
zůstatek běžného účtu u KB
doručenou poštu
diskusi

ukládá :
p. Šimkovi – jednat ve věci vyřízení stavebního povolení pro stavbu vodovodu
– s p.Dúbravou zajišťovat harmonogram opravy budovy OÚ
__________________________________________________________________________________________
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2007
ze dne 23. 11. 2007, konaného na kulturním domě v Jankovicích
Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině.
Zastupitelstvo obce Jankovice
schvaluje:
Program zasedání. Sčitatele hlasů, ověřovatele zápisu a členy návrhové komise. Jednohlasně.
Rozpočtové opatření č. 3 ve výši 1.356.000,- Kč. Jednohlasně.
Rozpočtové provizorium na rok 2008. Jednohlasně.

Nájemní smlouvy na rok 2008 :
- KD Vojtíkovi – 28.518,- Kč / rok Schváleno 6 hlasy.
- zdravotní středisko MUDr. Vávrová – 700,- Kč / měsíc Schváleno 6 hlasy.
- pronájem obecních pozemků dle nájemních smluv – beze změn Jednohlasně.
Měsíční poplatky za provoz TKR v obci ve výši 120,-Kč/měsíc/účastník. Jednohlasně.
Provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2007, složení inventarizační komise. Jednohlasně.
Vstup obce Jankovice do Sdružení místních samospráv ČR. Jednohlasně.
Stanovy Sdružení místních samospráv ČR. Jednohlasně
Nákup sekačky cca ve výši 80 tis. Kč. Jednohlasně
bere na vědomí :

♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

plnění úkolů z minulého zasedání
provádění prací na rekonstrukci budovy OÚ, dokončené práce, stavební úpravy II.etapa
plán činnosti obecního úřadu na rok 2008
plán kulturních činností na rok 2008
uzavření pojistné smlouvy s Pojišťovnou Generali na pojištění obecního majetku
provedení úpravy hrobového místa (p.Župka)
podání žádosti o dotaci ze SZIF na generální opravu historické hasičské zbrojnice
zůstatek běžného účtu u KB
doručenou poštu
diskusi

ukládá :
p. Šimkovi – projednat s manž. Daníčkovými úpravu hrobového místa p. Župky
– projednat s p. Balounem údržbu místní i státní komunikace při stavebních pracích na R.D.
– příprava podkladů pro dotaci ze ZK na stavební úpravy OÚ
– ve spolupráci s Ing. Košinovou přípravu podkladů pro výběrové řízení na vodovod, ukončení
řízení stavebního povolení vodovodu
p. Kločkovi – zajištění provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2007
p.Dúbrava, p. Šilc a p. Kutálek – zajištění nákupu sekačky

František Šimek

Antonín Dúbrava

starosta obce

místostarosta obce

Poplatky v roce 2008
Svoz komunálního odpadu

400,- Kč / poplatník / rok

Kabelová televize

120,- Kč / měsíc

Poplatek ze psa

(200,- Kč pololetí)

( 720,- Kč pololetí)

70,- Kč / rok

Splatnost poplatků
za I. pololetí

31.3.2008

za II. pololetí

30.9.2008

Žádáme občany o dodržování splatnosti poplatků!

Kultura a sport
Slovácké hody v Jankovicích
Letošní srpnové hody s právem naproti od let minulých příznivě ovlivnilo počasí a tak ubylo vrásků nejen
organizátorům, ale i účastníkům krojované chasy. Stárkovskou odpovědnost na sebe vzali sestry Pavlína a
Kristýna Dúbravovy, stárci Aleš Hejda z Jalubí a Lukáš Čajka. Krojovanou chasu při pochůzce obcí doprovázela
Staroměstská kapela a cimbálová muzika Rubáš. Celý průvod vedl podstárek Ondřej Nevařil z Modré. Po
předání hodového práva pokračoval program večerní taneční zábavou v areálu Březového háje, který letos prošel
rozsáhlou úpravou. Nedělní program pokračoval tradičním průvodem obcí a večerní zábavou se skupinou
Madusong.
I když s nacvičováním hodového vystoupení začala chasa pod vedením p.Lenky Grossertové s dostatečným
předstihem, největším problémem se ukázalo zajistit mladšího a staršího stárka.
Sám jsem se účastnil osobního jednání s potencionálními kandidáty stárků i jejich rodiči, avšak výsledek nebyl
příznivý. Mnozí z Vás namítnou, že je zbytečné se k tomu vracet, jenže za pár měsíců budeme řešit podobnou
situaci znovu. Nevím, jak se daří hledat obsazení stárek a stárků v jiných obcích a ani mě nenáleží toto hodnotit.
Neodpustím si při této příležitosti říci svůj názor. Funkce stárka a stárky je taková pocta, které se většinou
dostane jen jednou za život. Dále je třeba brát zřetel na příznivý vliv na rodiče a hlavně prarodiče. Ti ve většině
případů pamatují na tradici hodů a proto nejedno jejich srdce potěší pokračování této kulturní tradice v naší obci.
Jsem přesvědčen, že názor Vás mladé generace je nyní poněkud odlišný a nikdo Vám ho nebere. S odstupem let
však názor mnozí změníte. Za sebe a svoji generaci mohu jen konstatovat, že je mi líto, že tradice hodů v
Jankovicích byla přerušena a nám se tak nedostalo této čestné pocty, pocty stárkování. Jo, kdyby to šlo vrátit…
Bývalé politické vedení v obci mělo v 70. a 80. letech prioritu kulturního života úplně někde jinde. Průběh
letošních hodů se opravdu vydařil. Nezbývá,než se těšit na hody budoucí v roce 2008.
Radek Šilc

Slavnosti vína Uherské Hradiště
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti jsou jedinečnou akcí svého druhu. Ve
dvoudenním programu se představila lidová kultura turistického regionu Slovácka v plné své kráse, rozmanitosti
a zároveň ryzí čistotě a živelnosti. Letos se slavnosti konaly u příležitosti 750 let založení města Uherského
Hradiště v sobotu 8. a v neděli 9. září.
Slavnosti nejsou "obyčejným" folklorním festivalem, ale skutečnou reprezentativní národopisnou akcí více než
40 měst a obcí z okolí Uherského Hradiště.
Hostitelským městem se již před čtyřmi lety, kdy byla tato novodobá tradice založena, stalo královské město
Uherské Hradiště, které je ne nadarmo nazýváno slováckou metropolí.
I naše vesnice se zúčastnila a přispěla krásou krojů. Pro účastníky byla zajištěna doprava tam i zpět autobusem.
Obec zde reprezentoval dětský folklorní soubor Lipečka, dále starosta s místostarostou a část zastupitelstva obce.
Všichni zúčastnění přispěli na této kulturní akci k důstojné reprezentaci Jankovic.
Pavlína Dúbravová

Zastoupení obce Jankovic při slavnostech vína v Uherském Hradišti.

Lipečka
Uplynulo více jak dvanáct měsíců od založení tohoto dětského folklórního souboru u nás v Jankovicích a tak
jsem si dovolil oslovit vedoucí souboru p. Lenku Grossertovou o shrnutí činnosti souboru a plánech do
budoucího období.
V souboru při založení působilo čtrnáct členů, nyní je to již dvacetjedna (12 dívek a 9 chlapců). Naším prvním
velkým vystoupením bylo pásmo při oslavách 75.výročí založení kopané v Jankovicích. Tam děti poprvé
vystoupily v nových krojích za doprovodu cimbálové muziky Rubáš. Následovalo období letních prázdnin. V
září jsme reprezentovali obec na Slavnostech vína v Uh. Hradišti. Soubor zde zatím neměl samostatné
vystoupení, ale v příštím roce bychom v rámci regionu Staroměstsko chtěli na sebe oficiálně upozornit více.
Od letošního září mi pomáhá s vedením souboru p.Jana Panáčková. Koncem října jsme na pozvání Obecního
úřadu v Sušicích vystoupili při otevření dětského hřiště. Myslím, že děti nezklamaly a měly úspěch. V současné
době nacvičujeme pásmo k akci Rozsvěcení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou v Jankovicích a vánoční
setkání 14.prosince s občany na kulturním domě. V příštím roce se budou akce postupně upřesňovat. Závěrem
bych chtěla poděkovat rodičům dětí, kteří je podporují v této činnosti a dětem za celý rok za jejich práci.
K tomuto bych se připojil s poděkováním vedoucím souboru za jejich trpělivost s dětmi a popřál hodně úspěchů
do budoucna.
Radek Šilc

Folklorní soubor Lipečka při slavnostním otevírání dětského hřiště v Sušicích

Mistrovské soutěže v kopané ve výsledcích - podzim 2007
Základní třída, sk. A
Rk.
Tým
1.
Podolí
2.
Babice
3.
Košíky
4.
Jankovice
5.
Uh.Ostroh
6.
Medlovice
7.
Mařatice
8.
Stříbrnice
9.
Částkov
10.
Tupesy
11.
Jalubí

Stříbrnice - Jankovice
Jankovice - Podolí
Jankovice - Babice
Jankovice - Jalubí
Jankovice - Košíky
Uh.Ostroh - Jankovice
Jankovice - Tupesy
Mařatice - Jankovice
Jankovice - Částkov
Medlovice - Jankovice

Záp
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1:0 (0:0)
1:2 (0:2)
3:3 (1:2)
5:0 (1:0)
4:0 (1:0)
6:1 (2:0)
2:0 (1:0)
0:1 (0:0)
4:1 (2:0)
3:3 (0:2)

+
7
6
7
5
4
4
3
2
3
3
3

0
1
3
0
2
1
1
2
4
1
1
0

2
1
3
3
5
5
5
4
6
6
7

Skóre
21 : 10
29 : 14
25 : 20
24 : 16
25 : 25
16 : 28
20 : 22
15 : 17
22 : 25
12 : 21
13 : 24

Body
22
21
21
17
13
13
11
10
10
10
9

Němec Karel
Zapletal Miroslav, Puk Roman, Doseděl Pavel
Silný Václav 2, Němec Karel, Doseděl Pavel, Šilc Michal
vlastní, Silný Václav, Puk Roman, Doseděl Pavel
Bilíček David
Silný Václav, Ošívka Vratislav
Doseděl Pavel
Silný Václav, Bilíček David, Zich Lukáš, Doseděl Pavel
Silný Václav, Šilc Martin, Doseděl Pavel

Nejlepším střelcem podzimní části soutěže se stal Václav Silný se 6 brankami.

Okresní soutěž sk. A - žáci
1.
Bílovice
2.
Topolná
3.
Kudlovice
4.
Jankovice
5.
Kněžpole
6.
Babice
7.
Nedachlebice
8.
Traplice
9.
Mistřice
10.
Huštěnovice
11.
Sušice

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
7
6
6
5
3
3
2
2
0

0 2
0 2
1 2
2 2
1 3
1 4
4 3
0 7
1 7
0 8
0 10

79 : 15
75 : 13
42 : 10
62 : 14
51 : 15
22 : 12
27 : 19
41 : 52
25 : 64
19 : 88
0 : 141

24
24
22
20
19
16
13
9
7
6
0

Do jarní části soutěže přejeme oběma mužstvům co nejlepší umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci
obce.

Kriminalita dětí a mládeže
(příčiny a východiska) – 2.část
doc.PhDr.Zdeněk ROZUM,CSc
Policejní akademie ČR
V první části příspěvku, která byla zveřejněna v předchozím vydání (č.2 / červenec 2OO7), kromě poznámky o
vlivu některých genetických determinant na vývoj jedince, hlavní pozornost byla věnována rodině a jejímu
poslání při prevenci vůči dětské delikvenci.Tato část toto téma dále rozšiřuje.
Mezi nejdůležitější atributy upevňující i harmonizující zejména citové vazby uvnitř rodiny patří komunikace
mezi rodiči a dětmi (a to jak ve formě verbální, tak i ve formě nonverbální, v níž jde spíše o citové projevy např.
ve formě „mazlení“).
Naučí-li se rodiče vést dialog se svými potomky ještě v době, kdy jsou dětmi, pak jim to nedělá potíže ani ve
složitějších dobách dospívání. Pak se totiž rodiče snázeji přizpůsobí novým formám dialogu s pubescentem či
adolescentem. Stává se pak samozřejmým, že se nejen děvčata, ale i chlapci svěřují se svými názory, prožitky i
zkušenostmi získanými mimo rodinu (ve škole, v zaměstnání, v partě , apod.). Rodičům, kterým věří, se kterými
se cítí dobře a s nimiž rádi diskutují, se děti často svěřují i s intimními záležitostmi (zejména dívky matkám) a
nedělá jim ani velké potíže hovořit i o tom s kým, kde a jak se baví v době, kdy jsou mimo domov. Takovýto
otevřený a upřímný dialog mezi rodiči a dětmi považuji za jeden z nejúčinnějších preventivních prostředků
eliminujících možné maléry mladistvých na poli sexuality, užívání drog, požívání alkoholu nebo i v případech
spíše i nahodilých příležitostí k trávení volného času v ne příliš vhodném prostředí (např. v hernách, v
hospodách, na mejdanech, apod.).
V pedagogické praxi se rodiče setkávají s nemalými problémy. Jsou děti uzavřenější a otevřenější. Jsou situace a
také otázky, o kterých se zejména dospívající děti nerady svěřují i těm nejskvělejším rodičům. Přesto, pokud si
děti svých rodičů váží, jsou pro ně autoritou a oporou zároveň, pak i některá selhání či klopýtnutí bývají spíše
epizodického rázu a zůstávají zpravidla bez nějakých vážnějších následků. Každý mladý člověk se dříve nebo
později dostane do situace, v níž nemusí vždy obstát (zpravidla pod vlivem emočního tlaku kamarádů či
kamarádek). Jde o to, aby těch krizových momentů nebylo příliš a aby, když se již do nich dostane, se s nimi
dokázal vyrovnat. Právě v takovýchto případech představuje rodina jistotu, dá se říci ten nejúčinnější a nejlépe
fungující mechanismus, na který se může mladý člověk spolehnout, který se pro něj stává oporou při zvládání
krizových situací, při dotváření životního stylu a při hledání smyslu života vůbec.
Pokud tedy hledáme odpověď na otázku, jak co nejúčinněji čelit toxikomanii, alkoholismu a kriminalitě dětí a
mládeže, nalézáme ji, dle mého soudu, především v rodině.
Hovoří se, a to z celosvětového hlediska, o krizi rodiny, která je, ne náhodou, doprovázena krizí mravní. Pokud
si přiznáme, že se to týká i našeho společenství, neměli bychom připustit, aby tento stav krize přetrvával nebo se
dokonce prohluboval. Nejúčinnější prostředky má k dispozici stát. Pro každou vládní garnituru bude vždy
aktuálním úkolem hodnotit efektivitu a případně revidovat daný systém využívání národního produktu
investovaných do výchovy a do vzdělání , jakož i na podporu ekonomického zázemí nově zakládaných rodin.
V souvislosti s problémy rodinné výchovy můžeme slyšet slova o proslulém „začarovaném kruhu“, ze kterého
není východiska: „Rodí se děti nevychovaných a neodpovědných rodičů, které zůstanou rovněž nevychovány a
jako takové založí rodiny, ze kterých vyroste další generace neodpovědných a nevychovaných jedinců a tak to
půjde stále dokola.“ Domnívám se, že by nemělo jít o jednoznačně zobecňující soud. Stačí se trochu podívat do
historie a zjistíme, že s obdobnými problémy se již potýkali naši předkové, a to v periodách ne náhodou
shodnými s pravidelným střídáním generací. Tím nechci celý problém zlehčovat. Nepokládám za správné jej
však ani dramatizovat. Kde jsou východiska? Něco bylo již naznačeno. Především v navyšování investic do
výchovy a do vzdělání. Dnes vložené miliony nám mohou ušetřit miliardy, které později budou možná zapotřebí
na různé ozdravné programy (jak jsme tomu například svědky v případě boje proti drogám).
V nápravě a řešení těchto „věcí lidských“, řečeno slovy Komenského, by nám měla pomoci především škola.
Musí však jít o školu, která bude své žáky nejen učit, ale hlavně rozvíjet, která bude pamětliva moudrých slov
J.A.Komenského, který ve své Didaktice velké upozorňuje na to, že ten, kdo získává na vzdělání a ztrácí na
mravech, více ztrácí něž získává.
Aktuální a široce diskutovanou otázkou týkající se obsahu vzdělávání na našich školách, je otázka sexuální
výchovy. Právě v této souvislosti se nabízí příležitost znovu oživit a na vyšší úrovni realizovat zámysl i náměty k
řešení problému výchovy k rodičovství. Je-li oprávněně zdůrazňován etický rozměr sexuální výchovy, tak právě
on nalézá své vyústění v rodině, ve zdůraznění jednoty její reprodukční a pedagogické funkce. Tak, jak je
každému dítěti zabezpečeno základní vzdělání v mateřském jazyce či v matematice, tak každý mladý člověk by
měl být vybaven elementárními znalostmi o rodičovství, o rodině, o rodinné výchově. Neměli bychom dále trpět,
aby značná část populace naší mladé generace (mám obavy, že to bude spíše ta větší) zůstávala v nevědomosti o
takových otázkách, jako jsou např. psychologie osobnosti dítěte, vývojové zvláštnosti dětí a mládeže, zásady
rodinné výchovy, postavení rodiny ve společnosti, právní odpovědnost rodičů za výchovu dětí, sociálně
psychické jevy v rodinném prostředí a jejich regulace atd. Myslím si, že nepřehánějí ti, kteří v této souvislosti
uvažují o jistém druhu negramotnosti značného procenta naší mládeže, a nejen mládeže. Při tom dodávají, že se

to nezřídka paradoxně týká i mnohých středoškolsky či dokonce vysokoškolsky, zpravidla příliš jednostranně
vzdělaných jedinců.
Co je pak důsledkem takovéhoto stavu? Organizace vztahů v rodině, utváření životního stylu a kulturního
vzorce, výchova dětí vůbec se v mnoha případech uskutečňuje metodou pokusu a omylu nebo se úzkostlivě lpí
na tradici, na zkušenosti, získané v dětství. To by nebylo až tak špatné, pokud by dané zkušenosti a na ní
postavená tradice měla kladnou hodnotu.
Východisko z výše zmíněného „začarovaného kruhu“ o rodině spatřuji v důsledné a intenzivní péči o dosažení
podstatně vyšší vzdělanosti mládeže ve vědách o společnosti a hlavně o člověku. Je to sice jeden z mnoha, ale
jeden z velmi důležitých kroků k ozdravění rodiny, ke zvýšení její funkčnosti.
K celkovému zlepšení stavu v této oblasti by mohla rovněž výrazně přispět humanizace obsahu vzdělávání na
našich školách (zejména těch technicky či profesně orientovaných). Její důsledná realizace (mám pocit, že
zejména na některých vysokých školách jde spíše zatím jen o proklamace) může konkrétně přispět k tomu, že se
nám v blízké budoucnosti bude více dařit polidšťovat člověka než přírodu.
Namítnete, a oprávněně, že to všechno chce čas a také peníze. Peníze jsem již zmínil. Otázku času však
pokládám za ještě komplikovanější. Nelze totiž čekat 5-10 či 20 let, až dnešní děti se svou vyšší vzdělaností
budou zakládat rodinu s větším rozmyslem i odpovědností. Je nutné ve prospěch současné rodiny dělat něco
hned teď bez velkého otálení. Neměli bychom spoléhat jen na osvětu, která působí spíše nahodile, často
chaoticky a má zpravidla jenom orientační poslání.
K odstranění vzpomenuté negramotnosti aktuálních rodičů by mohla přispět především programově cílená a
organizačně promyšlená forma vzdělávání dospělých. Ve světě i u nás se ve prospěch zejména lidí v
postproduktivním věku organizují tzv. „Univerzity třetího věku“. Proč bychom nemohli zřídit
několikasemestrovou „Univerzitu pro rodiče“. Garanty by mohly být pedagogické či filozofické fakulty, pomoci
by mohla televize i rozhlas. Kombinovaná či distanční forma studia (s využitím i e-learningové formy) by při
tom měla umožnit účast nejen na přednáškách, ale i na seminářích ve studijních střediscích. Tato střediska by
mohla být zřízena jak v sídlech příslušných garantů, tak, podle počtu zájemců, i v krajských městech, a to za
pomoci školských úřadů a příslušných orgánů sociální péče o rodinu a děti.
Iniciativa by měla vzejít z vlády, konkrétně z ministerstva školství a z ministerstva práce a sociálních věcí.
Nemělo by se při tom jednat jen o nějakou krátkodobou kampaň, ale o pevný, promyšlený, déletrvající systém.
Třetí, závěrečná část, která bude otištěna v dalším čísle časopisu bude věnována škole a její spolupráci s rodinou
při mravní výchově dětí.

Aktuálně
Kaple sv. Antonína
Za obcí, kde údolí uzavírá z obou stran les, potkáváme u cesty vedoucí dále do nitra Chřibů nevelkou kapličku
sv. Antonína. Je druhou církevní stavbou v Jankovicích po našem kostele zasvěceném Nanebevzetí Panny
Marie. I když je několikanásobně menší než kostel, zaslouží si také naši pozornost. V roce 1906 ji nechal
postavit občan Antonín Zgarbík. Vkladem 500,- Kč tak z velké části hradil veškeré náklady. Jeho stejnojmenný
syn (nar. 1913) získal vysoké teologické vzdělání a v církevní hierarchii to
dotáhl až na republikového jezuitského provinciála. Zednické práce
provedl František Veselka, bohužel další jména se zatím nepodařilo
dohledat, ale řemeslníků muselo být několik neboť ke kapličce patří
kamenné schody a především krásné kovové zábradlí, jehož výplň byla
téměř shodná s kovovou výplní dveří. Při stavbě vodní nádrže a mostu
přes potok v roce 1976 byly provedeny rozsáhlé terénní úpravy v okolí
kapličky. U příležitosti výročí 350 let založení obce Jankovice byla
provedena celková rekonstrukce kaple. Pracovně i finančně nejnáročnější
byla oprava sochy sv. Antonína, která byla značně poškozena. Práci
provedl pan Hrabal z uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště.
Slavnostní vysvěcení kaple bylo 15.8.1998 páterem Zdeňkem Zlámalem.
Náklady na rekonstrukci uhradil náš rodák pan Antonín Lapčík, kterému
bych chtěl jménem všech občanů ještě jednou poděkovat. V blízkosti
kapličky se nachází studánka na jejíž kamenné klenbě je vytesán letopočet
1912. Okolí kapličky vévodily dvě lípy, které při květu byly ořezávány tak
nešetrně, že došlo k jejich zaschnutí. V letošním roce byly zakoupeny a
osázeny nové lípy. Važme si toho, co naši předkové vybudovali a hlavně
se snažme vést ty, kteří tu budou žít po nás, aby si těchto památek vážili.
Miroslav Šilc

Topíme, topíme, topíme…
Dorazily k nám první vločky letošní zimy, rtuť teploměru klesla k bodu mrazu a v domácnostech nám nastal čas
topení. Vše by se zdálo docela normální, ale k zamyšlení stojí názor jedné vládní strany, která dává více na
životní prostředí než na blaho svých voličů i ostatních občanů. Rozhodla se, že navrhne zákaz topení surovinami,
které prokazatelně znečišťují životní prostředí, hlavně uhlím. Doposud tento návrh není ještě potvrzen zákonem,
ale to je jen otázka času.
Navíc od počátku nového roku má citelně podražit plyn i elektřina, což v mnoha domácnostech bude znamenat
hlubší zásah do peněženek občanů. Další zdražení máme očekávat během prvního čtvrtletí příštího roku, kdy
zima zřejmě ještě nebude na ústupu. Když to sečteme se zdražením základních potravin, tak zjistíme, že hlavně
nižší a střední příjmové skupiny budou muset začít šetřit! Ale kde? Na potravinách nezbytných pro přípravu
běžných jídel to nepůjde. Bude se muset začít šetřit jinde, třeba právě na topení… Ti z nás, kteří si s předstihem
nezajistili dostatek dřeva na nadcházející zimu, pocítí úbytek svých úspor nejvíce. ,, Tuto zimu nějak
přečkáme“, řekne většina z nás, ale co bude dál? Nechci šířit pesimismus mezi Vás čtenáře, ale dá se
předpokládat, že časem dojde k omezení těžby porostů dřeva, aby nám zůstala alespoň trocha zeleného
království. O tuto regulaci se zřejmě postará již zmíněná vládní strana. A čím budeme topit pak?
Možná globální oteplování zredukuje zimní období tak, že se nebude muset tolik topit nebo se nalezne zatím
ještě neznámý zdroj energie. Co když ani jedna z těchto možností nenastane?
Jedno je ale jisté, že doposud užívané zdroje energie budou rok od roku dražší a bude jich méně a méně. Snad to
nedopadne tak, že si topení budou moci dovolit jen ti nejbohatší. To by vedlo k tomu, že střední a nižší příjmové
skupiny obyvatel by zmrzly a zůstala by tu jen elita.
Nicméně nechci Vás strašit APOKALIPSOU…
Na druhé straně si však sáhněme na svědomí a zamysleme nad tím, jak mnoho z nás pořád ještě teplem nešetří.
A to si myslím stojí opravdu za přemýšlení!!!
Rudolf Štanglica

Zn: hledám zaměstnance
V poslední době se takové a podobné inzeráty objevují téměř ve všech novinách. Zejména malé firmy mají
problém najít schopného zaměstnance. Kde jsou ty doby, kdy nás naši páni podnikatelé přesvědčovali s
úsměvem, že není problém sehnat lidi. Právě toto byl a stále je hlavní argument zaměstnavatelů proti
požadavkům na zvýšení mezd zaměstnanců.
Ekonomové upozorňují na demografickou situaci. Nejvíce produktivních lidí je ve věku kolem padesáti let a
blíží se důchodovému věku, což ukazuje na to, že za pár let může nastat kolaps na trhu práce v celé republice.
Nastává absence zejména v řemeslných oborech. Mladí ztrácejí zájem o obory ve strojírenství, stavebnictví,
dopravě atd. Hlavním důvodem jsou nízké mzdy, někdy až podprůměrné ohodnocení za vykonanou práci.
Současný vývoj proto nahrává k prosazení vyšších mezd.
Vzal jsem si několik inzerátů a zavolal na uvedené kontakty firem nabízejících nová pracovní místa. V našem
okrese je největší zájem o obráběče kovů, svářeče, zedníky atd. Platové podmínky v hodinové mzdě 60 – 80 Kč.
Našel jsem dokonce společnost, která nabízela devět tisíc Kč tzv. na ruku, výplata bez výplatní pásky. Je
neuvěřitelné, jak taková firma může v dnešní době působit na pracovním trhu pod dohledem úřadů, v době
našeho členství v EU.
Nabízí se otázka korupce při kontrolách výsledků hospodaření. Věřme, že do budoucna bude takových firem
méně a méně. Rovněž doufejme, že se zlepší přístup mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a firmy budou
zaměstnávat své zaměstnance na základě zákoníku práce. Chceme se přece zařadit mezi vyspělé evropské země
a tato problematika s tím určitě souvisí.
Radek Rezek

Brzy bude líp
Tak nám po novém roce znovu nastane zdražování. Zvýšení DPH, zavedení poplatků u lékaře a jiné bude
znamenat, že budeme všichni muset sáhnout hlouběji do peněženek. Nevěšme však hlavy, jak ukazuje příklad z
nedávné minulosti, dá se dobře žít i spořit i s příjmem doplněným sociálními dávkami. Názorně nám to předvedl
dnes už bývalý ministr Čunek, který žil skromně a kam to dotáhl?! Energetická společnost ČEZ jakožto výhradní
monopolní dodavatel energie v naší republice vykazuje rekordní zisky, snížit ceny však nehodlá za tiché podpory
minulé i současné vlády. Ještě, že nás pobaví vystoupení našich některých politiků, média dají nahlédnout do
jejich soukromí a zpestří nám tak každodenní život. Vánoce začínají v říjnu, soudě podle výzdoby většiny
obchodů a hon na zákazníka s cílem překonání tržeb z minulých let opět začal. V tomto kontextu nás potěšil
celkem jasný postup naší fotbalové reprezentace na ME v příštím roce. Po jarním tápání, mediální prezentaci to
byl balzám na duši všech fanoušků. Popřejme si, aby nastávající rok byl podpořen úspěchy na poli pracovním i
sportovním, aby byly splněny pokud možno všechna přání a abychom se ve zdraví opět scházeli při čtení tohoto
zpravodaje.
Radek Rezek

Místní knihovna
O knihovně v naší obci bylo doposud psáno jen okrajově v souvislosti se zavedením veřejného internetu. Občané
si určitě zaslouží více informací. Jankovská knihovna nabízí na 3000 svazků ve vlastnictví obce, převážně
beletrii jak pro dospělé, tak i pro děti a mládež. Dále obsahuje naučnou literaturu různého žánru od cestopisů
přes kuchařky, přírodopisné knihy, naučné slovníky, encyklopedie apod. Obnova knihovnického fondu se řeší
převážně způsobem výměnného souboru z Okresní knihovny B.B. Buchlovana v Uherském Hradišti. Zapůjčení
knih je bezplatné na dobu šest měsíců až jeden rok. Vzhledem k vysokým cenám knih je tento způsob velmi
rozšířený a oblíbený, protože je zde možnost časté aktualizace knih dle požadavků čtenářů.
V letošním roce je zapsáno 32 čtenářů, z toho sedmnáct do 15 let. Služby veřejného internetu využilo doposud
110 občanů. Převážně chodí navštěvovat webové stránky mládež, která si tímto způsobem vyhledává informace
pro studijní účely nebo své zájmy.
Tímto si dovoluji pozvat k návštěvě knihovny a veřejného internetu Vás další občany a věřím, že si najdete na
internetových stránkách něco zajímavého. Jste srdečně zváni.
Pro úplnost chci dodat, že otevírací doba knihovny je vždy v Po od 16:30 do 20:30hod..
vedoucí knihovny Ludmila Mlčochová

Recepty a pozvánky
Recepty na vánoční stůl
Dort s vaječným koňakem
Předkrm má podobnou úlohu jako aperitiv: má nás příjemně naladit, už svým vzhledem a vůní a pak nastražit naše chuťové buňky na to co bude následovat.
Pro těsto si připravíme:
4 vejce
70 g cukru
balíček vanilkového cukru
25 g strouhanky
100 g mletých lískových oříšků
polévkovou lžíci rumu
tuk na vymazání formy
Na náplň si připravíme:
1 smetanu ke šlehání (tedy 300 g)
balíček vanilkového cukru
balíček ztužovače šlehačky
2 polévkové lžíce vaječného koňaku
50 g čokolády
Postup:

Pro těsto si oddělíme bílky od žloutků. Ušleháme tuhý sníh a postupně přidáme cukr a vanilkový cukr.
Vmícháme nejprve žloutky, pak oříšky smíchané se strouhankou a nakonec lžíci rumu. Těstem naplníme
dortovou formu o průměru kolem 24 cm. Pečeme v předhřáté troubě (elektrický sporák 200 stupňů C /
plyn stupeň 3) asi 30 minut. Necháme zvolna vychladnout. Pro náplň ušleháme tuhou šlehačku,
postupně přidáme vanilkový cukr a ztužovač šlehačky. Dort potřeme vlnovitě šlehačkou a pokapeme
vaječným koňakem. Okraj dortu posypeme na hrubo usekanou čokoládu. Dort pak rozdělíme na 12
kousků.

Ježci - vánoční cukroví
Suroviny pro přípravu:

350g hladké mouky 100g másla a 100g sádla (nebo 200g tuku) 50g cukru krupice 1 vejce, 80 půlek
vlašských ořechů 50g čokolády na vaření kokos na obalení.
Postup:

1. z mouky, tuku , cukru a vejce vypracujeme těsto. Rozdělíme je na 80 kousků, do každého zabalíme
půlku vlašského ořechu a tvarujeme ježky, přičemž v místě očí uděláme špejli důlky. Pečeme přibližně
10 - 15 minut při nízké teplotě a necháme vychladnout.
2.V horké vodní lázni rozpustíme čokoládu. Ježky v ní do poloviny namáčíme a obalujeme v kokosu.
Polevou uděláme také oči a čumáček. Doba přípravy asi 1 hodinu

Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou
se uskuteční 5.12.2007 od 17h před obecním úřadem
- vystoupení dětí z MŠ
- vánoční pásmo souboru Lipečka
- mikulášská nadílka
občerstvení je zajištěno
srdečně zvou zastupitelé obce

Zastupitelstvo obce Jankovice Vás srdečně zve na
Předvánoční posezení s občany
které se koná v pátek
v Jankovicích.

14.12.2007 17.00 hodin
od

Připraven kulturní program



v sále kulturního domu

Občerstvení zajištěno

Těšíme se na setkání s Vámi…

roččník
TJ Sokol Jankovice si Vás dovoluje pozvat na XIII. ro

Koštu slivovice
Uskuteční se 19. ledna 2008 v sále kulturního domu
Degustace vzorků 13.ledna

Historie občanů Jankovic ve fotografii

Hody v Jankovicích r. 1953

Beseda s důchodci r. 1987 (v popředí p. Župka)

Svaté přijímání – maminky, děti r. 1977

Hasičská soutěž žen v Jankovicích r. 1969

40. výročí osvobození obce r.1985

Děti MŠ s ředitelkou pí. Křivánkovou r.1978

Společ
Spole č enská
ensk á kronika za rok 2007

( část druhá )

Narození nových občánků
Adéla Čevelová
Barbora Stašková
Kristýna Kučerová
Karolína Jurásková
Nikola Jurásková
Nikola Kutálková
Nikol Prokešová

6.5.2007
14.5.2007
25.5.2007
6.6.2007
6.6.2007
18.6.2007
4.9.2007
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