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Úvod redakce
Vítáme Vás nad stránkami obecních novin Našich Jankovic.
Scházíme se s Vámi po necelém půlroce, abychom se podělili o dění a informace, které přineslo uplynulé období. Jak jsme
informovali v minulém čísle zachováváme základní obsah dle jednotlivých bodů. Mezi hlavní témata tohoto vydání bezesporu
patří oslavy 75. výročí založení kopané v naší obci,dále otvíráme nové téma Kriminalita dětí a mládeže, nechybí informace
z obecního úřadu a pozvání na kulturní a společenské akce. Věřím, že si každý z čtenářů najde to co ho zajímá.
Přejeme Vám příjemné chvíle nad stránkami našich novin.
za redakční radu Radek Šilc

Slovo starosty
Přelom poloviny roku 2007 je jistě časem k zamyšlení a bilancování událostí minulých měsíců, současně
upřesnění plánů a záměrů do konce letošního roku.
Mám-li v několika řádcích shrnout podstatné, určitě musím začít s projektem zásobování pitnou vodou. Jsem
potěšen,že se podařilo vyřídit územní rozhodnutí stavby k 31.3.2007 a předat projektovou dokumentaci pro
stavební řízení k 30.6.2007. Současně byl splněn úkol pro vyplacení dotace na projektové práce z Krajského
úřadu Zlín. Taktéž byl vydán souhlas MěÚ Uherské Hradiště – stavebního odboru k vydání stavebního povolení
pro stavbu Vodovod v obci Jankovice. Byla vypracována a odeslána žádost o dotaci na ministerstvo zemědělství.
Akce připojení internetu ze sítě TKR je realizována ve spolupráci s firmou Saturn Holešov a Avonet Zlín.
Celkové náklady jsou 768 828,- Kč. Zprovoznění bude nejpozději do 30.7.2007.
Součástí realizace této akce je úprava sítě TKR pro budoucí digitální vysílání televize.
Další rozpracovanou akcí je oprava budovy OÚ s přislíbenou dotací Zlínského kraje cca 590 000,- Kč.
Upřesnění realizace bude jedním z bodů programu příštího zasedání obecního zastupitelstva. Dále
spolupracujeme na přípravě stavebního záměru úprav Jankovického potoka – I. etapy. Projektová dokumentace
byla již projednána s účastníky stavebního řízení a nyní se připravuje stavební povolení.
Mezi zrealizované akce letošního roku patří především plynofikace zdravotního střediska, dále oprava
komunikace k bývalé vesničce SOS. Z dalších bych chtěl jmenovat provedení výměny dopravního značení
v obci, úprava rozvodné sítě k hájence č.p. 144 po zimní kalamitě. Vyčištění dvou obecních studní, úprava cesty
a odvodnění u požární nádrže, provedena kanalizace podél cesty k Březovému háji a byla zahájena výstavba
opěrné stěny u místní komunikace ve směru k č.p. 113.
Z kulturních akcí vzpomenu zdařilé oslavy MDŽ a vzpomínkový průvod u příležitosti osvobození obce.
Nejzdařilejší akcí na které spolupracoval z části OÚ byly oslavy u příležitosti 75.výročí založení TJ Sokol
v Jankovicích.Chci ocenit a poděkovat všem, kteří se na úpravě areálu a průběhu oslav podíleli.
Proto, že jsme v období prázdnin, přeji všem příjemnou dovolenou, žákům a studentům slunečné prázdniny.
František Šimek
starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2007
ze dne 23. 3. 2007, konaného na Obecním úřadě v Jankovicích
Zastupitelstvo obce se sešlo v nadpoloviční většině.
Zastupitelstvo obce Jankovice
jednohlasně schvaluje:
1.
2.

Program zasedání. Sčitatele hlasů, ověřovatele zápisu a členy návrhové komise.
Závěrečný účet hospodaření obce Jankovice za rok 2006, jehož součástí je
plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2006
výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2006
hospodářský výsledek PO MŠ Jankovice za rok 2006
a to bez výhrad.
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3.

Obecně závaznou vyhlášku obce Jankovice č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v obci Jankovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
4. Obecně závaznou vyhlášku obce Jankovice č. 2/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
Jankovice č. 2/2003 o udržování čistoty a dodržování veřejného pořádku na území obce Jankovice.
5. Provedení opravy místní komunikace k RD čp. 201, 202 a 203 společností SÚS Uh.Hradiště
dle nabídkového rozpočtu č. 18/07
6. Příspěvek do OS Severní Chřiby a Pomoraví ve výši 18,- Kč na obyvatele/rok.
7. Průjezd rychlostní zkoušky automobil. soutěže Barum rally Zlín ve dnech 24.-26.8.2006.
8. Plánovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Jankovice a Bc. Pavlem Balounem, která upravuje vztahy
k vybudování veřejných technických rozvodů, technické infrastruktury a budoucího dopravního řešení
na pozemcích stav. parc. č. 56, pozem. parc. č. 165/3, pozemek. ve zjednodušené evidenci PK parc.
č. 170 (1309).
9. Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na činnost ZO SPCCH Staré Město.
10. Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Jankovice a Singulární společností Jankovice o dlouhodobém
pronájmu areálu Březiček.

neschvaluje:
1. Žádost p. Josefa Filípka, Košíky 127 o přijetí do pracovního poměru u OÚ Jankovice.

bere na vědomí :
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

plnění úkolů z minulého zasedání
ukončení financování akce ze zdrojů SFŽP ČR a doplacení dotace ve výši 159.799,- Kč (plynofikace)
příspěvek z Nadace Děti-kultura-sport na pořízení krojů pro místní tan. kroužek
podání žádosti o podporu na KÚ ZK na opravu kanceláří a střechy budovy obec.úřadu
jednání ve věci vybudování internetu přes TKR (Avonet, Satturn Holešov, T-Mobile)
způsob využívání vojenské techniky bezúplatně převedené na obec Jankovice
zůstatek běžného účtu u KB
doručenou poštu
diskusi

ukládá :
p. Šimkovi
–
–
–
–
–
–
–
–

dále jednat ve věci vybudování veřejného vodovodu
dořešit předání obecní kroniky
zúčastnit se valné hromady Sdružení Chřiby
zúčastnit se semináře starostů měst a obcí Mikroregionu Holešovsko, Mikror. Podhostýnsko a Mikror. Chřiby
dojednat s p.Svobodou podmínky průjezdu rychlostní zkoušky Barum rally Zlín obcí
s p. Dúbravou zajistit podání žádosti o podporu na KÚ ZK
kontrola ořezání kaštanu před čp. 70 dle požadavku p. Hrbáčka v diskusi
upozornit Římskokatolickou farnost Jankovice na zhoršující se stav budovy fary dle požadavku v diskusi

p. Dúbravovi
– s p.Šimkem zajistit podání žádosti o podporu na KÚ ZK
– zúčastnit se Shromáždění představitelů SDH

-----------------------------------------------------------------------
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Kriminalita dětí a mládeže
Nedávno jsem měl možnost při setkání s bývalým občanem Jankovic panem Zdeňkem Rozumem starším
prohodit pár vět o současném životě a mezi jiným mě zaujala z jeho strany aktivita předat našim čtenářům
myšlenky na téma, které je v současnosti čím dál více aktuální. Je to kriminalita dětí a mládeže. Podal jsem
mu pár otázek a tak se s Vámi chci o jeho názory podělit.
1.Nechtěl byste se našim čtenářům trochu představit?
Snad těm mladším.Školní léta jsem trávil ještě zde v rodné vísce, do které se rád čas od času
vracím.Většinu svého života jsem věnoval armádě, přesněji vojenskému školství.Po více jak
pětadvacetiletém působení na Vojenské akademii v Brně, kde jsem přednášel vojenskou psychologii
a pedagogiku, jsem přešel na vysokou školu jiné ozbrojené složky.Od roku l994 působím na Policejní
akademii v Praze a již se pomalu chystám na ukončení své profesní kariéry.
2.Proč myslíte, že je důležité na toto téma psát?
Jeden z klasiků napsal, že není těžšího úkolu než-li výchova člověka. Přitom ani škola nevyzbrojuje své
žáky a studenty potřebnými informacemi o zvláštnostech dětské psychiky a účinném působení na ni. Proto
článků a osvěty i touto cestou nebude nikdy dost.
3.Kde vidíte hlavní příčiny asociálního chování mladistvých?
O tom právě píši .Proto jen stručně.Nežádoucí chování dětí spočívá především v nedostatečné péči (do cca
3 let) a následné špatné výchově.Pokud je zde ještě špatný vliv nevhodného prostředí, a to zejména
v rodině, pak má mladý člověk často zaděláno na maléry po celý život.
4.Jsou rozdíly ve výchově a chování mladistvých v městech a na vesnicích?
V současném moderním světě se rozdíly mezi městem a vesnicí značně setřely. V městě je stále více
příležitostí ke vzdělávání i k účelnému trávení volného času, ale také více nástrah a nebezpečí, která
ohrožují zdravý mravní vývoj.Na vesnici by to se správnou výchovou mohlo být o něco snazší.Pokud jdou
rodiče pozitivním příkladem, neopomíjejí vést děti k plnění pracovních úkolů a přitom dbají na jejich
vzdělávání a další rozvoj prostřednictvím aktivit na sportovním či kulturním poli, pak bývá problémů
v chování dětí spíše méně jak více. Samotné chování dětí i mladistvých se přitom na vesnici reguluje
a ovlivňuje veřejností snáze, jak v anonymním městském prostředí.
Děkuji za rozhovor.
Z důvodu obsáhlosti jsem rozdělil tento výklad do několika částí.
Radek Šilc
I. část
Jednou z nejdiskutovanějších a nejkomentovanějších otázek v tisku, v rozhlase i televizi v současnosti je
otázka velké intenzity kriminality všeobecně a mladistvých zvlášť. Jsou vyslovovány názory, že se zvyšuje
procento dětí a mládeže realizujících se na poli trestné činnosti, že přibývá prvotrestaných, že se snižuje
věková hranice trestní činnosti apod.Jde o jev, který znepokojuje nejen psychology, policii a právníky,
ale také politiky, poslance, všechny občany.
Nezřídka jsou příčiny nárůstu projevů kriminálního chování našich občanů v posledních letech
spatřovány především v našem otevření se světu, ve změněných společensko-ekonomických poměrech.
Změny, ke kterým u nás po listopadu 1989 došlo, doprovázely a doprovázejí nejen jevy pozitivní,
ale i negativní. Mezi negativní patří právě pokles morálky a snížení právního vědomí na straně jedné
a zvýšení intenzity projevů asociálního chování na straně druhé. Nicméně domnívat se, že tyto nežádoucí
jevy souvisejí jen s otevřením hranic, s volným pohybem lidí a kapitálu, by bylo příliš velkým
zjednodušením. Je sice pravdou, že vůči některým vnějším vlivům nejsme zatím dost imunní, ale nemyslím
si, že je to hlavní anebo dokonce jediná příčina nárůstu kriminality. Podle mého názoru jde o celý komplex
nejen sociálních, ale i pedagogicko-psychologických a také biologických příčin, které spolu úzce
souvisejí, vzájemně se ovlivňují a doplňují.
Možná z ostychu, možná z důvodů jiných se jen málo zmiňujeme o možných souvislostech toxikomanie,
alkoholismu, a s nimi velmi často spojené delikvence, s příčinami biologické povahy. Experimentálně
bylo prokázáno, že jisté dispozice a sklony k užívání drog i k požívání alkoholu, jsou dědičné (zakódovány
v genech). Toto poznání by však nemělo vést k nějaké skepsi či projevům bezmocnosti a bezradnosti.
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Naopak, poznatky tohoto typu je nutno využít v diferencovaném působení na psychiku daného jedince,
který je takto ohrožen.
Člověk získává – dědí zkušenosti druhu a rodu nejen pozitivního, ale i negativního rázu. Jsem stoupencem
těch psychologických proudů, které nepovažují dědičnost – biologický faktor ve vývoji člověka za určující.
Rozhodující role náleží faktoru sociálnímu. Tento faktor se podílí nejen na stimulaci v genech
zakódovaných pozitivních dispozic a vloh, ale také na inhibici – tlumení dispozic nežádoucích.
Dědičnost, jak uvádí odborná literatura, je nejen přímá, ale i nepřímá (recesivní). To znamená,
že přejímáme znaky biologického základu nejen od rodičů, ale i od prarodičů, jejich přímých i nepřímých
předků. Nicméně, jak opět zdůrazňují odborníci, největší míra zděděných znaků pochází od rodičů.
Anamnéza duševního i fyzického zdraví a vývoje přímých rodičů v mnohém napovídá o možných (nikoliv
však nutných) nebo pravděpodobných tendencích ve vývoji i jejich dětí.
Touto poznámkou jsem chtěl naznačit, že nelze vidět pouze vliv výchovy, vzdělávání a sociálního prostředí
na vývoj člověka a neuvědomovat si přitom i biologické determinanty, a to i v případě řešení problémů
spojených s toxikománií či alkoholismem. Čelit výše uvedené příčině nebude asi snadné. Obtížnost plyne
z adresáta řešení následků dané příčiny, kterým jsou ve vztahu k dětem především rodiče. Určité šance jsou
v té rodině, kde aktualizace nežádoucí dispozice se týká jen jednoho z rodičů, přičemž ten druhý má
dostatek sil i schopností se s případnými negativními projevy či tendencemi u svých dětí úspěšně vyrovnat.
Zdravá, spořádaná a zároveň dobře fungující rodina je tím činitelem, který nejen v této aktuální době,
ale i v budoucnosti, bude o morálním vývoji celé společnosti, tedy i o zvyšování či snižování
kriminality dětí a mládeže rozhodovat především. Připomenutím této všeobecně známé pravdy chci
jenom zdůraznit, že právě v rodině je klíč k řešení všech diskutovaných problémů.
Naznačil jsem, že především rodina, a možná jenom ona, je s to čelit případným nepříznivým okolnostem
biologického rázu. Děje se tak, nebo mělo by se tak dít, především aktivizací a působením vhodných
a účinných sociálních podnětů a stimulů. K tvorbě základního kulturního vzorce, struktury hodnotové
orientace a motivačního základu dochází v nejútlejším věku, zpravidla do šesti sedmi let věku dítěte.
Čím jsou uvedené „pilíře“ základů mravnosti dítěte pevnější, tím jsou i odolnější, a to i vůči tlakům
a náporům v pozdějších vývojových fázích, kdy již rodina objektivně přestává být v očích dítěte jedinou
autoritou. V této souvislosti je nutno brát vážněji hlasy lékařů – psychiatrů, kteří upozorňují na to, že celá
řada psychických onemocnění a poruch, vyskytujících se v dospělosti (v některých případech v dospívání),
má své příčiny v nedostatečné péči o děti v jejich nejútlejším věku.
K budování pevných a zdravých základů mravnosti dítěte i základů pro zdravý psychický vývoj,
dochází zejména pod vlivem spořádaného a podnětného rodinného prostředí. Důležité jsou nejen
vztahy lásky a porozumění rodičů vůči dětem, zbavené jakékoliv hrubosti, či dokonce násilí, ale i vztahy
lásky, porozumění a tolerance mezi rodiči.
Zcela aktuální, ne příliš lichotivé poznatky svědčící o tom, že do rozporu se zákonem se stále častěji
dostávají i děti z dobře situovaných a na první pohled spořádaných rodin naznačují, že ani rodina s dobrým
ekonomickým zázemím, ve které navíc oba rodiče jsou svým dětem pozitivním příkladem, nemusí být vždy
zárukou mravní bezúhonnosti jejich dětí. Příkladný a spořádaný život rodičů je pouze východiskem,
nikoliv zárukou zdravé výchovy dětí. Ke správnému vedení a výchově dětí dochází především
za podmínek dobře fungující rodiny, v níž jsou komplexně naplňovány všechny její funkce.
Rodině se přisuzují tři základní funkce: ekonomická, reprodukční a pedagogická. Za optimální se
považuje, když funkce ekonomická je naplňována s jistým předstihem před funkcí reprodukční a s ní
bytostně spjatou funkcí pedagogickou. Je-li vybudováno jisté ekonomické zázemí (daří se to zpravidla jen
při značném přispění starých rodičů), pak fungování rodiny, i v době, kdy přijdou na svět děti, bývá méně
konfliktní (zcela bezkonfliktní rodinný život je spíše zbožným přáním než realitou). Péče o ekonomické
zajištění rodiny a její osamostatnění by však nikdy nemělo být zdrojem narušování vztahů v rodině nebo
příčinou zanedbávání její pedagogické funkce. Děje se tak v rodinách nejen podnikatelů, ale všude tam,
kde peníze, touha po majetku, zásadně mění životní styly, chápání smyslu života a převracení žebříčku
hodnot. I za cenu menšího příjmu, jistého snížení životní úrovně, bychom se měli snažit, aby rodina byla
pro děti především oázou klidu a pohody, pevným „ostrovem“, kam se mohou kdykoliv uchýlit se svými
starostmi a problémy. Očekává se především od „matky“, že se obětuje. Nenazýval bych to obětí,
ale posláním i radostí zároveň. Je dobré, pokud otec sám dokáže rodinu ekonomicky v nutné míře
zabezpečit a přitom stihne v dostatečné míře (alespoň o víkendech či dovolených) se jim – manželce
i dětem věnovat.
V těch případech, kdy okolnosti objektivně nedovolí matce věnovat se dětem v jejich nejútlejším věku
(do čtyř – pěti let) bylo by správné uvažovat o chůvě či pečovatelce. Spoléhat jen na sociální zařízení
(jesle, školku) nemusí vždy znamenat úsporu.
I když z hlediska celkového zdravého duševního, citového i fyzického vývoje dítěte je údobí předškolního
věku zřejmě nejdůležitější, celá řada problémů nastává a také k prvním selháním v mravní oblasti
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dochází v průběhu školní docházky. Přesto, že nastupuje silný vliv nového socializačního činitele – školy
(učitelů), role rodiny na svém významu neztrácí. Pouze se mění formy působení. Péči a vedení je nutno
doplnit o výchovu v plném smyslu slova. O výchovu, ve které se dětem nejen postupně rozšiřuje prostor
pro samostatné chování i rozhodování, jsou kladeny přiměřeně zvýšené nároky, vymezují se nové
povinnosti, ale ve které se přiznává i právo na vlastní názor, na chyby a omyly. Mnohé z výše uvedených
prvků je vhodné pěstovat již v předškolním věku, zejména v jeho druhé fázi, ale plně se uplatňují a rozvíjejí
v době, kdy děti začnou chodit do školy. Právě v tomto období může rodina rozhodujícím způsobem
přispět k prevenci vůči dětské delikvenci.
Nabízí se otázky čím a jak? Mezi základní příčiny různých projevů asociálního chování je uváděna nuda.
Měli by to být právě rodiče, kteří by neměli připustit, aby se jejich dítě nudilo, aby zdánlivé „sladké
nicnedělání „ nebylo hlavní náplní jeho volného času. Předně navodit určitý režim rodinného života, ve
kterém i děti přesně znají svoji roli, znají svá práva a povinnosti. V návaznosti, lépe v souladu, s účelně
organizovaným rodinným režimem, vytvořit a následně kultivovat zájmy a potřeby související s jejich
způsobem trávení volného času. Ideální stav je, když rodiče svým příkladem ukazují dětem, jak je možné
účelně a smysluplně volný čas užívat. Ne všichni rodiče však sportují nebo jsou aktivní v nějaké činnosti
z kulturní oblasti. Rovněž je pravdou, že pozitivní osobní příklad, i když je v tomto směru vždy žádoucí,
nemusí být a také nebývá vždy zárukou automatického následování (tedy nemusí se dítě vždy „potatit“ či
„pomamit“).
Role rodičů při usměrňování zájmů jejich dětí nebývá snadná. Nejvíce chybují v tom, že nerespektují
individualitu dítěte, která je ovlivňována zejména jeho biologickou výbavou. Některé děti, pro jejich
činorodou aktivitu, je zapotřebí v jejich zájmech spíše brzdit a usměrňovat, jiné naopak povzbudit,
popostrčit. V obou případech musí rodiče vytvářet určitý psychologický tlak (ne nátlak), který zájem
usměrní nebo probudí. Tento tlak by však měl být vždy přiměřený (věku dítěte, jeho temperamentu
a dalším okolnostem), aby nevyvolal záporné city, které by mohly být příčinou toho, že k příslušné
aktivitě (ve sportu, v kultuře, v zájmovém kroužku apod.) se místo kladného vztahu vytvoří vztah opačný.
Vtáhnout a zapojit děti do různých zájmových aktivit, a to jak v oblasti sportu či kultury si od rodičů
žádá spoustu času (zejména v případě dětí mladšího školního věku) a v současné době i finanční
prostředky (v některých aktivitách až neúměrně velké viz např. tenis nebo hokej). Pokud jde o finanční
náklady, tak by si rodiče měli být vědomi toho, že se jedná o účelně vloženou investici, která bude později
dobře zúročena. Určitě je lepší, když jsou peníze rodičů využity na podporu činnosti sportovního klubu
či kulturního tělesa, kde děti uspokojují své zájmy a potřeby, než kdyby tyto peníze měly polykat hrací
automaty a později třeba překupníci drog.
Složitější to bývá s časem. Platí zde však totéž co o penězích. Nezřídka rodiče (zpravidla zámožnější),
jejichž syn či dcera se dopustí nějakého přestupku nebo dokonce trestného činu, se velmi diví a často
se ptají „jak se to mohlo stát, vždyť jsme mu dali všechno?“. Možná svému dítěti dali opravdu všechno,
co chtělo, někdy i na úkor toho, že si sami odřekli, ale zpravidla mu nedali to nejcennější, sami sebe, svůj
čas. Tím chci naznačit, že ani v případech, kdy rodiče příliš nehledí na peníze a investují třeba i účelně do
svých dětí (platí trenéry, učitele, klubům, atd.) nemusí to ještě znamenat, že nemohou vzniknout nějaké
problémy. Je pravdou, že u dětí a mládeže zapojených do různých činností v organizovaných
skupinách se silně snižuje nebezpečí, že se dostanou na scestí (čas, kdy by se mohli nudit, se opravdu
minimalizuje). Přesto se do určitého věku (alespoň do deseti dvanácti let) dítě potřebuje především
rodiče, (pokud možno oba), potřebuje si s nimi komunikovat, potřebuje jejich čas.
(pokračování příště)
doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc.

Policejní akademie ČR
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Kultura a sport
Den žen v Jankovicích
Svátek Mezinárodního dne žen se slavil v minulých
letech, v dnešní době ho nahrazuje svátek matek,
který připadá na druhou květnovou neděli.Mnozí z
nás hlavně mladší generace už na tento svátek dávno
zapomněli. Je jedno, jestli si na ženy resp. maminky
vzpomeneme v březnu nebo květnu, hlavní je, aby
naše
přání
bylo
přímo
od
srdce.
V naší obci jsme ženám a maminkám připravili
malou oslavu 9.března letošního roku v sále
kulturního domu. Po zahájení se úvodního slova ujal
starosta obce pan František Šimek, následovalo
vystoupení místního dětského folklorního kroužku
Lipečka. Se svým programem dále vystoupily děti
z mateřské školy v doprovodu paní ředitelky Heleny Křivákové.
K tanci a poslechu hráli manželé Chabičovští, kteří rozproudili celý taneční sál.
Pavlína Dúbravová
Jaroslav Seifert - První dopis mamince
Už vím, dám dopis na zrcadlo,
či do košíčku na šití,
však žel dosud mě
nenapadlo,
co psát, jak dopis
začíti.
Maminko moje
milovaná,
a v zubech konec
násadky,
přemýšlím; stránka
nenapsaná
čeká a čeká na
řádky.

Přeji Ti v den Tvého svátku
- ve slově Tvého velké T no vida, už mám druhou řádku
a pokračuji ve větě:
štěstí - po t se píše ě a zdraví - a pak selhává
už nadobro má fantazie,
tak přízemní a kulhavá.
A trhám papír, muchlaje ho
- maminka stojí nad válem
a chystá něco voňavého a v odhodlání zoufalém
přibíhám k ní, tiskne mě k sobě,
očima, mlčky, ptá se mě.
Pak zamoučené ruce obě
zvedly mě rychle ze zem

Dětský den
U

U

Dětský den se konal dne 2. června 2007 na místním sportovním hřišti. Pod vedením SDH Hasičů a TJ Sokol
Jankovice. Děti měly možnost uplatnit své fyzické zdatnosti a dovednosti v branném závodě. Trasa vedla
členitým lesním terénem v blízkosti fotbalového hřiště.
Mezi oblíbené disciplýny patřil hod míčky na cíl, střelba ze
vzduchovky, zdravotnické otázky, skákání v pytli a mnoho
dalších. Závod zahájili ti nejmladší - školkáčci, poté mladší
žáci - žákyně a následovali starší žáci a žákyně. Další atrakcí
pro děti byla projížďka na poníkovi.
Následovalo vyhlášení vítězů branného závodu v jednotlivých
kategoriích a předání cen.
O občerstvení také nebyla nouze.Po ukončení závodu mohly
děti pokračovat v dalších soutěžích o drobné ceny.Všechny
děti předvedly své dovednosti.
Závěrem chceme poděkovat pořadatelům a všem sponzorům
Kristýna Dúbravová
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Mistrovské soutěže v kopané ve výsledcích
ZT sk.A – muži - výsledky jaro 2007
Jankovice - St.Město 1:1 (0:0) Branky: Puk Roman
Uh.Ostroh - Jankovice 2:1 (1:0) Branky: Bilíček David;
Jankovice - Stříbrnice 4:1 (2:0) Branky: Němec Karel 2, Zapletal Miroslav, Grossert Zdeněk
Jankovice - Podolí 3:1 (2:1) Branky: Němec Karel 2, Silný Václav
Medovice - Jankovice 0:2 (0:0) Branky: Bilíček David, Puk Roman;
Jankovice - Košíky 4:1 (3:0) Branky: Němec Karel 3, De Pace Gianluca
Boršice u Bl .- Jankovice 0:5 (0:1) Branky: Němec Karel 2, Silný Václav, De Pace Gianluca, Bilíček David
Jankovice - Hradčovice 3:3 (2:1) Branky: Bilíček David, Němec Karel, Puk Roman
Jalubí - Jankovice 3:4 (1:0) Branky:Zapletal Miroslav, Puk Roman, Janošek Tomáš, Stuchlík Miloslav

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
St.Město
Uh.Ostroh
Jankovice
Košíky
Hradčovice
Stříbrnice
Jalubí
Podolí
Boršice u Bl.
Medlovice

Záp
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

+
16
13
12
9
6
6
5
5
4
4

0
2
2
4
1
2
1
1
1
3
3

0
3
2
8
10
11
12
12
11
11

Skóre
77: 15
59: 26
56: 35
52: 44
34: 60
31: 44
37: 61
32: 54
25: 54
27: 37

Body
50
41
40
28
20
19
16
16
15
15

Nejlepším střelcem mužstva se stal Němec Karel se 14 brankami.

OP sk.A – žáci - výsledky jaro 2007
Traplice - Jankovice 0:1 (0:0) Branky: Kutálek Rudolf
Jankovice - Mistřice 2:0 (0:0) Branky: Silný Jan, Brázdil Vladimír
Babice - Jankovice 0:2 (0:0) Branky: Silný Jan, Brázdil Vladimír
Jankovice - Kněžpole 2:2 (1:1) Branky: Brázdil Vladimír 2
Mařatice - Jankovice 8:0 (5:0)
Jankovice - Bílovice 3:2 (2:2) Branky: Štroblík Petr, Brázdil Radim, Brázdil Vladimír
Toporná - Jankovice 6:0 (0:0)
Nedachlebice - Jankovice 2:2 (0:0) Branky:Brázdil Vladimír 2
Jankovice - Březolupy 1:7 (0:3) Branky: Brázdil Vladimír
Jarošov - Jankovice 10:1 (7:0) Branky:vlastní
Jankovice - Kudlovice 2:3 (1:2) Branky: Brázdil Radim, Brázdil Vladimír
Huštěnovice -Jankovice 2:4 (1:2) Branky:Brázdil Radim 2, Sentl Jiří, Brázdil Vladimír;
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
Březolupy
Jarošov
Mařatice
Bílovice
Nedachlebice
Jankovice
Kněžpole
Topolná
Kudlovice
Mistřice
Babice
Huštěnovice
Traplice

Záp
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

+
22
22
20
14
13
11
10
9
9
4
2
3
3

0
1
1
0
2
3
3
1
4
4
2
5
1
1

1
1
4
8
8
10
13
11
11
18
17
20
20

Skóre
153: 21
173: 11
146: 27
66: 41
71: 54
51: 76
62: 70
63: 64
71: 73
23: 97
27:109
37:127
23:196

Body
67
67
60
44
42
36
31
31
31
14
11
10
10

Nejlepším střelcem mužstva se stal Brázdil Vladimír s 19 brankami
Blahopřejeme střelcům branek a do dalšího ročníku 2007/2008 přejeme oběma mužstvům hodně dobrých
výsledků.
za TJ Sokol Jankovice Rudolf Kutálek - předseda
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Oslavy 75.výročí založení kopané
U

V sobotu 23.6.2007 se uskutečnily dlouho očekávané oslavy kopané v naší obci Jankovice.
Této velkolepé akci předcházelo téměř půlroční období příprav spojených zejména s pracemi
na úpravě areálu hřiště a jeho okolí. Bylo vybudováno nové kryté pódium, pergola s udírnou,
oplocení části areálu, oprava sociálního zařízení, oprava fasády budovy šaten, úprava plochy
za šatnami, sloužící jako parkovací plocha při sportovních i kulturních akcích a další práce.
Zásluhou dobrovolné práce členů TJ Sokol a samozřejmě sponzorů, kteří se podíleli jak
finančně, tak materiálně se podařilo výše uvedené práce zvládnout do úspěšného konce.
A to i zejména přes nepřízeň počasí v podobě bouřky,dva dny před termínem oslav, kdy
padaly kroupy až velikosti 4cm.
Součástí oslav bylo také vydání publikace o historii kopané v Jankovicích se statistikami
výsledků a fotografiemi. Dále vlaječky a bývalí hráči a aktivní členové obdrželi Pamětní
listy. Vrcholem odpoledního programu bylo utkání mezi starou gardou Jankovic
a Jedenáctkou Bolka Polívky. O kulturní část programu se postaral náš dětský soubor Lipečka
pod vedením p. Lenky Grossertové a cimbálová muzika Rubáš z Buchlovic, večer vystoupila
taneční skupina Sory.
Hlavním cílem uspořádání oslav bylo zavzpomínání na historii naší organizace a setkání
bývalých členů a aktivních hráčů. Snažili jsme se Vás pozvat opravdu co nejvíce, pokud se
však stalo, že někdo neobdržel pozvánku tímto se omlouváme. Nesmíme zapomenout na
hlavní sponzory a to OTR s.r.o. Buchlovice,Heller-Rezek obkladačské práce, Stavebniny
Kodrla s.r.o. Huštěnovice, Algeco St. Město, Pivovar Janáček a.s. Uh. Brod, Instalatérské
práce voda-topení –plyn Zdeněk Pastorek, Berger-ložiska Uh. Hradiště,Pila Varinský EmilJankovice, Pohostinství u Lenky- Jankovice, Josef Vávra hostinská činnost- Jankovice
a v neposlední řadě Obecnímu úřadu Jankovice.
Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat Všem,kteří se na zdárném průběhu těchto oslav
podíleli, opravdu klobouk dolů!

Slavnostní výkop v podání Antonína a Stanislava Odstrčilíkových
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Stará garda Jankovic

Bolkova jedenáctka

Soubor Lipečka

Ocenění funkcionáři
Antonín Čajka, Hynek Brázdil a František Šimek

Radek Šilc
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Aktuálně

Výměna řidičských průkazů
Na základě oznámení z Ministerstva dopravy vás upozorňujeme na nutnost výměny řídičských
průkazů vydaných od 1.7.1964 do 31.12.1993. Platnost těchto řidičských průkazů končí
letos. Bližší informace Vám poskytneme v kanceláři obecního úřadu, případně na dopravně
správních agendách vydávajícího úřadu dle místa trvalého pobytu, což je pro občany Jankovic MěÚ Uh.Hradiště,
ul.Revoluční 1023, tel: 572 525 565. Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských
průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách na úřadech. Nelze opomenout,
že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku.
Proto prosíme, s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte! K výměně přineste OP, stávající
řidičských průkaz 1 x foto( 3,5x4,5cm ). Zákonná lhůta pro výměnu je 21 dnů.
Úřední hodiny
Po 8-17
St 8-17
Pá 8-12

Požární nádrž
U

Když se na ni zadívám, vrátím se do mého dětství a začnou se mi vybavovat vzpomínky, jak to vypadalo dřív
když tu nebyla ještě vybudována tato velká vodní nádrž . Na místě nynější vodní hladiny se kdysi kroutil
nespoutaný potok, jehož již dnes zapomenutý název byl Smyly. Proč tento potok dostal takové jméno bohužel
nevím, snad se o něm můžeme
dočíst v místní kronice. Jistě však
vím, že zástavy postavené na
potoku staršími kluky byly
nezapomenutelné také proto, že
jako mladší jsme společně s nimi
přispěli ke stavbě této zástavy.
Odměnou
nám
pak
bylo
osvěžující vykoupání. Po koupeli
v kalné vodě jsme šupli do plev,
které se kupily kolem červené
dřevěné mlátičky, která v době žní
sloužila místním zemědělcům
k vymlácení obilí.A už zbývalo
jen se sušit na sluníčku. To bylo
mé malé ohlédnutí za minulostí,
kdy si člověk uvědomí, jak ten
život běží. Důkazem toho jsou
také vyrytá jména stavitelů nádrže v betonové hrázi u výpusti.
Nynější stav nádrže je potěšující. Břehy kolem nádrže jsou vysečené, o vyčistění dna se postarali místní hasiči a
voda není, jak se říká, „mrtvá“, ale je v ní život. Sem tam se na hladině mrskne rybka nebo můžete vidět proplout
užovku a ti, kteří budou opravdu pozorní a bude jim přát štěstí, mohou spatřit jednoho z nejkrásnějších ptáků u
nás – krásného ledňáčka. Ledňáček poletuje nad vodní hladinou a snaží se ulovit nějakou tu rybku.Važme si
koutků pěkné přírody naší vesnice a snažme si je udržet i nadále k radosti dětí i dospělých.
Miroslav Šilc

Internet
U

Jelikož se počítač a jeho využití stává každodenní součástí života většiny z nás, nedávno jsem si také pořídil
nové PC. Samozřejmě, že se stále chci zdokonalovat, z toho důvodu jsem se začal intenzivně zajímat o připojení
internetu. Nedávno jsme zrušili pevnou linku a tím se připravili o možnost využívání internetu přes firmu O2.
Nejsme bohužel Praha a navíc se nacházíme v hodně členitém terénu a tak se možnosti připojení značně snižují.
Proto bylo asi správné rozhodnutí zastupitelstva obce vybrat způsob připojení internetu přes TKR. Tato varianta
je finančně náročná, přesto fandím a přeji si, aby se podařilo tuto akci co nejdříve dokončit a hlavně získat
finanční pomoc v podobě dotací. Bylo by totiž skvělé, kdyby náklady na přípojku byly nižší než stávajících cca
6000,- Kč. Věřím, že nejsem sám komu vadí vysoké náklady na pořízení.
Rudolf Štanglica
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Kupecké počty aneb nebojme se přemýšlet nahlas
U

Máme tu další číslo našich novin a opět si Vám dovolím předložit pár zamyšlení.
Od posledního vydání proběhlo několik událostí, které stojí za zmínku. Zaujala mě kauza vybudování radarové
základny v lesích poblíž Brd. Výstavba takového vyvolal souhlas i odpor široké veřejnosti. Je zajímavé,
že souhlas a nadšení vyjadřují lidé, kteří bydlí na druhém konci republiky a jichž se bezprostředně plánovaná
výstavba nedotkne. Je to typický rys naší povahy. Největší odpor vyjadřují obyvatelé vesnic v bezprostřední
blízkosti budoucí základny. Další šok vyvolala reportáž o výstavbě českých silnic a dálnic, které v konečném
součtu vyjdou třikrát dráž než v sousedním Německu. Neprůhledná výběrová řízení vyšplhají ceny stavebních
prací do závratných výšek, ministerstvo spolu s fondem dopravní infrastruktury dál otevírá bezedný měšec
a sype další miliardy korun z kapes nás daňových poplatníků. Napadají mě slova pohádkové písničky „Všechno
naruby tu je, dobře pracuje jen pivovar!“ Ale i ten pivovar se stará, aby nám chmelový mok pořádně zhořkl při
pohledu na cenu. Reforma veřejných financí, následně platby u lékaře, snížení sociálních dávek při minimálním
růstu mezd jsou výsměchem všem obyčejným lidem. Podivnou moc peněz a korupce dokumentuje případ
fotbalového bosse Vlastimila Košťála. Ten si slavnostně připíjel, pak usedl za volant auta a možná i díky tomu,
že u něho policista neprovedl dechovou zkoušku, vlastní pan Košťál řidičské oprávnění i nadále. Jak je něco
takového možné? Napadne vás v této souvislosti jiné slovo než korupce? Naštěstí stávající policista byl postaven
mimo službu a probíhá vyšetřování celé kauzy. Pokud se chceme přiblížit k vyspělé západní Evropě, musí tyto
nešvary jednou provždy zmizet. Nebo směřujeme spíše k Balkánu?
Po letech neustálého zdražování by měl následovat výrazný růst mezd za dobře odvedenou práci, kvalitou
srovnatelnou v zemích západní Evropy.
Léto je v plném proudu a tak přeji všem našim čtenářům příjemnou dovolenou, dětem hodně sluníčka
k načerpání nových sil do dalšího školního roku a těším se na Vás v příštím vydání.
Radek Rezek

Příroda si nevybírá
U

Stalo se ve čtvrtek 21.června letošního roku, kdy v odpoledních hodinách se zatáhla obloha, do korun stromů se
opíral silný vítr a následně za burácení blesků začali padat kroupy o velikosti až 4cm. Ukázkou této větrné síly
jsou poničené střechy v obci i popadané stromy a to nejen v lesích. Avšak největší problém způsobil blesk, jenž
zasáhl lípu poblíž OÚ. Stalo se tak kolem 17 hodiny. Lípa spadla do potoka a hrozilo vylití toku potoka z jeho
koryta. Díky včasné reakci našich hasičů a pomoci občanů e podařilo lípu rozřezat a za pomoci hasičské
techniky a traktoru p. Miloše Šustra vytáhnout na břeh. Jen málokdo si vzpomněl na povodně v naší obci z roku
1987. Datum tehdejší bouře a výše hladiny je zaznamenána na domě č.p. 9 pana Kristka . Letošní bouře ukázala
svou sílu a připomněla nám všem téměř na den přesně povodeň před dvaceti lety.

Radek Šilc
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Pozvánky
TJ Sokol Jankovice Vás srdečně zve na
jubilejní X. ročník

-

turnaje „starých gard“ v kopané

MEMORIÁL
Stanislava Dynky
U

U

za účasti:

Velké Karlovice-Karolínka, Papradno, Jalubí, Kudlovice, Traplice, Košíky,
Rockeři UH, Jankovice
sobota 21.7.2007
Začátek: 10:00hod
srdečně zvou pořadatelé
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovácké hody v Jankovicích
18. – 19.8.2007
sobota - k tanci a poslechu budou hrát Staroměstská dechová kapela a
cimbálová muzika Rubáš z Buchlovic
neděle - tane∏ní zábava hraje skupina Madusong

srdečně zvou pořadatelé

42.ročník Barum rally Zlín
23. – 26.srpna 2007
rychlostní zkoušky přes Jankovice sobota 25.8.2007
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Fotografie z minulosti občanů Jankovic

Zájezd do Piešťan roku 1953

Členové červeného kříže v Jankovicích

Obecenstvo při fotbalovém utkání v Buchlovicích roku 1967

Děti z Mateřské školky v Jankovicích 1971
14

Společenská kronika za rok 2007
Životní jubilea od 1.7. do 31.12.2007
U

p.Antonie Šustrová
p.Františka Olšáková
p.Milada Klapilová
p.Josefa Kučerová
p.Miloslav Grossert

č.p. 169
č.p. 75
č.p. 150
č.p. 184
č.p. 91

nar. 14.10.1910
nar. 27. 7.1922
nar. 29. 9.1922
nar. 23.11.1927
nar. 18. 9.1932

97 let
85let
85let
80let
75let

Zlatá svatba
U

p.Stanislav a Anna Bartošíkovi

č.p. 37

24.8.1957

Uzavření sňatků
U

Štefan Holuj a Zdeňka Konečná
Jiří Kučera a Eva Kozelková
Zdeňka Chybíková a Jaroslav Jelének
Všem výše uvedeným blahopřejeme!

2.6.2007
9.6.2007
15.6.2007
za OÚ Jankovice Kateřina Kutálková

V potoce zapomnění,
vír tvé vzpomínky pohltí,
náhle máš v mysli zatemnění,
tvé pocity se vyhrotí.
Tam se tvé srdce uzdraví,
mysl si trochu odpočine,
ty připiješ si na zdraví,
tvůj čas již znovu plyne.
Můžeš žít dál zas v plné síle,
ten potok ti tolik daroval,
výsledek tvé neúnavné píle,
žij,abys celý život miloval.
Rudolf Štanglica
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