ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

HASIČSKÉ JANOVSKÉ ŠEDESÁTKY
POČTVRTÉ
Člověku to připadá jako včera, když janovští hasiči přijali
nabídku na uspořádání velké hasičské akce, kterou nazvali
Janovské šedesátky. A letos se akce uskutečnila již
počtvrté. Sjelo se téměř sto padesát dětí, aby soutěžily
v šesti věkových kategoriích v běhu na šedesát metrů
s překážkami, tedy na šedesátkách. Na Janovských
šedesátkách.
Jako první vyběhli na trať nejodhodlanější odvážlivci
v kategorii minipřípravka. Tato kategorie je všemi
sledována s velkým zájmem, poněvadž ti nejmenší mají
obrovskou kuráž být supersprávňáckými hasiči. Jsou to
duší záchranáři a na trati dělají všechno pro to, aby
zachránili svět a zajistili vítězství svému domácímu
dobrovolnému sboru hasičskému. To nejdůležitější je, že
ještě dříve, než se začnou učit psát a počítat, se učí
zachraňovat a pomáhat, což je den ode dne větší vzácnost
mezi lidmi na celém světě. Takže i tito malí bojovníci dobra
jsou vlastně světoví.
Velmi podobně jsou na tom i hrdinové z přípravky a
další, věkově vyšší kategorie. I když u těch starších jsou
možná důvody zvítězit již trošičku jiné. Ale jen trošičku.
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Je neuvěřitelné, co vše se může přihodit na pouhopouhých
šedesáti metrech. Na startu samozřejmě obrovské
odhodlání zvítězit. Pak stačí trocha zvědavosti podívat se
zrovna v letu nad překážkou, jak je na tom soupeř a… bum:
„Vítá vás matička Země!“ slyší v hlavě zvědavec
rozplácnutý za překážkou jako žába, zatímco soupeř mizí v
dáli. Tím však závod nekončí. Nějaké zaškobrtnutí hrdinu
přece nezastaví. Možná je v cíli vidět pár slziček, ale i ty
brzy oschnou v objetí kamarádek a poplácávání kamarádů.
Úplně jiné zážitky může přinést běh po kladině. Bývá
docela pravidlem, že čím více chceme, tím méně se nám
daří. Pak není výjimkou, že soutěžící šlápne do vzduchu a
následuje pád. Většinou tvrdý hasič nebo hasička vyskočí a
běží dál, ale někdy pád opravdu bolí. To jsou zde však
bleskově vedoucí kroužků, rozhodčí, zdravotník, maminky
a tatínkové a všichni se starají o svého kolegu hasiče, aby
se cítil jako v peřinkách z cukrové vaty. Pak můžete slyšet
i tato zázračná slova: „Tati, ty jsi vlastně můj kouč
záchranář. Už i minule jsi mě odnášel v náručí…“ Pro syna
obyčejné konstatování, ale pro tatínka věta vzácnější než
všechny medaile světa.
Janovských šedesátek se samozřejmě zúčastnili i
janovští mladí hasiči.

JANOVSKÉ LISTY

strana 2

krásný. Ty, kteří vyrostou a vydrží, pak vidíme stále častěji
v televizi, jak ve všech koutech světa zachraňují to, co
ostatní většinou zanedbali. Úplně stejně důležití jsou hasiči
v každé malé vesničce. Jaký by měl být rozdíl mezi hasičem,
který vynese člověka z mrakodrapu a tím, který v malé
valašské chaloupce zachrání nemohoucího seniora, kterého
si pamatuje od svých prvních krůčků? Naprosto žádný.
Takových hrdinů bylo v Janové 145 s dalšími úžasnými
lidmi, jako jsou vedoucí kroužků hasičů, rozhodčí,
pořadatelé, plniči žaludků u limonád a mňamózních
palačinek s čokoládovou náplní, maminky a
tatínkové, diváci. Proto byl den v Janové
úžasnosprávňácký.
text a foto: Radomír Dolanský
Oko pravidelného návštěvníka si mohlo všimnout, že
hasičský sport v Janové zažívá generační obměnu. Vyjma
Veroniky Sůvové, která se zapojila do závodů jako starší
žákyně a obsadila velmi chvalitebné 13. místo
z osmadvaceti soutěžících a Adama Hatlapatky, který
v kategorii mladší žáci obsadil pěkné 9. místo z celkového
počtu 18 borců, měla Janová šestinásobné zastoupení
v kategorii přípravka. Zde se z celkového počtu dvaceti
šesti soutěžících umístil nejlépe Jan Hromada na
výborném 8. místě. Další janovští obsadili místa v druhé
polovině tabulky: Kamila Kopecká (16. místo), Matěj
Daněk (17.), Natálie Horáková (20.), Miroslav Žlebek
(21.) a Daniel Marteček (25.). Možná i proto, že řada
těchto malých hasičů přibyla do rodiny hasičských
dobrovolníků teprve nedávno. Takže vůbec není třeba
zoufat a raději si počkáme na výsledky v následující sezóně.
Svět hasičských soutěží je tvrdý, neúprosný, ale přesto

ZÁPIS 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JANOVÁ KONANÉHO DNE
17. 6. 2019
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 9 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
obce program doplnil o bod č. 3 - Rozpočtové opatření číslo
5.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 8:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 5
4. Schválení závěrečného účtu za rok 2018
5. Schválení účetní závěrky 2018
6. Přidělení HV MŠ za rok 2018 do rezervního fondu
7. Schválení účetní závěrky MŠ 2018
8. Pojištění právní ochrany DAS
9. Smlouva o svozu nebezpečného odpadu
10. Schválení pronájmu části pozemku p. č. 924/7
11. Žádost o dotaci Charitě Vsetín
12. Žádost o dotaci ČSV, SDH
13. Oprava komunikací
14. Pojistná smlouva
15. Zpráva Revizní komise SOMV
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16. Žádost o odkoupení/pronájem pozemku
17. Žádost o odkoupení/pronájem pozemku
18. Oprava střechy – sportovní hala
19. Odpadové hospodářství
20. Různé
Návrh usnesení 97/0619: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 97/0619 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Lubomír
Květoň a Bronislav Soukup, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 98/0619: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Květoně a Bronislava
Soukupa, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 98/0619 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 5
Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým
opatřením č. 5.
Návrh usnesení 99/0619: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 99/0619 bylo schváleno.
Bod 4 – Schválení závěrečného účtu za rok 2018
Účetní obce seznámila zastupitele podrobně se
závěrečným účtem obce za rok 2018.
Návrh usnesení 100/0619: Zastupitelstvo obce Janová
souhlasí dle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č.
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, na základě správy výsledku přezkoumání
hospodaření obce Janová za rok 2018 za rok 2018
s celoročním hospodařením obce Janová za rok 2018, a to
bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 100/0619 bylo schváleno.
Bod 5 – Schválení účetní závěrky 2018
Účetní obce seznámila zastupitele podrobně a projednala
se zastupiteli účetní závěrku obce za rok 2018.
Návrh usnesení 101/0619: 1. Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000Sb., o obcích a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, účetní závěrku obce Janová
za účetní období roku 2018 sestavenou k rozvahovému dni,
tj. k 31. 12. 2018.
2. Zastupitelstvo obce Janová schvaluje převedení
výsledku hospodaření roku 2018, tj. zisku po zdanění
z účtu 431 na účet 432 – Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 101/0619 bylo schváleno.
Bod 6 – Přidělení HV MŠ za rok 2018 do rezervního
fondu
Starosta obce informoval zastupitele o hospodářském
výsledku Mateřské školy Janová za rok 2018 ve výši
90.892,13Kč a žádost MŠ o převedení hospodářského
výsledku za rok 2018 do rezervního fondu.
Návrh usnesení 102/0619: Zastupitelstvo obce Janová
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schvaluje převedení HV MŠ za rok 2018 do rezervního
fondu.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 102/0619 bylo schváleno.
Bod 7 – Schválení účetní závěrky MŠ 2018
Starosta obce předložil zastupitelům obce účetní závěrku
MŠ Janová za rok 2018
Návrh usnesení 103/0619: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje účetní závěrku MŠ Janová za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 103/0619 bylo schváleno.
Ředitelka MŠ informovala zastupitele o výsledku zápisu
dětí do MŠ pro rok 2019 – 2020, kdy bude MŠ
navštěvovat 20 dětí, což je maximální možné naplnění.
V průběhu prázdnin bude MŠ Janová otevřená prvních
14 dnů v červenci, poté bude uzavřená do konce
prázdnin, což je do 31. 8. 2019. Od 1. 9. 2019 bude
zaměstnán nový asistent – probíhá výběrové řízení.
Ředitelka MŠ požádala o výměnu podlahové krytiny ve
výdejně jídel MŠ v průběhu letních prázdnin.
Bod 8 – Pojištění právní ochrany DAS
Starosta obce informoval zastupitele s návrhem pojistné
smlouvy právní ochrany DAS
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí návrh pojištění
právní ochrany DAS.
Bod 9 – Smlouva o svozu nebezpečného odpadu
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu
o svozu nebezpečného odpadu s firmou Suez Využití zdrojů
a.s.
Návrh usnesení 104/0619: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o svozu nebezpečného odpadu s firmou
Suez Využití zdrojů a.s.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 104/0619 bylo schváleno.
Bod 10 – Schválení pronájmu části pozemku p. č. 924/7
Starosta obce informoval zastupitele vyvěšení záměru obce
na pronájem části pozemku p. č. 924/7, záměr vyvěšen od
14. 5. 2019 do 30. 5. 2019. Vzhledem k tomu, že se žadatel
o pronájem ke dni zasedání zastupitelstva nedostavil na
obec ohledně projednání možné Smlouvy o pronájmu,
zastupitelstvo bere tuto žádost na vědomí.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí schválení
pronájmu části pozemku p. č. 924/7.
Bod 11 - Žádost o dotaci Charitě Vsetín
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o dotaci Charitě
Vsetín jako poskytovateli sociálních a zdravotních služeb
v ORP Vsetín na tuto činnost. Návrh na výši příspěvku je
15.000,-Kč pro tento rok.
Návrh usnesení 105/0619: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost o dotaci Charitě Vsetín ve výši 15.000,Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 2 (B.
Soukup, A. Olšák)
Usnesení č. 105/0619 bylo schváleno.
Bod 12 – Žádost o dotaci ČSV, SDH
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o dotaci pro
Český svaz včelařů, pro Sbor dobrovolných hasičů Janová
a pro Sbor dobrovolných hasičů Janová – mládež.
Návrh usnesení 106-1/0619: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dotaci ve výši 3 000 Kč pro Český svaz včelařů.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0.
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Návrh usnesení 106-2/0619: Zastupitelstvo obce
Janová schvaluje dotaci ve výši 15 000 Kč pro Sbor
dobrovolných hasičů Janová.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 106-2/0619 bylo schváleno.
Návrh usnesení 106-3/0619: Zastupitelstvo obce
Janová schvaluje dotaci ve výši 15 000 Kč pro Sbor
dobrovolných hasičů Janová – mládež.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 106-3/0619 bylo schváleno.
Bod 13 – Oprava komunikace
Starosta obce informoval zastupitele o návrhu na opravu
komunikace v obci Janová na parcelách p. č. 2813 a p.
č. 2867.
Návrh usnesení 107/0619: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje opravu komunikace na parcelách p. č. 2813 a
p. č. 2867.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 107/0619 bylo schváleno.
Bod 14 – Pojistná smlouva
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na
Pojistnou smlouvu majetku a odpovědnosti obce.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí předložený
návrh na budoucí Pojistnou smlouvu pojištění obecního
majetku včetně odpovědnosti.
Bod 15 – Závěrečný účet SOMV za rok 2018
Starosta obce předložil zastupitelům závěrečný účet
SOMV za rok 2018.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí Závěrečný
účet SOMV za rok 2018.
Bod 16 – Zpráva Revizní komise SOMV
Starosta obce předložil zastupitelům zprávu Revizní
komise SOMV.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu
Revizní komise SOMV.
Bod 17 - Žádost o odkoupení/pronájem pozemku
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o
odkoupení/pronájem pozemku p. č. 915/8 katastrální
území Janová o výměře 940m2.
Návrh usnesení 108/0619: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr o pronájmu pozemku p. č. 915/8
katastrální území Janová.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 108/0619 bylo schváleno.
Bod 18 – Oprava střechy – sportovní hala
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem cenového
rozpočtu na opravu střechy sportovní haly Janová
vyhotoveného firmou Petr Adámek – HŘIB pro obec
Janová.
Návrh usnesení 108/0619: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje opravu střechy sportovní haly Janová dle
vyhotoveného cenového rozpočtu firmou Petr Adámek –
HŘIB.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 108/0619 bylo schváleno.
Bod 19 – Odpadové hospodářství
Místostarosta obce informoval zastupitele o
budoucnosti odpadového hospodářství týkající se všech
obcí a měst napříč republikou. Místostarosta se
zúčastnil semináře o odpadovém hospodaření
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pořádaného firmou EKO-KOM a.s.. Povinností obce je
třídění odpadu, za které je obec finančně odměňována. 1. 4.
2019 vyšla v platnost novela týkající se likvidace
biologicky rozložitelného odpadu, který musí obec
v budoucnu řešit. V jednání je budoucnost kompostárny
v obci Janová, jejíž činnost mají majitelé kompostárny
v úmyslu ukončit. Obec bude jednat ohledně možného
dalšího pokračování činnosti kompostárny.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informaci o
odpadovém hospodářství.
Bod 20 - Různé
Místostarosta informoval zastupitele o žádosti podané na
Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, která
se týkala možnosti prodeje, nebo pronájmu, pozemku obci.
Obec by pozemek využívala ke skládkování vytěžené
dřevní hmoty. Dle vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, kterému byla žádost postoupena, se
jeví jako nejpravděpodobnější možnost dlouhodobého
pronájmu. V této věci se bude dále jednat.
Starosta sdělil zastupitelům, že došlo k prohlídce mostu
přes řeku Bečvu v obci Janová. Výsledkem je zařazení
stavby do kategorie 6. třídy nebezpečnosti, kdy je vysoký
předpoklad, že most bude zařazen mezi stavby vhodné
k opravě.
Lubomír Květoň informoval přítomné, že u vlakové
zastávky je již umístěn odpadkový koš.
Starosta obce sdělil zastupitelům, že jednání se Zlínským
krajem ohledně možné dotace na část vlastních zdrojů na
Sesuv Štěpnice bylo bezpředmětné.
Starosta navrhl zastupitelům v rámci snížení množství
plastových kelímků na nápoje, které se používají při
kulturních akcích všech složek (TJ Tatran Janová, SDH
Janová, Myslivecký spolek Ústí – Janová) nacenit výrobu a
potisk vratných umělohmotných kelímků. Financování by
se rozdělilo mezi obec a ostatní složky.
Starosta obce informoval zastupitele o kontrole na
rekonstrukci hřbitova, která proběhla protokolárně, a
nebyly zjištěny žádné nedostatky. Předpoklad proplacení
dotace na danou rekonstrukci bude 2 – 3 měsíce.

ZÁPIS 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
KONANÉHO DNE 12. 8. 2019
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 9 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
obce program doplnil o bod č. 8 - Vratné kelímky.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 9:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 6
4. Hospodaření obce za 1. pololetí 2019
5. Pronájem pozemku p. č.915/8
6. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 1005/1
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7. Oprava kanálových vpustí
8. Vratné kelímky
9. Různé
Návrh usnesení 109/0819: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 109/0819 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Dalibor
Bartík a Lubomír Kotrla, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 110/0819: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Lubomíra
Kotrlu, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 110/0819 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 6
Účetní obce seznámila zastupitele podrobně s rozpočtovým
opatřením č. 6.
Návrh usnesení 111/0819: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Rozpočtové opatření č. 6.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 111/0819 bylo schváleno.
Bod 4 – Hospodaření obce za 1. pololetí 2019
Účetní obce seznámila zastupitele s hospodařením obce za
1. pololetí roku 2019.
1.272.297 Kč ztráta k 30. 6. 2019 na základě platby
z vlastních prostředků za sesuv, která bude následně
vyrovnána z dotací.
Úvěry k 30. 6. 2019 ve výši 8.176.246 Kč.
Stav účtů k 30. 6. 2019 ve výši 3.945.017,82 Kč.
Stav účtu k 31. 7. 2019 ve výši 3.192.523,49 Kč.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu o
hospodaření obce za 1. pololetí roku 2019.
Bod 5 – Pronájem pozemku p. č. 915/8
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení pronájem
pozemku p. č. 915/8 o výměře 940m2 ostatní plocha.
Smlouva o pronájmu byla navržena na dobu 10 ti let a cena
za pronájem ročně 5 Kč/m2.
Návrh usnesení 112/0819: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje pronájem pozemku p. č. 915/8 na dobu 10 ti let
za cenu 5,-Kč/m2 ročně.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 3 (Olšák, Květoň,
Kotrla), Zdrželi se 0
Usnesení č. 112/0819 bylo schváleno.
Bod 6 – Žádost o pronájem části pozemku p. č. 1005/1
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na pronájem
části pozemku p. č. 1005/1.
Návrh usnesení 113/0819: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p. č.
1005/1.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 113/0819 bylo schváleno.
Bod 7 – Oprava kanálových vpustí
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na opravu
kanálových vpustí a cenovou nabídkou firmy WoXi think
different s.r.o. Jednalo by se o vpusti před Kavárnou, u
parčíku před Hospodou u Hromadů a na Řečiskách na
křižovatce.
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Návrh usnesení 114/0819: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje opravu kanálových vpustí, provedených firmou
WoXi think different s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 114/0819 bylo schváleno.
Bod 8 – Vratné kelímky
Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh na
zakoupení vratných kelímků s potiskem využívaných při
pořádání společenských a sportovních akcích obcí a
ostatními složkami, které by si vratné kelímky od obce
zapůjčovaly. Na vratných kelímcích by byl vyobrazen
potisk obce Janová z ptačí perspektivy. Nákup vratných
kelímků bude financován obcí Janová.
Návrh usnesení 115/0819: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zakoupení vratných kelímků s potiskem a
klipsem vyrobených firmou NickNack.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 115/0819 bylo schváleno.
Bod 20 - Různé
Lubomír Květoň žádal o informaci, zda stánek na prodej
frgálů bude v budoucnu otevřen, starosta prověří u
nájemníka.
Radek Dolanský se zajímal, zda jsou zaplaceny reklamy
visící na tělocvičně. Místostarosta informoval zastupitele
o novém zájemci na reklamní plochu na tělocvičně.
Dalibor Bartík žádal prověřit, zda osvětlení reklam je
funkční, starosta prověření přislíbil.
Aleš Olšák upozornil na propadlý chodník u Mateřské
školy. Dále se zajímal o nový mostek přes potok u MŠ a
taktéž jakým způsobem bude čištěn potok.
Radek Dolanský navrhl zastupitelům přemístění
výstavky pana Josefa Vaňka z prostor MŠ do prostor
společenské místnosti na OÚ.
Lubomír Kotrla se dotazoval, zda bude letos řešena
prosklená zastávka autobusu směr Hovězí. Nejbližší
termín pro realizaci připadá nejdříve na rok 2020.
Taťána Hradová upozornila na poničenou střechu na
dřevěné autobusové zastávce směr Vsetín.
Místostarosta informoval o odvozu biologickém odpadu
do TS. Cena se bude pohybovat mezi 50.000 Kč až 70.000
Kč ročně.

OBLÍBENÍ MIMONI V JANOVÉ
ZVÍTĚZILI
Po nepříjemné zkušenosti z předchozího roku, kdy tradici
zachraňovala jedna rodina a odhodlaný sportovec to letos
vypadalo, že pořádající hasiči vzali přípravu tradičních
oslav pevně do rukou. V devět ráno, s dnes již
neodmyslitelnou Hověžankou, vyrazil malý průvod na
trať, rovnající se svou náročností výstupu na Kilimandžáro
(foto na www.janova.cz, Fotogalerie).
Hasiči letos zapojili do přípravy svoji vlastní kreativitu
a um, věnovali výrobě masek nemálo času. Již při
skupinovém focení bylo jasné, že vítězem letošního
vodění barana budou mimoni Stuart a Bob. Nicméně
pozornost přitahoval i náčelník Apačů. Ne, ne, nebyl to
Vinnetou, tento náčelník se jmenoval Inču Čuna.
Pravděpodobně první indián, který nosil brýle.
Jednoznačně nejvíce poznámek si vysloužil kriminálník.
Nikoliv však kvůli mundúru trestance, ale vzhledem
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k jeho občanskému povolání, které bylo s maskou
v přímém rozporu. Opakovanou přítomnost vůdce ostrova
svobody Fidela Castra pokládají v Janové téměř za
samozřejmost. Tento rok se mu jenom podobal více než
obvykle. Takřka neviděna, neslyšena se v pozadí
pohybovala líbezná čarodějka s kostí ve vlasech, která do
okolí přičarovávala dobrou náladu. Velké pozornosti
určitě neušla ani dvojice rumových víl, tajemný černý muž
z mlžného Londýna nebo Klaun, který nemusel být jen
veselým klaunem. Celou partu doplňoval zhýralý potulný
mnich, který po celý den porušoval všechno, co druhým
kázal.
Začíná se jako vždy u mlýna, pak nad železniční trať
k Holcům, Květoňům nebo Sklářům. Přichází první větší
nápor hodového vítání maškar a muziky u Kotrlů, kteří se
pak převlečou za návštěvu babičky Kotrlové a opakují
oslavy dole pod tratí, kde se k nim připojí dnes již čtyř
(nebo pěti?) generační rodinné uskupení Jardy Zbranka a
taky Jurečkovi. Na tanec netrpělivě čeká paní Djoričová
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a společně se sousedy Babovcovými zahajují hodové turné
po Revoluční.
Rychlý přesun k novostavbám u vodní nádrže, kde je
každoročně vítání poskrovnu, ale když už je, tak to stojí za
to, jako třeba u Rösnerů nebo Němců. Zastávka u
Kopeckých, Pospíšilů a Halků je předzvěstí něčeho
velkého. Vzápětí opravdu přichází největší zátěžová
zkouška celého průvodu i muzikantů – Donbas a Nábřežní.
Zdejší situování domů jeden vedle druhého nedá chase
odpočinout a z obou stran ulice se na ně hrnou tácky se
zákusky, chlebíčky, koláčky, frgály… Pak další tácky
s typicky valašským slavnostním pozdravem, který již při
cinknutí vybízí k zvolání: „Čí sú hody? Naše!“ V té chvíli
vypadá Donbas nejúžasněji, asi velmi podobně jako na
Silvestra, jen je více světla a tepla. Plná ulice a sousedé se
zdraví navzájem, jako by vedle sebe nežili padesát,
šedesát, sedmdesát let. A to je úžasné! Ať už si jindy myslí
jeden o druhém, ten je takový, a ten makový, dnes jsou
hody, dnes se slaví.
Hraniční čára mezi Donbasem a Nábřežní odpočinek
maškarám ani muzikantům nepřináší. Zde na ně mají
políčené Pončíkovi alias částečně Džejmsovci, kteří
přicházejí, stejně jako sousedé na Donbase, s plnými tácy
a butylkami. K nim se ihned připojují Měrkovi, kteří na
první pohled připomínají odlehlejší stavení. Ale to jen na
první pohled, než se objeví paní a pán domu se svou mladší
dcerou, všichni samozřejmě s plnými náručemi. A pořád
dokola – tanec, zpěv, výskání a výkřiky nadšení. Pohyby
některých maškar začínají být vláčné, ale jen bloud by jim
něco vyčítal. Pouze trénovaní vydrží. Musí vydržet. Vždyť
za sebou nemají ještě ani polovinu obce.
Na Nábřežní vše začíná docela nenápadně vytančením
paní Čablové a vzápětí Ludmily Filákové s vnoučaty.
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Poté však začíná masakr. K brance přichází pán domu
Luděk Halaš opět s několikageneračním rodinným
konvojem s přetíženými náručemi hodových pochoutek.
Jako obvykle se rodina po chvíli promísí s další náporem
dobrot a rodinných příslušníků od Chudějových, takže na
Nábřežní začíná být těsno a hned se pozná, který cyklista
je kakabus s přesvědčením, že mu patří celá ulice, a
usměvavý člověk na šlapohybu sledující dnes již takřka
nezvyklou tradici vodění barana. U Chudějů veselí
nenápadně přihlíží jejich soukromá návštěva Jožka
Šmukař. Mimoňka ho však odhalí a hned jej tahá do kola
k tanci. Známý zpěvák lidovek se nedá dvakrát prosit a už
se otáčí v kole. Pravidelná odbočka k Plachtovičům a
Mikulenčákům, poté zastávka u Potočných a už z domu
vychází další rodina – Kovářovi. Na ulici to začíná vypadat
jako na Václaváku s tím rozdílem, že v Praze nedostanete
zdarma ani špetku soli. V Janové jsou maškary
s muzikanty
doslova
zaplaveny
všemožnými
pochoutkami. Přidávají se cérky Kajšovy, za rohem
Machalcovi, Chroustovi, Fialovi a honem na oběd.

strana 8

Chvilka odpočinku a hurá do středu obce. No, pro některé
už moc hurá nikoliv, ale oslavy pokračují plnou parou dál.
Vytančit paní Filovou a pak rychle pozdravit paní
Čarnotovou a tradiční neuvěřitelné pohoštění u Piskláků,
kde slaví hody asi polovina okresu. Kdo by odolal
pohostinnosti paní Pisklákové? Přesun směrem na Kúta,
kde průvod vítají Trčálkovi s dětmi a vnoučaty a hned
nato veselé fotografování s paní domu Pavlou
Hatlapatkovou, jejími dětmi a sousedy Rotigelovými.
Následuje další náročná ulice, kde se otevírají bezmála
každé dveře Janovjanů, kteří opravdu hody slaví a
nepovažují vítání hodového průvodu za obtěžování a
nějaké nucené udržování tradic. Naopak, všechna sláva,
skotačení a taškařice všeho druhu jsou zde pro ty, kdo se
chtějí bavit a smát společně se všemi, pozdravit se se
sousedy a prožít hezké chvilky svátečního dne v Janové.
V tomto duchu postupovalo rozdávání radosti
Hořenskem, s odbočkou k Frantovi Pončíkovi, až
k Výkrutům nebo dokonce Hubům.
text a foto: Radomír Dolanský

RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
O prodlouženém víkendu 5. července 2019 podnikl
Rybářský spolek Janová pro děti rybářskou soutěž, tzv.
Janová cup 2019. Přes desítku soutěžících doprovázeli
sourozenci, kamarádi a rodiče, takže na březích štěrkové
nádrže v katastru obce bylo nakonec hezky rušno.
Vzhledem k samotnému začátku dnů prázdninového
lenošení docela časná ranní hodina zaručovala poměrně
příjemné podmínky k rybářské výpravě, a tak se
odhodlaní lovci živočichů s ploutvemi mohli pustit do
boje o centimetry. Ano, soutěžilo se v jednotlivcích a
každý sebemenší úlovek se poctivě měřil a pouštěl zpět
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do nádrže. Taková byla pravidla.
Lovci se rozdělili do čtyř skupin a obsadili břeh na dvou
stranách nádrže. Z jednotlivých postů se pak čas od času
ozývaly výkřiky nadšení, když se háček zasekl do rybí
tlamy. Co na tom, že nakonec měřila třeba jen sedm
centimetrů. Patnáct takových rybek a dá to v součtu na více
než metrový úlovek.
Počínání svých dětí nadšeně pozorovali rodiče. Ale
svoji podporu museli vyjadřovat spíše posuňky, nanejvýš
spokojeným mručením, aby lovcům nevyplašili případné
další centimetry. Pro všechny bylo na břehu připravené
občerstvení, nicméně rybářské výpravy spíše hleděly do
vln a hloubky jezera, očekávajíc opravdu prvotřídní
kousek.
I když soutěž měla svoje vítěze a poražené, jak se sluší
a patří, svoji cenu a diplom za účast v soutěži dostaly
všechny děti – rybáři. Místo poháru dostal každý zlatého
pstruha, který již určitě stojí na nejviditelnějším místě
v pokojíčku. Nejvíce centimetrů však nachytala Terezka
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Moudrá. Na druhém místě skončil lovec žraloků David
Sůva a hned za ním se umístila Terezka Tomancová.
text a foto: Radomír Dolanský

MDD TENTOKRÁT SPORTOVNĚ
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Jelikož pohyb je pro nás přirozený a soutěže nás baví,
rozhodli jsme se Mezinárodní den dětí oslavit pohybem.
Ve spolupráci s místními aktivními turistkami, ženami,
které pohyb berou jako neoddělitelnou součást svého
života, jsme pro děti dne 31. 5. 2019 připravili několik
disciplín, na kterých mohly porovnat své síly a také se do
sytosti zasmát, užít si radost z pohybu a z výhry.
Turistky nelenily a od rána v místní sportovní hale pro
děti chystaly jednotlivá stanoviště. Paní Jana Pončíková
opět překvapila svou zručností. Pro všechny děti vyhotovila
krásné jmenovky, které si děti pověsily na krk a během
soutěží na ně mohly na jednotlivých stanovištích sbírat
razítka.
A pozor, nesoutěžily jen děti, ale také dospělí. I paní
ředitelka s učitelkou svedly souboj, kdo udrží nejdéle
tenisový míček ve vzduchu. Ani sportovkyně turistky
nezůstaly pozadu a porovnaly své síly nejen mezi sebou,
ale i s dětmi.
Společně jsme si tak užili spoustu zábavy, zdravého
pohybu a naučili jsme děti, že není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se, nevzdat se, vydržet až do konce, protože jen
tak na sebe můžeme být pyšní a zasloužíme si odměnu. Děti
získaly krásné medaile, které pro ně zhotovila paní učitelka
Jana Kaňůrková a zdravé odměny ve formě džusíků, ovoce
a malé mlsky.
Děkujeme všem turistkám, které nám pomohly pro děti
připravit a zorganizovat velmi zdařilý sportovní MDD.
text: Martina Borsíková Ďurinová, foto: Jana Kaňůrková
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HOKEJOVÁ OLYMPIÁDA ŠKOLEK
Děti si dovezly diplom z letní hokejové olympiády školek
ve Vsetíně. Dne 6. 6. 2019 jsme se zúčastnili akce Školky
sportují s VHK. Na soutěže jsme se svědomitě
připravovali, učili děti štafetu, tedy spolupracovat
v družstvech a předávat si iniciativu, vzájemně se
povzbuzovat.
Akce proběhla na uměle zatravněném hřišti před
střední školou Kostka s.r.o. Sešly se zde děti z místních a
okolních MŠ, soutěžilo mezi sebou 16 týmů.
U soutěží pro nejmenší děti je důležité pochopit dané
soutěže, dodržovat stanovená pravidla, neztratit svého
hlavního kapitána – hokejistu a své družstvo, což pro
nejmladší děti bylo velmi těžké. Vyběhly ze svého
družstva, ale mnohdy nedokázaly bez pomoci trefit zpět.
Tato akce probíhá ve Vsetíně již 4 roky. Naše MŠ se
zúčastnila poprvé. Děti byly nadšené, proto se těšíme na
příští rok, jak to ostatním školkám nandáme. Sportu zdar.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová

LETNÍ ŠKOLKA NEJEN S MYSLIVCI
A RYBÁŘI
Ve školce je prima i o prázdninách. O tom se přesvědčily
děti, které do školky zavítaly i v létě. Společně jsme si ve
sluncem prohřátých dnech užili spousty zábavy a legrace
a také se naučili něco nového.
Děti si za pomoci učitelky vyrobily čelenky, hrály na
indiány a naučily se indiánskou ukolébavku Ho, ho
watanay, aby se jim lépe usínalo.
Při procházkách do lesa jsme společně pozorovali stopy
zvířat, zkoumali pod lupou život hmyzu, naslouchali
zpěvu ptáků a stavěli domečky pro skřítky.
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U řeky Bečvy jsme si z klacíků vyrobili vory a pouštěli je
po vodě.
Také za námi zavítali myslivci a rybáři. Přinesli k nám
na školní zahradu kožešiny, paroží, vycpané ptáky,
obrázky, živé ryby a vránu. Pro děti připravili poutavou
besedu na téma Jaké živočichy můžeme spatřit v Janové a
okolí. Nejvíce děti zaujala vrána, kterou si mohly pohladit
a pozorovat, jak si pochutnává na kuřecím mase.
I ryby se těšily velké pozornosti a zájmu dětiček.
Z minulé exkurze k janovským rybníkům si dokonce
některé zapamatovaly názvy odchycených druhů ryb,
které rybáři po ukončení vzdělávacího programu odvezli
ze zahrady zpět do jejich vodního domova. A nechyběla
ani soutěž, hádanky a zkouška obratnosti při krmení kapra
míčky, za což děti čekala sladká odměna. Děkujeme
místním spolkům myslivců a rybářů za čas, který našim
nejmenším věnovali.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ A
ROZLUČKA V DŽUNGLI
Na konci školního roku jsme se rozloučili s pěti dětmi,
které úspěšně absolvovaly zápis do ZŠ. Rozlučku jsme
připravili ve spolupráci s rodiči budoucích prvňáčků.
Zajistili hostinu a pozvali celou školku na Vsetín do
Džungle.
Hlavní ceremoniál pasování našich předškoláků na
prvňáčky proběhl v budově MŠ s dětským šampaňským a
dobrotami. Při pasování si budoucí školáci převzali od
paní ředitelky pamětní list a dětskou knihu v upomínku na
léta strávená ve školce.
Po hostině jsme se s rozveselenými dětmi vypravili
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autobusem na Vsetín. Vkročením do Džungle se rázem
proměnily na malé neposedné opičky a dováděly,
hopsaly, zkrátka užívaly si všech atrakcí, které Džungle
nabízí.
Spokojené a vyhladovělé se vrátily do školky, sluply
oběd, ulehly do svých postýlek a snily o životě ve
stromech, houpání na liánách…
Touto cestou ještě jednou velké poděkování rodičům
předškoláků za skvělý nápad a organizační zajištění velmi
zdařilé rozlučky.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová

ZE ŠKOLKY SE OPĚT OZÝVÁ
DĚTSKÝ SMÍCH
Ano, školka po prázdninách opět ožila. Skončilo léto a
děti čekalo hned několik překvapení. Zřizovatel během
léta zajistil nový mostek na školní zahradu a proběhly
drobné opravy i v budově školky. Paní kuchařka tak děti
přivítala v obnovené výdejně jídla a rozdávala dětem
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mňamkové obědy a veselé úsměvy. V nově vymalované
výdejně s novu podlahou zářila jako sluníčko na nebi.
A tím novinky zdaleka nekončí. S novými dětmi přišly
do školky i nové paní učitelky.
Obě odborně
kvalifikované v oboru Předškolní a mimoškolní
pedagogika vnesly do naší školky mládí, energii, nápady
a moderní trendy ve vzdělávání. Jedna paní učitelka také
zastává novou pracovní pozici školního asistenta, který je
ku pomoci pedagogovi v dopoledních činnostech a
aktivitách. Pomáhá s adaptací nejmenších a s přípravou
předškoláků k zápisu a k co nejpohodovějšímu přechodu
do školních lavic.
Školní asistent je financován z projektu MAP II.
Rovněž i vzdělávací programy, které během nejbližších
dvou let pro naše děti zorganizujeme. Inovujeme i školní
vzdělávací program s názvem Putování za duhou, ale o
tom příště.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová

V REDAKCI ŘÁDIL ŠOTEK
V minulém čísle se do zpravodaje dostal tiskařský šotek.
Jeho řádění odnesl autor článku Velký výlet janovských
turistů do Adršpachu. Autorství bylo přiřknuto Karlu
Trlicovi, zatímco pravým autorem byl Pavel Hromada.
Redakce se za záměnu omlouvá.

VÝLET ZA KULTURNÍMI
PAMÁTKAMI VSETÍNA
Dne 10. 7. 2019 se naplánovaný výlet janovských turistů
do blízkého Vsetína uskutečnil pod názvem Za kulturními
památkami Vsetína, který byl spojen s exkursí v rodinném
Minipivovaru Valášek. Nabídka programu více než
lákavá, a tak nebylo divu, že se sešel úctyhodný
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úctyhodný počet zájemců o kulturu i pivní mok.
Po velmi dobrých zkušenostech z nedávného výletu na
Pustevny se Sašou Hromadovou, coby průvodkyní a
znalkyní kulturních památek ve zdejším regionu, byla
opět za tímto účelem požádána, aby nás provedla po
Vsetíně. O tom, že to byla dobrá volba, svědčil nejen
Sašin profesionální výkon a naše sledovanost při jejím
výkladu, ale i zájem některých kolemjdoucích, kteří se u
naší skupiny zastavovali a se zájmem naslouchali.
Putování za zdejšími památkami bylo naplánováno
chronologicky, tak jak město postupně vznikalo. Kde tedy
začít jinde než na Horním náměstí, a to symbolicky u
vsetínského zámku a budov se zámkem historicky
spjatých. Bylo pro nás tady novinkou, že zámek byl
postaven na místě středověké tvrze. Pozdější majitelé si
chtěli postavit nový zámek a se stavbou započali jižněji
na hraně svahu k řece Bečvě. Z finančních důvodů nebyl
dokončen a panovník ho daroval městu na zřízení kostela,
fary a školy.
Nejvíce dochovaných historických staveb se nachází
právě zde v jeho okolí. Nejstarší je budova Maštalisek,
která byla v minulosti hospodářským zázemím
vsetínského zámku. Za dobu více jak 400 let prošla mnoha
změnami, stavebními i v užívání. Druhou nejstarší a
nejvýznamnější stavbou je Stará radnice se symbolickým
číslem popisným 1. I tato budova je spjata se zajímavými
historickými událostmi, s kterými nás naše průvodkyně
obeznámila.
Hned vedle ní stojí neméně významná historická
budova Nová radnice, postavena podle návrhu
významného vsetínského architekta Michala Urbánka,
který se zapsal svými návrhy i v naší obci Johanové. Zde
nám pro obec Urbánek vypracoval plány na přestavbu
místní školy, na dřevěný most přes Bečvu
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a kapli na hřbitově včetně dřevěného zastřešení vstupu.
Ten však byl realizován podle dochovaných plánů až v
roce 2002. U Nové radnice byla naše pozornost zaměřena
hlavně na fasádu. Málokdo z nás si kdy všiml, že průčelí
nad okny je vyzdobeno reliéfy významných osobností
českých dějin. Při zaostření zraku jsme zde rozpoznávali
F. Palackého, krále Jiřího z Poděbrad, Karla IV., J. A.
Komenského, K. H. Borovského a Karla ze Žerotína. Jako
perličku na závěr přidal přítomný Pavel Hromada, když
připomněl s nadsázkou, že Saša neuvedla ještě jednu
významnou událost spjatou s touto radnicí, že v ní před 40
lety uzavřeli svazek manželský. Nyní se tu však sezdávání
nekoná a my jsme už stáli před budovou hotelu, který byl
přestavěn z radnice.
Postupně jsme sestupovali k Dolnímu náměstí kolem
dalších památek jako kašna, která je pozůstatkem
městského dřevěného vodovodu, soch Panny Marie a Jana
Nepomuckého, evangelických kostelů Horního a Dolního
sboru. Ke každé jsme vyslechli zajímavý výklad. Na
Palackého ulici stála za podívanou budova Občanské
záložny, dalšího díla stavitele Urbánka. Ten si pro
sgrafitovou výzdobu fasády pozval svého přítele malíře
Mikoláše Alše, který zde navrhl sgrafito znázorňující
valašské motivy, baču s ovečkami před kolibou a valašský
pár v místním kroji. Až při těchto zastaveních u
historických budov jsme si mnozí uvědomovali, že léta
chodíme kolem nich, mnohdy s očima upřenýma třeba do
výkladních skříní, a vůbec jsme si nevšimli výjimečnosti
jejich fasád, které jsou vyzdobeny malbami, freskami,
nebo sgrafity předních českých malířů a architektů. A na
Vsetíně jich vskutku není málo.
Tak jsme se pozvolna dostali až na Dolní náměstí, kde
je soustředěna celá řada památkových staveb a ke každé
se váží nějaké příhody, které jsme si se zájmem vyslechli.
Jedná se o památky z novější doby. Jsou to domy U
Merkura, U Lva, U Tří slunečnic, vyznačující se rovněž
bohatou výzdobou fasád.
Přes náměstí přecházíme k bývalému měšťanskému
domu, později přestavěného na hostinec Březáček. Na
něm obdivujeme sgrafito s lidovými valašskými motivy
od valašského malíře Jana Kobzáně. Z těch ještě novějších
budov děláme zastavení s výkladem o jejich zvláštnostech
u známého domu s textilem Rodinger, obchodu s obuví
Baťa a bývalé Městské spořitelny, dnešní Komerční
banky.
Tím byla oficiální část o kulturních památkách
vyčerpána a přesunuli jsme se do nedalekého rodinného
pivovaru Valášek za druhou částí programu dne.
Zde nás již očekával sám spolumajitel pivovaru a
restaurace Jan Dohnal. V připraveném salónku jsme si na
úvod vyslechli pár slov o založení, budování a provozu
celého zařízení.
Poté nám byly rozdány pivní sklenice a následovali
jsme pana šéfa a současně vrchního sládka do podzemních
prostor výroby pivního moku. Zde nám byl vysvětlen celý
proces výroby různých druhů piva, od přípravy
ingrediencí až po čepování piva přes pípu do „krýglů“.
Samozřejmě že došlo i na ochutnávku z několika druhů
zde zhotovovaných piv, a to přímo z tanků. Komu které
chutnalo nejvíce, to si odnesl ve sklenici zpět do salónku
k jídlu. I tady, při dobrém pivečku a neodmyslitelné
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štamprličce slivovičky jsme ještě podiskutovali, případně
nám pan Dohnal odpovídal na zvídavé otázky spojené s
pivovarem.
Bylo to vskutku pěkné a příjemné ukončení turisticko –
kulturně - společenského dne. Je na místě poděkovat jak
naší průvodkyni Saši, tak i našemu hostiteli panu
Dohnalovi a v neposlední řadě všem účastníkům výletu za
pěknou reprezentaci dobrého jména janovských turistů.
text: Zdenka Chudějová, foto: Ing. Pavel Hromada

TURISTI PUTOVALI PŘES VALAŠSKÝ
OLYMP, KOTLOVOU A PÁLENICI
V sobotu 14. července 2019 se nás sešlo asi 15 na zastávce
autobusu směr Velké Karlovice. Počet se rozrostl hned po
nástupu do autobusu, kterým přijelo asi 10 příznivců
janovských turistů ze Vsetína a Ústí.
Ve Velkých Karlovicích jsme přestoupili do autobusu
směr Soláň a vystoupili ve stanici Čarták sedlo a vydali
jsme se směrem k horskému hotelu Čarták.
U turistického rozcestníku nás Staňa seznámil s trasou
výletu. Zdena nás informovala o zajímavostech vážících se
k místu. Dověděli jsme se například, že zde žili a tvořili
akademičtí malíři Alois Schneiderka, Karel Hofman, Jan
Kobzáň, František Podešva a jeho žena spisovatelka Marie
Podešvová a další.
Z domu akademického malíře Karla Hofmana (narozen
v Jablůnce r. 1906 a vyučen malířem porcelánu, zemřel v r.
1998) je dnes Valašský ateliér u Hofmanů s galerií a jeho
památníkem. Dominantou místa je Zvonice (nejmladší
stavba na Soláni) sloužící jako informační a výtvarné
centrum. Na stráni nad Zvonicí je mnoho dřevěných
plastik, které vytvořili především valašští umělci
v minulých letech na Soláni při sochařských sympoziích.
Tato stálá expozice se nazývá Galerie v přírodě.
Vydali jsme se po červené značce směrem k naší první
zastávce - vrchu Soláň (umělecká přezdívka Valašský
Olymp) odkud se nám naskytly krásné výhledy na
malebnou krajinu Beskyd s Radhoštěm, Pustevnami,
Smrkem, Kněhyní a Lysou horou. Zastavili jsme se také na
vyhlídce, kde je na severním svahu Soláně ski areál
s několika sjezdovkami.
Odtud jsme pak pokračovali po hřebenu cca 3km do
sedla Kotlová. Cestou jsme se stále kochali pěknými
výhledy a vyhýbali se cykloturistům, kterých bylo víc než
pěších. V sedle Kotlová nás přivítal nebývalý ruch a shon,
plno ogarů a cérek ve valašských krojích, stánky
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s různými dobrotami a pódium pro akce. Ukázalo se, že se
v místě právě chystá tradiční setkání čtyř obcí – HutiskoSolanec, Prostřední a Horní Bečva a Velké Karlovice, kde
jsme dorazili jako jedni z prvních návštěvníků.
Dominantou sedla Kotlová je krásné malebné lidové
stavení, stará dřevěná usedlost uprostřed luk a lesů, které
patřilo léta Valašskému muzeu v Rožnově, takže původní
ráz dřevěnice je zachován. Nynější majitel ve valašském
kroji a mohutném klobouku zde provozuje bufet nazvaný
Valašské okénko, čepuje Holbu a kofolu, k dostání je i
káva, čaj, tatranky či klobásy. Jak to tady funguje svědčí i
otevírací doba:
převážně otevíráme v 10 nebo 11h, občas od 9h, ale někdy
od 12 nebo 13h. Zavíráme odpoledne od 4 nebo 4:30h,
někdy od 3 do 3:30h, ale někdy až později v 5 až 6h. Ale
někdy tady nejsme vůbec, no, ale poslední dobou jsme tady
skoro pořád… kromě toho, kdy jsme někde jinde…
Asi za 2 hodiny po našem příchodu začal oficiální
program, jehož součástí byly, kromě řečnění fojtů
dotyčných obcí, různé soutěže: jízda na tragaču, řezání
klátů na čas, pivní štafeta a tahání lana bosky. Soutěží jsme
se sice nezúčastnili (i když Staňa tréninkově povozil Zdenu
po louce na tragaču), zato jsme dobře pojedli, popili a
pozpívali. Zažili jsme i honičku portášů v dobových
stejnokrojích i s dobovou výzbrojí, kteří se snažili pochytat
také dobově oděné zbojníky či pašeráky. Rámusu a dýmu
ze střílení z historických předovek bylo až dost.
Po dvou hodinách příjemné zábavy jsme pokračovali po
červené hřebenovkou přes vrch Kotlová k rozcestí
Pálenica. Tam jsme odbočili na modrou a pokračovali
kolem samoty pod Páleniců, kde by bylo možno nakoupit
domácí sýry, kdyby ovšem obyvatelé samoty byli doma,
což ale nebyli. Ze strmého svahu kopce jsme se pak údolím
potoka dostali do Miloňova, kde na nás čekal dvorní
dopravce janovských turistů pan Kašpar s autobusem.
Do Janové jsme se všichni vraceli v dobré náladě a ti
z nás, kterým se ještě nechtělo domů, zaskočili na „jedno“
do kavárny, abychom probrali, jak se nám výlet vydařil.
Za to, že se vydařil, samozřejmě patří dík organizátorům manželům Chudějovým.
text: manželé Šmahelovi, foto: Jana Pončíková
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NA BAŤOVĚ KANÁLU
Janovští turisté myslí při plánování svých výletů i na své
děti a vnuky. Pěkným příkladem byla i vyjížďka na Baťův
kanál 6. srpna 2019. Dobrou třetinu míst v autobusu
obsadila mládež, která se těšila na projížďku lodí po kanálu.
Ve Spytihněvi na nás čekala výletní loď včetně kapitána
a sympatické průvodkyně. Ta nás seznámila nejen s
významem a konstrukcí plavebních komor, ale i s historií
budování celého kanálu. Po dobu 2 hodin, kdy jsme
zdolávali proud Moravy, nám pověděla něco o okolních
obcích, kolem kterých jsme proplouvali. Děti nejvíc
zajímalo řízení lodi a potěšilo je zapůjčení kapitánovy
čepice, s kterou se nechaly vyfotografovat svými rodiči.
Pěkné počasí vylákalo na palubu lodi většinu turistů,
kteří si zazpívali řadu písniček, což bylo oceněno potleskem
osádek výletních člunů i rybářů čekajících na svůj úlovek.
Cesta nám rychle uběhla a už jsme byli zase v přístavu.
Následovalo tradiční fotografování, poté rychlá
konzumace zbytků zásob a už jsme nastupovali do
autobusu, který nás dopravil domů. Ze spokojených tváří
dětí i dospělých bylo vidět, že se výlet vydařil. Počasí nám
opravdu přálo.
Již při zpáteční cestě mnozí z účastníků plánovali účast
na dalších akcích, které obětavě připravují manželé
Chudějovi.
text: Ing. Jakub Hladký, foto: Marie Krňová
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a zorganizování tohoto zájezdu. Už dnes se těšíme na další
ročník.
text a foto: Ing. Pavel Hromada

SETKÁNÍ JANOVSKÝCH
TURISTŮ S PAMĚTNICÍ VYPÁLENÍ
PLOŠTINY

VÝLET ZA KULTUROU DO RATIBOŘE
Výlety do nedaleké obce Ratiboř na jejich obecní akce patří
mezi janovskými turisty k velmi oblíbeným. Není proto
divu, že i o letošní návštěvu pravidelných ratibořských
Květinových dnů a koncertu souboru Zvonků dobrých zpráv
byl velký zájem.
Zájezd připadl na sobotu 17. 8. 2019 a opět na místo
konání jsme se přepravili autobusem pana Kašpara. I
tentokrát byla naše skupina srdečně přivítána
organizátorkami výstavy Gladiol Clubu v čele s naší
rodačkou paní Věrou Vrbovou – Hnátkovou, která nás celou
prohlídkou provázela i se slovním výkladem.
Všichni, kteří jsme již v minulosti výstavu mečíků
navštívili, jsme se shodli, že tato letošní je ještě bohatší a
pestřejší. Navíc byla obohacena o doprovodnou výstavu
panenek, kterou uspořádaly místní sběratelky, což jsme
všichni velmi ocenili a to i v zápisu do návštěvní knihy. Do
zahájení druhé části programu zájezdového odpoledne nám
zbývalo asi hodinu času a tak jsme ji vyplnili návštěvou
místní stylové cukrárny na malé občerstvení.
Poté jsme se společně odebrali do místního
evangelického kostela, kde už pro nás byla rezervována
místa. Pro většinu z nás vystupující soubor nebyl cizí, neboť
jsme již jejich vystoupení měli možnost zhlédnout, tak jako
i jiní Janované, v loňském roce v naší tělocvičně v rámci
setkání janovských rodáků.
Toto netradiční hudební těleso složené z chlapců a
děvčat z Ratiboře a přilehlých obcí je sdruženo pod farním
sborem Českobratrské církve evangelické. Za dobu své
existence od roku 2011 má za sebou řadu vystoupení nejen
v České republice, ale i v mnoha zemích Evropy.
V letošním roce, jak jsme byli v úvodu koncertu
informováni, hostovali se svými vystoupeními i u přátel
v Severní Americe. Jejich repertoár byl při letošním
vystoupení zase mnohem bohatší, než jsme vídávali a
slýchávali v minulosti. Tentokrát byl zpestřen o vystoupení
s bubny a tamtamy.
Kromě mladých zvoníků z Ratiboře se nám představili i
jejich vrstevníci z Polska, Slovenska i pár přátel
z amerického Pittsburghu, s kterými strávili společný pobyt
na soustředění v ratibořském Mezinárodním táboře
hudebníků. Do posledního místa naplněný kostel se odměnil
ratibořským hudebníkům i jejich hostům bouřlivým a
dlouhotrvajícím potleskem. Byla to pěkná tečka za krásně
prožitým odpolednem, za což patří dík nejen ratibořským,
ale i manželům Chudějovým za nápad

Poslední prázdninový výlet janovských turistů byl
naplánovaný do Pozděchova. Obce, která se může
pochlubit dvěma kostely a přírodní rezervací, šafránovou
loukou. Tento výlet měl dva cíle. Tím hlavním byla
návštěva a setkání s Marií Adamuškovou, jednou z mála
ještě žijících pamětníků ploštinské tragédie. Tím druhým,
doplňkovým, byl výšlap na nedaleké nejvyšší místo
hřebene Vizovických vrchů Klášťov.
Dopravu do Pozděchova jsme měli zajištěnou opět
autobusem pana Kašpara, tentokrát řízený jeho chotí, která
nás dovezla do středu obce. Odtud jsme se vydali údolím
až téměř na jeho konec k domu rodiny paní Adamuškové,
která nás i se svou dcerou Evou a zetěm již očekávala.
Přestože naše skupina čítala úctyhodných dvaatřicet osob,
hostitelé na to byli připraveni. Po srdečném přivítání nám
nabídli na zahradě dostatečný počet připravených míst pod
pergolou i kolem ní. Kdo čekal, že se setkáme se stařenkou,
byl velmi překvapen. V jejich devadesáti letech jsme se
setkali s velmi vitální a milou paní, u které snad největším
hendikepem byla chůze o francouzských holích, a to z
důvodu nedávného úrazu a operace nohy.
Po předání malých dárků pro naše hostitelky začalo to,
proč jsme vlastně přišli. Vyprávění a osobní zážitky paní
Adamuškové o hrůzných dobách z konce druhé světové
války, kdy největší utrpení zažili obyvatelé zdejších osad a
pasek včetně vypálené obce Ploštiny. Všichni už jsme
někdy četli, či zhlédli některé dochované dokumenty o
osudech lidí, kteří trpěli za to, že nějak pomáhali
partyzánům ve zdejším kraji, zač zaplatili krutou daní.
Avšak vyprávění pamětnice, která to ve svém mladém věku
sama prožívala, na nás působilo velmi emotivně. Se
zájmem a úctou jsme naslouchali vyprávění. Pak otázka
střídala otázku, z nichž téměř žádná nezůstala
nezodpovězena. Jako pěkná tečka za vyprávěním byla
zazpívána písnička od paní Adamuškové, kterou si prý
místní obyvatelé složili v době osvobození, a která jim měla
dodávat více sil k překonání všech prožitých příkoří a hrůz.
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Z naší strany se pak paní Adamuškové dostalo velké uznání
a poděkování s předáním kytice květů, tak jako i její dceři
paní Evě Sokolářové, která ještě na závěr všem připravila
pohoštění, což nás nejen mile potěšilo, ale i překvapilo.
Po rozloučení jsme pokračovali za naším druhým cílem.
Tím bylo „dobytí“ nejvyššího bodu hřebene Vizovických
vrchů a stanutí na vrcholu skaliska bájného Čertova kamene.
Pokračovali jsme dále údolím po žluté značce k cíli naší
cesty. A jelikož se náš výlet trefil do doby houbařských žní,
málokdo odolal, aby nesešel z trasy za houbařským
úlovkem. Ještě jsme udělali zastávku u pramene řeky Vláry,
která pramení asi ve dvou třetinách hory, kterou jsme
zdolávali. Po další půlhodině jsme konečně u cíle.
Z naučné tabule se zde dovídáme, že se nacházíme na
katastrálních hranicích obcí Pozděchov, Prlov a Vysoké
Pole, a to na nejvyšším vrcholu Vizovické vrchoviny v
nadmořské výšce 753 metrů. Následně také zjišťujeme, že
toto místo zvané Klášťov představovalo v době
Velkomoravské říše hlavní centrální hradisko v oblasti
celého jižního Valašska. Celá hora je pak opředena
legendami, z nichž nejzajímavější je ta o Čertově kameni, v
němž zanechal otisk své hlavy a kopyta. Před takovou raritou
jsme si museli udělat společné foto na památku do naší
kroniky. Na zdejším vybudovaném posezení jsme vybalili
své poslední zásoby a před zpáteční cestou si trochu
odpočinuli a posilnili se.
A protože dosavadní pěkné počasí se k nám začalo otáčet
zády, vydáváme se zrychleným tempem dolů směrem do
obce Bratřejov na autobusovou zastávku. Žel, dešťové
mraky byly rychlejší a než jsme dosáhli cíle, byli jsme
nuceni vytáhnout pláštěnky a roztáhnout deštníky. Krátký, i
když prudký deštík však vůbec neubral na náladě a dobrém
pocitu z krásně prožitého dne.
Na dobré náladě bezpochyby mělo velký podíl i naše
vedení s naplánováním a uskutečněním výletu, za což jim
patří poděkování. Zvláštní poděkování pak patří především
našim novým přátelům z Pozděchova, za jejich ochotu,
pohostinnost a vstřícnost, kterou nám projevili.
text a foto: Ing. Pavel Hromada
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si odpočinuli a občerstvili se. Zpátky k hotelu jsme se vydali
po cyklostezce. Trasa asi 12 km nás některé trochu unavila,
a proto jsme před večeří zašli do Wellness hotelu Horal na
zrelaxování těla. Po večeři, pro velký úspěch minulého
večera, se opět konalo přátelské posezení s harmonikou.
Třetí den nám hezké počasí zase přálo, tak jsme se s chutí
vydali na plánovanou asi 16 km trasu směrem k hranicím a
k chatě Celnice na Třeštíku. Pak dál k chatě Súkenická a na
nedalekou rozhlednu se svými 131 schody. I ty jsme zdolali
a odměnou nám byl úžasný výhled na Pustevny a Lysou
horu. Poté následoval sestup k Laďovu prameni na
výbornou vodičku, která prý má výjimečné vlastnosti. Jak
čteme na zdejší cedulce: Ženám svírá, mužům staví.
Posilněni nejen vodičkou, ale i nějakou tou štamprličkou
trnkové vodičky jsme se vydali nejkratší cestou zpět k
Leskovému do hotelu. Únavy, která se přece jen trochu
dostavila, jsme se zbavili při pobytu v bazénu. U výborné
večeře jsme nabyli další síly pro poslední večerní přátelské
posezení v hotelové kulturní místnosti.
Jak už to v našem spolku bývá zvykem, poslední
pobytový večer je takovou pěknou tečkou všech
vícedenních zájezdů. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Stoly
se zaplnily dobrotami, které ze zásob někomu ještě zbyly.
Nechybělo dobré pití a hlavně dobrá zábava. Přišlo i na
překvapení v podobě návštěvy našich janovských přátel
Jarky s Karlem, Pavla a Jirky s Mirkou s její nezbytnou
kytarou, kteří určitě přispěli k vynikající zábavě.
PODZIMNÍ POBYT JANOVSKÝCH
V závěru výborné večerní zábavy se nám dostalo i velké
TURISTŮ VE VELKÝCH
pocty a uznání ze strany účastníků setkání z Valmezu a
KARLOVICÍCH
Zubří, kteří na naši vynikající partu nešetřili chválou.
Děti školou povinné 2. 9. nastoupily do školy a janovští Důkazem toho, že to mysleli upřímně, svědčí slova jednoho
turisté na ozdravný pobyt ve Velkých Karlovicích.
z jejich členů s prohlášením, že by se moc rád
Pan Kašpar nás dovezl do místa ubytování k hotelu Pod
Javorem za hezkého počasí. Po ubytování a vybalení jsme se
chtěli vypravit na první procházku. Mezitím se však obloha
zatáhla mraky a přišel déšť. Ale ten nás neodradil a my, s
deštníky a pláštěnkami, vyrazili. Po večeři nás navštívila
ředitelka z Oblastního spolku Českého červeného kříže,
která celou akci zajistila. Představila nám další účastníky
pobytu z Valašského Meziříčí a Zubří. Na následném
společném seznamovacím večírku při kytarách, harmonice a
zpěvu jsme se brzy blíže seznámili a spřátelili.
Druhý den jsme po snídani s nadějí vyhlíželi hezké počasí,
které nás nezklamalo, a my mohli vyrazit směr prales
Razula. Příjemná procházka lesem a údolím Malá
Hanzlůvka vedla k chatě Pod Pralesem, kde jsme
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účastnil našich zdařilých akcí. Určitě tím potěšil nejen
všechny nás přítomné, ale hlavně vedení janovských turistů.
Čtvrtý den se už nesl v duchu loučení, balení a přípravy
k odjezdu. Předtím jsme absolvovali ještě procházkovým
tempem okruh naučné Kulíškovy stezky. Dále následoval už
jen oběd, poděkování personálu hotelu za vzorné služby,
rozloučení a odjezd.
Poděkování na závěr patří také organizátorům akce
z Oblastního spolku Českého červeného kříže, rovněž
organizátorům janovské skupiny Zdeňce a Staňovi za
zprostředkování naší účasti, panu Kašparovi za dopravu,
kytaristům za hudební doprovod a na konec všem
účastníkům za přispění ke zdárnému průběhu akce.
text: Milena Kachtíková, foto: Jana Pončíková
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I letos se soutěžilo od desáté hodiny dopolední
v kategorii staří páni. Zde se utkala mužstva domácí Janové
s Hovězím a Valašskou Polankou. S mužstvem Hovězí
Janová prohrála vysoko 6:2 a s Valašskou Polankou 2:0,
takže v klání starých pánů skončila Janová na 3. místě ze
tří.
V zápasech fotbalových mužstev TJ Tatran Janová, TJ
Sokol Huslenky a FC Leskovec. I v této kategorii Janová
prohrála vysoko s Huslenkami 2:6 a s Leskovcem 0:1,
takže ve skupině, podobně jako staří páni, skončilo mužstvo
Janové při neúčasti avizovaného mužstva TJ Sokol Perná,
poslední. Je to asi poprvé v historii turnaje, kdy obě
mužstva z Janové skončila na poslední místě.
text: Radomír Dolanský, foto: Josef Holec

MEMORIÁL ANTONÍNA SOUKUPA
2019
Přestože by se o kvalitě a problémech kopané v Janové dalo
především v posledních letech dlouze polemizovat, již VI.
ročník Memoriálu Antonína Soukupa se daří pořadatelům
udržovat na každoročně solidně nastavené kvalitativní
úrovni. Nasazení, především u starších pánů, bylo
neoddiskutovatelné. Všechna utkání soutěžního dne
odpískal jako hlavní rozhodčí Miroslaw Teter.
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FOTBAL – III. TŘÍDA – ROZPISY ZÁPASŮ
Ne
Ne
Ne
So
So
So
Ne
So
So
Ne
So

25. 08.
01. 09.
08. 09.
14. 09.
21. 09.
28. 09.
06. 10.
12. 10.
19. 10.
27. 10.
02. 11.

16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
10:15
13:30

Police
Janová
Střelná
Janová
Choryně B
Janová
Leskovec
Janová
Halenkov B
Val. Pol. B
Janová

-

Janová
Bynina
Janová
Loučka
Janová
Lačnov
Janová
Kladeruby
Janová
Janová
Jarcová

3:4
2:0
5:1
2:1
-

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 2/2019: …čtyřicet čísel vydaných redaktorem jedním. Vylosována byla Eva Piskláková, Janová 206.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 3/2019: Před sto lety se v Janové… (dokončení v tajence).
Znění tajenky doručte na kupónu (pod křížovkou) na OÚ Janová, popřípadě zašlete tajenku, vaše celé jméno a bydliště na
emailovou adresu: janovske.listy@email.cz . Výherce obdrží hrníček s motivem zvonice v Janové.

KUPÓN NA VYLUŠTĚNOU TAJENKU
Jméno a příjmení:
Tajenka:

Adresa:

