ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

ÚSPĚCH ONDŘEJE PISKLÁKA
V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI
Chloubou rodiny a potažmo samozřejmě i obce Janová se
stal Ondřej Pisklák, který uspěl v mezinárodní soutěži
s názvem Za časů české královny Marie Terezie. Téma bylo
věnováno třístému výročí narození této osvícenské
reformní a jediné panovnice ženského pohlaví na českém
trůnu.
Náš mladý občan Ondřej Pisklák, který se soutěže
účastnil za ZŠ Vsetín – Luh, uspěl mezi 2 895 pracemi. Ve
své věkové kategorii a ve výtvarné technice komiks získal
vynikající 2. místo. Soutěže se zúčastnili i žáci a školy ze
zahraničí, takže Ondrovo stříbro je o to vzácnější.
Jeho komiks vycházel z ustavení všeobecné vzdělávací
povinnosti, což byl první krok k povinné školní docházce,
která následovala o 95 let později. Ustanovení, za které jsou
dodnes české děti Marii Terezii určitě vděčné.
Redakce zpravodaje gratuluje k úspěchu Ondrovi i
rodičům, kteří syna na slavnostní vyhodnocení do Prahy
doprovodili a věřme, že většina občanů Ondrovi děkuje za
reprezentaci obce.
text: Radomír Dolanský, foto: archiv Pisklákovi
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ŽENY A MUŽI SDH JANOVÁ NA
OBVODOVÉM KOLE POŽÁRNÍHO
SPORTU
V sobotu 13. května se v Jasenicích na antukovém hřišti
naproti benzinové pumpy konalo obvodové kolo
požárního sportu obvodu č. 4. Toto základní kolo otevírá
soutěžní sezonu daného ročníku a je taktéž prověrkou
připravenosti družstev. Takže kdo chce soutěžit a projít
prověrkou, musí se obvodového kola zúčastnit. Ze
stejného důvodu se dostavila i mužská a ženská družstva
SDH Janová.
Soutěžilo se v požárním útoku, tzn., že sedmičlenné
družstvo si důkladně nachystá mašinu a hadice. Po startu,
kdy k pozici musí doběhnout z určité vzdálenosti, má
každý ze sedmi členů svůj úkol. Je to doslova koncert
naučených pohybů. A přestože jsou naučené, vždycky
záleží na tolika faktorech, čímž se požární útok stává i pro
amatérského pozorovatele napínavým soubojem na
setinky vteřiny.
Obvodového kola v Jasenicích se zúčastnilo 11
družstev mužů, 9 družstev soutěžilo v kategorii nad 35 let
a tři družstva žen. První družstva postupují automaticky na
okresní soutěž, kde se utkávají už těžké kalibry v této
soutěži. Zde panovaly rozdílné názory mezi velitelem
SDH Janová Richardem Machalcem a družstvem žen.
Zatímco velitel, znalý poměrů a náročnosti okresního kola
nikterak netoužil po účasti, jeho svěřenkyně se navzdory
přání zpronevěřily rozkazům a prohlásily, že udělají
všechno, aby se na okresní kolo dostaly.
A tak si každá ze stran hýčkala svou naději. Družstvo
žen spoléhalo na nízkou účast družstev a tedy vyšší
pravděpodobnost možného úspěchu, velitel zase na
zkušenost zbylých dvou družstev. První útok se ženám
vůbec nevydařil. Ale poněvadž se soutěžilo dvoukolově,
naděje stále žila. I po druhém kole však výsledný čas žen
z Janové stačil pouze na třetí místo. Ovšem situace se tak
podivně zamotala, že se stalo zcela neočekávané – ženy
hasičky z Janové pojedou na okresní kolo v požárním
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útoku jako náhradnice za vítězné družstvo.
Muži SDH Janová určitě nepřijeli na obvodové kolo
prohrát, nicméně ambice účasti na okresním kole postrádali.
Rovněž konkurence zde byla mnohem početnější než u žen,
takže uspět bylo nelehkým úkolem i při maximální snaze.
Muži se v celkové tabulce umístili na sedmém místě z 11
zúčastněných družstev, takže určitě nezklamali.
Celkově si SDH Janová na soutěžích od malých a
starších hasičů až po dospěláky ženy i muže udržuje
vysokou kvalitu připravenosti. Ke cti dorostu i soutěžících
maminek slouží, že tomuto náročnému sportu obětují
desítky, ba možná i stovky hodin. A ještě nejsou líní přiložit
ruku k dílu, pokud je zapotřebí si přivydělat na činnost třeba
sběrem starého papíru nebo kovového šrotu. Je-li mezi
čtenáři někdo, koho tato parta nadchla a chtěl by patřit mezi
hasiče SDH Janová, dveře jsou pro všechny od první třídy
otevřené.
text a foto: Radomír Dolanský

ZÁPIS 36. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 22. 3. 2017
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
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
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v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Na návrh
starosty byl program doplněn o Reklamaci manželů
Řepkových a Konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Janová
Návrh usnesení 366/0317: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 366/0217 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Bronislav
Soukup a Aleš Olšák, zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 367/0317: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Bronislava Soukupa a Aleše
Olšáka , zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 367/0317 bylo schváleno.
Kontrola usnesení č. 362/0217, 363/0217 a 364/0217 –
trvá.
Bod 3 – Rozpočové opatření č. 2
Účetní obce paní Kotrlová seznámila zastupitele podrobně
s rozpočtovým opatřením č.2.
Návrh usnesení 368/0317: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č.2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 368/0317 bylo schváleno.
Účetní obce paní Kotrlová vypracovala pro zastupitele
přehled aktiv a pasiv obce Janová dle hospodářského
výsledku obce a celkový rating, který je směrodatný při
hodnocení žádostí o dotace a případné úvěry ze strany obce
Janová. Tento přehled bude přiložen jako příloha zápisu 36.
zasedání Zastupitelstva.
Bod 4 – Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
Starosta obce informoval zastupitele o Smlouvě o zřízení
věcného břemene - služebnosti mezi obcí Janová a ČEZ
Distribuce,a.s. zastoupenou na základě písemně udělené
plné moci společností ENPRO Energo s.r.o. týkající se
nadzemního vedení nízkého napětí, kde vlastníkem
dotčených pozemků p. č. 1067/2, 1067/8 a 2827/2 je obec
Janová. Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech),
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost
Povinné výkon těchto práv strpět.
Návrh usnesení 369/0317: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi obcí Janová a ČEZ Distribuce,a.s.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 369/0317 bylo schváleno.
Bod 5 – Žádost o dotaci Charita Vsetín
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o dotaci
Charita Vsetín.
Návrh usnesení 370/0317: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí Žádost o dotaci Charita Vsetín a přesune
rozhodnutí na 37. zasedání Zastupitelstva.
Bod 6 – Žádost o odkup pozemku
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti pana
Jaroslava Najmana a Jany Machalové týkající se odkupu
části pozemku ve vlastnictví obce p.č. 917/1 k.ú. Janová.
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Tento pozemek je nyní pronajat ZD dle Smlouvy o
pronájmu. Po ukončení pronájmu ZD je možné uvažovat o
pronájmu panu Najmanovi a paní Machalové.
Návrh usnesení 371/0317: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí žádost o odkup pozemku .
Bod 7 – Delegování na valnou hromadu VaK
Starosta obce informoval zastupitele o konání řádné valné
hromady VaK,a.s. Vsetín, která se uskuteční 1.6.2017 a
navrhl, aby na valnou hromadu byl delegován starosta obce
Janová.
Návrh usnesení 372/0317: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje jako delegáta na valnou hromadu VaK,a.s.
starostu obce Janová Jana Machalce.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 372/0317 bylo schváleno.
Bod 8 – Reklamace manželů Řepkových
Starosta obce informoval zastupitele o reklamaci manželů
Řepkových na špatně odvedenou práci při pokládce
asfaltového povrchu a položení obrub u vjezdu do domu čp.
129, 128 a 127, ve které žádají o opravu ze strany
zhotovitele.
Návrh usnesení 373/0317: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí reklamaci manželů Řepkových a pověřuje
starostu obce k sepsání reklamace za obec Janovou na
zhotovitele ( firma Strabag) ohledně opravy propadlých
obrubníků u hlavní komunikace.
Bod 9 – Konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Janová
Starosta obce informoval zastupitele o konkurzním řízení
na ředitele ZŠ a MŠ Janová, které proběhlo 22.3.2017.
Konkurzního řízení se zúčastnily dvě uchazečky, Mgr.
Stachová a Mgr. Šuláková. Vzhledem k nízkému počtu
žáků, kteří by nastoupili ve školním roce 2017/2018,
postupně se snižujícímu počtu dětí v dalších letech a
vzhledem k finanční situaci, kdy na provoz školy v roce
2017 bude snížen příspěvek cca o 500.000,-Kč z KÚ, je
zachování ZŠ nereálné.
Návrh usnesení 374/0317: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje ukončení provozu ZŠ Janová k datu 30.6.2017.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 3 (
Machalec Jan, Soukup Bronislav, Jaroslav Tomanec)
Usnesení č. 374/0317 bylo schváleno.
Bod 10 – Různé.
Zastupitel Karel Eliáš se dotazoval na most na cyklostezce
u obce Hovězí, který byl opravován nevhodným způsobem
a je nebezpečný pro uživatele cyklostezky. Dle Aleše
Olšáka došlo k těmto nevhodným opravám na více místech
cyklostezky směrem na Velké Karlovice. Taktéž asfalt na
cyklostezce v lokalitě Kúta praská. Starosta obce prověří
možnosti oprav v inkriminovaných místech.
Zastupitel Karel Eliáš upozornil, že za roky 2014, 2015 a
2016 neproběhla kontrola hospodaření v lese a hospodaření
ve sportovní hale. Předseda Kontrolního výboru Dalibor
Bartík potvrdil, že kontrola bude provedena.
Dále se Karel Eliáš zajímal, zda je přehled kolik RD je
připojených ke kanalizaci. Starosta obce uvedl, že dle
závěrečného hodnocení je ke kanalizaci připojeno 80 % RD
v obci.
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ZÁPIS 37. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 26. 4. 2017
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluven
Jaroslav Tomanec.
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. Na návrh
starosty byl program doplněn o Žádost o opravu
komunikace.
Návrh usnesení 375/0417: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 375/0417 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Dalibor
Bartík a Bronislav Soukup, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 376/0417: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Bronislava
Soukupa , zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 376/0417 bylo schváleno.
Kontrola usnesení č. 362/0217 – vyškrtnuto
č. 363/0217 – trvá
č. 364/0217 – trvá
č. 371/0317 –
splněno, pan
Najman o pronájem pozemku nemá zájem
č. 373/0317 – trvá
K bodu č. 373/0317 – Reklamace manželů Řepkových - na
písemnou žádost starosty obce byly zaměřeny obrubníky
před rodinnými domy u hlavní cesty firmou GEO,s.r.o.,
zaměřením se zjistilo, že nedošlo k poklesu obrubníků.
Bude osloveno Ředitelství silnic ZK a vyzváno k jednání
úpravy hlavní komunikace před rodinnými domy.
Bod 3 – Rozpočové opatření č. 3
Účetní obce paní Kotrlová seznámila zastupitele podrobně
s rozpočtovým opatřením č.3.
Návrh usnesení 377/0417: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č.3.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 377/0417 bylo schváleno.
Bod 4 – Seznámení s výsledky referenda
Zastupitel Dalibor Bartík seznámil zastupitele s výsledky
referenda, které se konalo dne 25.3.2017. Ze 607
oprávněných voličů se referenda zúčastnilo a hlasovalo 259
voličů, počet platných odevzdaných úředních obálek byl
258, jedna obálka byla odevzdána prázdná a počet platných
hlasů byl 209, neplatných 47 hlasů. Výsledek referenda pro
stavbu kasina bylo 52 hlasů, proti stavbě kasina stavbě bylo
157 hlasů, výsledek je, že výstavba kasina byla referendem
zamítnuta. Referendum proběhlo dle zákona v pořádku.
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Bod 5 – OZV o regulaci provozování hazardních her
Zastupitel Karel Eliáš předložil zastupitelům Obecně
závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních
her.
Návrh usnesení 379/0417: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje OZV o regulaci hazardních her.
Výsledek hlasování: Pro 2 (Eliáš Karel, Mikulcová
Daniela), Proti 2 (Soukup Bronislav, Bartík
Dalibor), Zdrželi se 4 (Machalec Jan, Machalec
Richard, Hradová Taťána, Olšák Aleš)
Usnesení 379/0417 nebylo schváleno.
Bod 6 – Finanční vyrovnání mezi obcí a BKJOaC,ZS
Starosta obce informoval zastupitele o finančním
vyrovnání mezi obcí Janová a spolkem BKJOaC,ZS. Z
důvodu vzniku nové Smlouvy o vyrovnání mezi obcí a
spolkem, kdy došlo k zániku původního spolku a vznikl
spolek nový je nutné novou Smlouvu o vyrovnání
schválit zastupitelstvem.
Návrh usnesení 380/0417: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje finanční vyrovnání mezi obcí Janová a
BKJOaC,ZS .
Výsledek hlasování: Pro 5 (Machalec Richard,
Machalec Jan, Eliáš Karel, Mikulcová Daniela,
Hradová Taťána), Proti 2 (Bartík Dalibor, Olšák
Aleš), Zdrželi se 1 (Soukup Bronislav)
Usnesení č. 380/0417 bylo schváleno.
Bod 7 – Oprava komunikace
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti paní
Čunkové o opravu obecní komunikace k domu číslo
popisné 39, která je v havarijním stavu a v případě
děšťivého počasí zatopená.
Návrh usnesení 381/0417: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí žádost o opravu komunikace a pověřuje
starostu obce k zajištění úpravy cesty tak, aby byla do
budoucna ve sjízdném stavu.
Bod 8 – Různé
Zastupitelka Daniela Mikulcová byla starostou obce
vyzvána, aby zastupitelům přečetla zprávu o činnosti
ZŠ a MŠ Janová, kterou zpracovala ředitelka školy.
Rodiče dětí ZŠ a MŠ byli informováni ředitelkou školy
o ukončení činnosti ZŠ Janová k 30.6.2017, zároveň
byli rodiče vyzváni o zápis dětí do prvních tříd na jiných
školách a stávajících žáků požádáni o zajištění přestupu
na jiné ZŠ. Pracovně-právní vztahy se zaměstnanci byly
dořešeny.
Obecní úřad Janová vyhlásil konkurz na ředitelku MŠ
Janová.
Návrh usnesení 382/0417: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Janová.
Zrušení záměru o pronájmu pozemku za účelem
výstavby kasina
Návrh usnesení 383/0417: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zrušení záměru o pronájmu pozemku za
účelem výstavby kasina.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 383/0417 bylo schváleno.
Zastupitel Karel Eliáš informoval zastupitele o svahu
na Štěpnici, kde je chatová osada a sesuv svahu
k dnešnímu dni je v horším stavu než v minulosti.
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Navrhl oslovit pana Krejčího z České geologické služby,
který by po shlédnutí svahu mohl tento sesuv svahu
překvalifikovat z kategorie 2 do kategorie 3. Tato služba je
zdarma.
Retardér u OÚ Janová bude znovu umístěn po dokončení
opravy komunikace v obci Ústí z důvodu zvýšeného
provozu přes obec Janovou.
Žádost o dotaci Charita Vsetín
Starosta obce informoval zastupitele o Žádosti o dotaci
Charita Vsetín, která byla přeložena na 37. zasedání
Zastupitelstva ze zasedání předchozího.
Návrh usnesení 384/0417: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje příspěvek Charitě Vsetín ve výši 5.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 384/0417 bylo schváleno.

ZÁPIS 38. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 24. 5. 2017
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
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. Na návrh
starosty byl program doplněn o Zprávu ZŠ a MŠ Janová a
Přílohu č. 1 k OZV č. 1/2010.
Návrh usnesení 385/0517: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 385/0517 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Jaroslav
Tomanec a Aleš Olšák, zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 386/0517: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Tomance a Aleše
Olšáka, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 386/0517 bylo schváleno.
Kontrola usnesení č. 363/0217 – trvá
č. 364/0217 – trvá
č. 373/0317 – trvá
Karel Eliáš upozornil, že v zápise ze 37. zasedání ZO obce
ze dne 6.5.2017 je nesprávně uveden důvod hlasování o
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace BKJOaC,z.s.
Důvodem hlasování bylo, že původně původně podepsaná
smlouva měla chybně uvedenou doložku , na výsledku
hlasování to nic nemění.
Bod 3 – OZV o regulaci provozování hazardních her
Zastupitel Karel Eliáš předložil zastupitelům opětovně
Obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování
hazardních her.
Karel Eliáš uvedl, že v referendu se proti existenci kasina
v obci vyjádřilo 75% občanů ( což je cca 26% oprávněných
voličů), kteří odevzdali platný hlas
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a vyjádřili tak svůj názor na provozování hazardních her
v obci.Dále uvedl, že petice, díky které bylo referendum
uskutečněno, měla také druhý požadavek a to přijetí OZV,
která by regulovala hazardní hry na území obce. Tato druhá
část však nebyla referendem vyřešena. Uvedl zároveň, že
OZV, která zakazuje, reguluje či významně omezuje
provozování hazardu má přijato více než 800 obcí ČR.
Navrhl přijetí této vyhlášky.
Návrh usnesení 387/0517: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje OZV o regulaci hazardních her.
Výsledek hlasování: Pro 2 (Eliáš Karel, Mikulcová
Daniela), Proti 5 (Machalec Jan, Machalec Richard,
Hradová Taťána, Soukup Bronislav, Bartík Dalibor,
Jaroslav Tomanec), Zdrželi se 1 (Olšák Aleš)
Usnesení 387/0517 nebylo schváleno.
Ing. Karel Eliáš upozornil zastupitele na špatně vytištěné
hlasovací lístky k Referendu konanému proti výstavbě
kasina v obci Janová a z tohoto důvodu, dle názoru Ing.
Eliáše, bylo velké množství hlasovacích lístků neplatných.
Podle Ing. Eliáše měla být na hlasovacím lístku dále
uvedena druhá otázka týkající se schválení vyhlášky o
regulaci provozování hazardních her.
Místostarosta Richard Machalec informoval Ing. Eliáše, že
velké množství hlasovacích lístků bylo neplatných
z důvodu špatného vyplnění, kde místo zakřížkování
správné odpovědi bylo použito zakroužkování, apod.
Hlasovací lístky s různými připomínkami byly taktéž
neplatné. Co se týká druhé otázky na hlasovacím lístku, zda
má být přijata OZV o regulaci hazardních her v obci či
nikoliv, byl způsob obsahu a textu na hlasovacích lístcích
odsouhlasen před konáním referenda s předsedou petičního
výboru panem Šimoníkem a zastupiteli.
Bod 4 – Žádost o podporu Linka bezpečí,z.s.
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o příspěvek na
provoz Linka bezpečí,z.s.
Návrh usnesení 388/0517: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí žádost o finanční podporu na provoz Linka
bezpečí,z.s.
Bod 5 – Zpráva ZŠ a MŠ Janová
Zastupitelka Daniela Mikulcová z pověření ředitelky ZŠ a
MŠ Janová Mgr. Vychopňové přečetla zastupitelům Zprávu
ZŠ a MŠ Janová. Mgr. Výchopňová v této zprávě navrhuje
nutnost dořešení pracovně –právních vztahů ve školní
jídelně předložením několika variant. Mgr. Vychopňová ve
své zprávě dále upozornila na závěry kontroly VZP, která
zjistila několik závažných pochyení. Se závěry kontroly
VZP v ZŠ a MŠ Janová v období roku 2012-2017 se mohou
občané Janové seznámit v příloze zápisu Zastupitelstva
konaného 24.5.2017, kde Zpráva o současné situaci v ZŠ a
MŠ Janová bude v plném znění přiložena. Starosta obce
informoval přítomné zastupitele, že MŠ Janová bude
přesunuta do prostor nynější základní školy a bude tedy
nutné vybrat firmu, která v budově základní školy provede
úpravy nezbytné pro bezproblémové fungování mateřské
školy. Do prvního kola konkurzu na ředitelku MŠ Janová se
nikdo nepřihlásil. Bylo vyhlášeno kolo druhé. V případě, že
se do druhého kola konkurzu nikdo nepřihlásí, budou se
řešit možné alternativy navržené starostou obce. Dále je
potřeba dořešit cenu obědů pro důchodce. Vedoucí
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stravování bude oslovena starostou obce k provedení
kalkulace ceny vydávaných obědů pro cenovou úpravu
obědů pro důchodce od 1.9.2017. Návrhy zastupitelstva
z dnešního dne projedná starosta obce Janová s ředitelkou
ZŠ a MŠ Janová osobně do pátku 26.5.2017.
Návrh usnesení 389/0517: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí Zprávu ZŠ a MŠ Janová a pověřuje
starostu obce Janová k projednání návrhů řešení týkajících
se ZŠ a MŠ Janová se stávající ředitelkou ZŠ a MŠ Janová.
Bod 6 – Příloha č. 1 k OZV č. 1/2010 o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení přílohu
č.1 OZV č.1/2010 o ochraně nočního klidu. Po zjištění, že
tato příloha nebyla konzultována s Mgr. Čechem doporučil
Karel Eliáš tuto přílohu nejdříve konzultovat a to zejména
kvůli možné kolizi se samotnou OZV. Bylo navrženo
přijmout výjimku z OZV č1/2010 a zkrátit noční klid
v době konání akce „Kácení máje“ dne 3.6.2017.
Návrh usnesení 390/0517: Zastupitelstvo obce Janová
ruší noční klid dne 3.6.2017 od 22:00 do 0:00hodin.
Bod 7 – Různé
Zastupitelka Daniela Mikulcová se dotazovala, zda na obci
stále funguje služba CZECHPOINT. Starosta obce uvedl,
že tato služba zde nebyla zrušena.
Zastupitel Karel Eliáš se dotazoval starosty obce, zda již
oslovil pana Krejčího z České geologické služby
k posouzení sesuvu v lokalitě Štěpnice,Starosta obce
uvedl, že není ke změně zařazení důvod. Karel Eliáš
upozornil, že geofyzikální průzkum uvedené lokality byl
proveden až po zařazení do současné kategorie a současný
stav by měl posoudit geolog.

ZVEME VÁS NA SRPNOVÉ KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ AKCE V JANOVÉ
JANOVSKÁ ROCKOVÁ NOC
V sobotu 5. 8. 2017 pořádá Myslivecký spolek Janová –
Ústí výlet spojený s rockovou nocí ve sportovním areálu TJ
Tatran Janová. Hlavním hostem večera bude velmi
oblíbená rocková skupina Headmaster. Celou akci bude
jako vždy provázet nabídka specialit kuchyně a pochoutek
přímo z udírny. Během dne bude hrát k poslechu i tanci
skupina NO KOMENT. Veškeré bližší informace se včas
dozvíte z plakátů, vývěsek a obecního rozhlasu. (rd)
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OSLAVY 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
HASIČSKÉHO SBORU V JANOVÉ
V sobotu 12. srpna slaví hasiči SDH Janová kulaté výročí
svého vzniku. K pozvání na celodenní oslavy
předkládáme předběžný program. Veškeré informace
budou včas zveřejněny. Tímto Vás zvou janovští hasiči a
sponzoři TM Stav s.r.o., Veselý grunt a Valmon. (rd)
Program oslav:
- 09:00 budíček
- 10:00 schůze
- 12:00 oběd
- 13:00 slavnostní fotografování před hasičskou
zbrojnicí (vystoupení Hověžanky)
- 13:30 ukázka zásahu starších hasičů s historickou
stříkačkou
- 14:00 námětové cvičení (dálková doprava vody)
- 15:00 ukončení cvičení
- 15:30 slavnostní nástup před OÚ a pochod na
hřiště
- 16:00 vyhodnocení cvičení, ukázka vystřihávání
osob z autovraku, předvedení sanitního a
policejního vozu, ukázka hasičského útoku
mladých hasičů
- 17:00 zakončení odpolední části vystoupením
dechovky Hověžanka
- 17:00 k tanci a poslechu hraje skupina Acoustica
z Ostravy, hrající rockovou hudbu na akustické
strunné a smyčcové nástroje
- 19:00 k tanci a poslechu hraje skupina NO
KOMENT

JANOVSKÉ ŠEDESÁTKY
Na šedesátimetrové trati budou v neděli 27. srpna 2017
soutěžit přípravky, mladší a starší hasiči ve sportovním
areálu TJ Tatran Janová. Přijďte podpořit úžasné výkony
malých předškoláků, ale na soutěžích soupeři stále
obávanější janovské hasičské mládeže. (rd)

PÁLENÍ ČARODĚJNIC S DŽEJMSOVCI
Poněvadž Džejmsovci pálili čarodějnice už více než pětkrát,
byla jejich manufaktura povýšena mezi úspěšné bijce
čarodějnic na Valašsku.
Stejně jako vloni se úspěšným lovcům podařilo ulovit
trojici ječících zrůd, které, jak bylo vidět z některých částí
jejich oblečení, cílily na návštěvníky různých obchodů a
obchůdků rozesetých po celé republice.
Džejmsovci jsou během roku parta mírumilovných
humoristů, po jejichž návštěvě zůstávají jen hromady
občanů s namoženými břišními svaly a slzami smíchu
v očích. Ovšem v druhé polovině dubna, kdy nastává lov
čarodějného zla, se mění v nekompromisní bijce a rekyně.
V té době se z nich stávají světoví hrdinové a do Janové se
sjíždějí davy, aby si mohly vyfotit fantastickou šestku
s pomocníky. To zde narazíte například na Laru Croft,
Xenu, princeznu bojovnici nebo Mystique, modrou
krasavici, která se zná s borci z X-menu. Ulicemi Janové
prochází veleslavní Superman s Batmanem a doprovází je
kladná verze Terminátora. Na konci dubna davy v Janové
šílí nadšením skoro jako v Hollywoodu (nebo ve Varech?).
No, a poněvadž i hrdinky jsou jenom ženské, nebylo zase
až tak náročné narazit na obchodové čarodějnice. Došlo sice
i k jednomu faux pas, kdy z malého obchůdku unesli
opravdickou prodavačku. Vrátili ji teprve, když na ně
manžel doletěl s perlíkem (kdyby se na Valašsku hrál
baseball, byla by to baseballová pálka). Nikoliv jako
omluvu, ale z úcty, že ve 21. století ještě existuje chlap,
který se rve za svou ženu, pasovali dotyčného na čestného
člena Džejmsovců, přestože se ozývaly hlasy, jestli by se
neměl nechat vyšetřit.
Takže i letos byla na hranici trojice nikoliv svatá, ale

JANOVSKÉ LISTY

strana 7

BALONKOVÝ KLAUN V MATEŘSKÉ
ŠKOLE
z opačné strany spektra. Jejich zrůdný jekot zval k účasti
mnohem lépe nežli plakáty. Džejmsovci mají od počátků
své záslužné činnosti palírnu u hrušky, která tam není. A
právě tady se scházejí zástupy, aby byly přítomné velké
exekuci. Pozor!!! Exekuce byla dříve poprava! Sice, když
vám dnes seberou barák, je to taky podobná likvidace.
Sešla se pěkná řádka umírněných čarodějnic
s potomky, aby se podívali, jak skončí, když naštvou
lidské plemeno. Přišli čarodějové, manželé i jejich malí
hrdinové. Jako každoročně se před vrcholem programu
opékaly ve velkém množství špekáčky ve tvaru
čarodějnice. Chutnaly pak obzvlášť masitě. A taky se
vypalovaly trubky v břišních dutinách kvalitní valašskou
pálenkou. Dokonce se našli i takoví fanouši, že čarodějný
špekáček zapíjeli slivovicí, aby zlo porazili nadvakrát.
Kdo by to řekl, jak takové upalování bytostí stmelí
kolektiv. Všichni se veselili, snad vyjma některých
cyklistů, kterým davy zatarasily stezku z cyklů. A
samozřejmě vyjma těch tří čarodějnic.
Ale to již nastával čas největší hrůzy a přesto největšího
veselí. Čest podpálit trojici čarodějnic letos dostaly
hrdinky z řad Džejmsovců. Několik výkřiků z davu, že je
to vlastně sestrovražda, utnulo zavrčení a vyceněné tesáky
podpalovaček. No, kdoví, možná… Ale to už se
janovským údolím nesl čarodějný puch a skřeky a jazyky
plamenné skákaly s chutí z jedné čarodějnice na druhou.
text a foto: Radomír Dolanský

V červnu mají děti svátek. Celý týden byl báječný a plný
radosti. V pondělí nás přijel navštívit balónkový klaun,
který proměnil hernu v louku plnou květin a zvířátek.
Zpěv dětí za doprovodu kytary, smích a legrace byly
slyšet ze všech oken.
Ve čtvrtek následovala Cesta za pokladem, kdy děti
plnily různé úkoly a nakonec hledaly poklad. V pátek se
děti proměnily v indiány. Nejdříve si vyrobily indiánskou
čelenku, naučily se indiánskou hymnu a na indiánské
stezce si zahrály na stopaře.
text a foto: Eva Podešvová

DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V ZOO
LEŠNÁ
V pondělí 5. června jsme vyrazili do Zoologické zahrady
v Lešné. Plni očekávání jsme zdárně absolvovali cestu
autobusem a vydali se vstříc zvířátkům.
Tentokrát jsme viděli dovádivé opičky, hbité rejnoky,
vážné žirafy, majestátné slony, pestrobarevné papoušky a
další zvířata. Nejvíce se však děti těšily na zebry, které se
nám pyšně předváděly ve svých pruhovaných úborech.
Výlet jsme zakončili nákupem suvenýrů a vydali se na
cestu domů. Dětem se výlet moc líbil, také počasí vyšlo
na jedničku a určitě doma všichni hóóódně vyprávěli.
text: Eva Podešvová, foto: Jana Kaňůrková
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RYBÁŘSKÝ DEN PRO DĚTI
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dne 14. 6. 2017 připravili rybáři Michal Tkáč, Josef
Mikulenčák a Petr Olšák pro děti z mateřské školy
rybářský den u vodní nádrže Řečiska.
Tato necelý hektar velká nádrž byla vybudována
v letech 1996-1998 v rámci Programu revitalizace říčních
systémů. Dnes slouží především jako útočiště řady rostlin
a živočichů. Nalezneme zde typické mokřadní druhy
rostlin jako je rákos obecný, orobinec širokolistý či vrba
křehká. Ve vodě žije chráněná škeble říční a rak říční. Lze
tu pozorovat i slyšet skokany zelené, ropuchy obecné. Při
lovu potravy zde byla zastižena například užovka
obojková, volavka popelavá, čáp černý. Od nedaleké
Bečvy sem za potravou zalétá i ledňáček říční a přichází
vydra říční.
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Ve středu ráno paní učitelky děti rozdělily na dvě skupiny.
Ríša Machalec děti hasičským autem postupně odvezl
k rybníku, kde rybáři nachystali pro děti poučný a zábavný
program na celé dopoledne. V časných ranních hodinách
rybáři nachytali různé druhy ryb, které umístili do
skleněných akvárií, aby si je děti mohly lépe prohlédnout.
Děti viděly živého kapra, candáta, karase, perlína, plotici.
V jednom akváriu byl i rak říční a po podrobném
prozkoumání děti mohly pozorovat jeho vypuštění zpět do
rybníka.
Pepík Mikulenčák dětem ukázal pestrou nabídku
návnad, na které se ryby můžou chytat. Děti si mohly na
některé ryby sáhnout a vyzkoušet i chytání ryb
s opravdovou udicí. Nakonec si všechny děti zahrály hru
v chytání a poznávání ryb.
A protože si děti všechno dobře zapamatovaly,
zasloužily si odměnu v podobě sladkostí a omalovánek
ryb.
Všem členům rybářského spolku, kteří se podíleli na
přípravě rybářského dopoledne a zejména Michalu
Tkáčovi, který vše zorganizoval, patří velké poděkování
všech dětí i učitelek.
text: Eva Podešvová, foto: Jana Kaňůrková

DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE
Letošní první velkou akci a oslavu pro všechny občany
Janové i náhodné kolemjdoucí uspořádali členové TJ
Tatran Janová.
Sytá modř oblohy a na obzoru několik načechraných,
péřově bílých mráčků byly potěšením pro každého
z pořadatelů. Jen ta hvězda, které dali lidé jméno Slunce
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hořela příliš silným plamenem. Možná právě proto začali
lidé chtiví lecjakých potěšení těla i smyslů přicházet spíše
až k třetí hodině odpolední, i když sportovců hlas zval již
o hodinu dříve. Nicméně to, v co se pak oslava kácení máje
a dětský den změnily, za těch pár minutek napětí, zda
vůbec lidé přijdou, plně vyplatila.
Přišedší měli opravdu z čeho vybírat. Nejen z darů,
které nabízely orosené bečky, vychlazené PETky a taky
nějaká ta štamprlička na „zahřátí“ nebo všemi
vychvalovaný guláš a přímo na místě uzené klobásy.
Mňam!
A těch lákadel pro děti, kdy u některých neodolali ani
rodiče. Především u lukostřelby, kterou dětem a rodičům
zprostředkovali členové oddílu lukostřelby ze Vsetína,
kteří mají v Janové hned vedle sportovního areálu cvičiště,
kde je v úterý nebo ve čtvrtek případní zájemci zastihnou.
Dlouholetý člen oddílu Bohumír Trčka, ať už dítěti nebo
dospělému trpělivě vysvětlil, jak se drží luk, jak se zakládá
šíp a natahuje tětiva, k čemu slouží chránič
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předloktí, apod. Zatímco předseda oddílu Josef Zvěřina,
poskytoval velmi zajímavé informace například o
obávaných dlouhých lucích (longbow), díky kterým
Angličané zvítězili proti mnohonásobné francouzské
přesile v bitvě u Kresčaku. Nebo naopak o malých lucích
Hunů, které takřka dobyly celou Evropu.
Oslavit s dětmi jejich svátek přišli taktéž letečtí a lodní
modeláři. Ti letečtí taky jezdí trénovat do Janové, kde mají
již léta ve směru za pálenicí svoje letiště především
k víkendovým tréninkům. Stíhačky, helikoptéry, sportovní
letouny, plachetnice nebo rychlý člun, to vše zde
představovali hračičkové blyštícím se očím dětí a
nejednoho klukotatínka.
Všem přítomným se představili taky úspěšní mladší a
starší hasiči místního SDH Janová v požárním útoku.
Pokud se rodičům zalíbila představa, že by jejich ratolest
již od věku prvňáka mohla trávit čas v perfektní partě kluků
a dívek, kteří mnohdy dokazují nemožné a z víkendových
soutěží stále častěji vozí diplomy a poháry, není nic
jednoduššího než se poptat po Ríšovi Machalcovi,
vedoucím kroužku mladých hasičů. Ostatně, jak se malí
šoldové stávají hrdinnými záchranáři, uvidíte v srpnu na
Janovských šedesátkách. Nejvděčnější hračkou se pro děti
stala proudnice na sestřelování cílů vodním proudem. Těmi
cíli se mnohdy stali, jakoby úplnou náhodou, kamarádi.
A co dál? Spousty a spousty lákadel. U stolu Karolíny
Papšíkové si děti mohly vymalovat vlastní tašky a Karolína
jim na oplátku zmalovala obličeje krásnými motýly,
kočičkami a dalšími zvířátky. Děti házely míče na prasátka,
skákaly v pytli, kličkovaly s míčkem na pálce…
V podvečer přišla řada na pobavení dospělé části
návštěvníků. O to se přijela postarat skupina Avanti life
music se svým širokým tanečním repertoárem. A tak
perfektní akce sportovců bavila všechny přítomné ještě do
hluboké noci.
text a foto: Radomír Dolanský

PRVNÍ DEN NA ČERSTVÉM JARNÍM
VZDUCHU
Od vedoucí turistů Zdenky Chudějové mně přišel email:
„Milí turisté, jaro je tu, tak si na rozjezd dáme krátkou
vycházku!“
Jednadvacáté březnové odpoledne bylo slunečné počasí,
tak jsme spolu s partnerem neváhali a přišli na obvyklé
místo setkání před obecním úřadem. Byly tam již
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nápoje. Místní rybáři nám předváděli svoje umění …a
slunce se již přibližovalo k obzoru. Také jsme se vydali k
návratu – někteří domů, jiní také „na jedno“.
Procházka byla fajn, potkali jsme se s přáteli a byla pohoda.
text: Miroslava Světlíková, foto: Jana Pončíková, Jiří Zajíc

VELIKONOČNÍ ČAJ O PÁTÉ

na dvě desítky známých tváří s baťůžky i turistickými
holemi.
Zdenka nás všechny znovu přivítala a navrhla program.
Vyrazili jsme po nábřežní cestě obvyklým směrem proti
toku Bečvy. Pěkná alej nás přivedla na Štěpnici k úpatí
masivu kopce Lysný, který svírá naši obec ze
severovýchodní strany. Neodbočili jsme k vodě, ale cesta
vystoupala k lesnímu svahu s chatovou osadou. Pak již
byla velmi pohodlná - vedla totiž vodorovně (turisté říkají
„po vrstevnici“) až do údolíčka Kadějov. Procházeli jsme
kolem luk s trávou slehlou bývalým sněhem a pod stromy
budícími se k novému rozkvětu. Následoval sestup
blátivou stezkou dolů k řece a návrat po cyklostezce
směrem k Janové.
Před dřevěnou lávkou nastalo dělení. Polovina
účastníků chtěla již k domovu (ale stejně skončili v naší
obecní hospůdce). My ostatní jsme ještě odbočili k
rybářské nádrži, abychom si pod naší turistickou vlaječkou
odpočali, posvačili a okoštovali domácí

Před jarně letní přestávkou pozvali janovští turisté všechny
zájemce o příjemnou zábavu na velikonoční čaj o páté.
Dobře zavedená, a dalo by se asi již říci, že tradiční
společenská akce turistů, nepotřebuje příliš mnoho reklamy,
aby zaplnila sál kavárny ZZJM v Janové. Tentokrát bylo
hlavní náplní večera vítání jara skrze Velikonoce. K tomu
samozřejmě patří tance, zpěvy, hostiny. Veškeré tyto
atributy bylo možné nalézti na velikonočním čaji o páté.
Dámy se tentokrát honosily rozkvetlými klobouky,
pestrými oblečky, květnými doplňky. Výzdobu si ženy
turistky zajistily samy svýma šikovnýma rukama. Velká
část výzdoby totiž vznikla na další turistické akci
velikonočním tvoření.
Tradicí na čajích o páté je rovněž zaplněný taneční
prostor od prvních tónů po přivítání, kdy tentokrát všechny
oficiálně přivítala neoficiální šéfka turistů Zdenka
Chudějová. Nikoliv šéfka z pozice moci, jak se sem tam
některá pomýlená hlava domnívá, ale stran vymýšlení a
především zajišťování akcí. Je třeba dodat, že hojně
navštěvovaných akcí, věkově mnohdy od dětí po seniory.
Mohlo tedy začít nevázané veselí, na jehož tvorbě měl jednu
z největších zásluh hudebník působící na valašské hudební
scéně již více než dvacet let – Josef Filgas.
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automatická sušička, tedy prádelní šňůra a kolíčky na
prádlo, které si hospodyňka automaticky pověsí. Levné,
vysoce funkční, šetřící životní prostředí i rodinný
rozpočet.
Po napínavé hazardní mezihře se spoustou smíchu a
vtipných momentů se všichni s nadšením vrhli na taneční
parket. Takový byl čaj o páté zvaný tentokrát velikonoční.
text a foto: Radomír Dolanský

ODPOLEDNE POD ROZKVETLOU
TŘEŠNÍ

Nálada gradovala, bylo veselo a zúčastněný lid se chystal
na svoji pravidelnou dávku oblíbeného hazardu, po kterém
nikdo nepřijde na buben a nemusí tak krást spoluobčanům
slepice. Po očíslovaných lístcích se jako vždy jen zaprášilo.
Ještě jedna runda tance a mohlo se jít losovat. Začalo velké
janovské finále čaje o páté několik hodin po páté.
Funkce vyvolávače se, téměř jako vždy, ujal odborník
na slovo vzatý, Pavel Hromada, který mnohdy svými
rétorickými intrikami dovádí nedočkavé sázkaře až
k mdlobám. Po velmi podrobném popisu výhry slavnostně
oznámí sázejícím číslo, ovšem bez upřesnění barvy.
Následuje opětovný popis výhry, popřípadě počasí,
současné politické situace doma i ve světě, a teprve na
hlasité naléhání netrpělivých sázkařů je prozrazena barva
vstupenky. A když nakonec většina zjistí, že vyhrála prd,
je to na vývrat.
Vrcholnou cenou velikonočního sázení byla moderní

Další z každoročních pravidelných vycházek se
uskutečnila 1. května 2017 k janovské vodní nádrži, kde
žádné třešně nerostou.
Tentokrát se i příroda ustrnula a vytvořila podmínky
odpovídající jarnímu počasí. Blankytně modrá obloha,
čerstvě zelená tráva ještě nezamořená exhaláty, rozkvetlé
stromy, rozkvetlé pampelišky, každá zářící kouskem
slunce v sobě - jaro, jak má být.
Místo třešně si turisté donesli alespoň dvě rozkvetlé
větvičky, ale umístili je tak nízko, že by se při líbání
muselo ležet. Tady sice žádná falešná korektnost
neexistovala, ale přece jen, když u některých ročníků
započítáme kolena, kyčelní klouby nebo záda, tak se
nikomu riskovat moc nechtělo. A mládí si muckání
nechalo navečer. Takže zůstalo více prostoru pro oslavu
chuťových pohárků a mysli (nikoliv müsli) naplněné
dobrou náladou.
Jako obvykle, ihned po absolvování krátké trasy
k rybníku, začali jednotliví účastníci výletu hostit své
přátele domácími trnkami v tekutém stavu.
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VÝLET K ROZKVETLÝM
MANDLONÍM A POSEZENÍ U
CIMBÁLU S JOŽKOU ŠMUKAŘEM

Což, ve spolupráci s přímým sluncem, docela spolehlivě
působilo jako urychlovač dobré nálady. Nikdo se nemusel
obávat, že se tím rychle dospěje k bodu překlopení, bodu,
kdy se dobrá nálada překlopí do jiné dimenze, poněvadž
turisté mají v tomto ohledu dostatečný trénink. Ostatně
jako každý správný Valach.
Ovšem kolem vatry nekolovala pouze slivovička, ale i
řada domácích výtvorů místních umělkyň kuchyňových.
Už je to u turistů tak hezky rozdělené, že chlapi mají na
starost slivovici a ženské jiné pochoutky. Nikomu to
nevadí a nikdo nevymýšlí nějaké dementní nápady o
genderové vyváženosti, neječí zde škaredé sufražetky,
které však do dolů dělat nepůjdou, aby měly stejná
práva…
Mezi normálními lidmi, což janovští turisté jsou zajisté, je
umění žen vážené a velmi ctěné. Každý chlap, který zkusil
stát u plotny, dobře ví, zač je toho loket, vyrobit něco
chutného a ještě hezkého. Takže svůj svému a spokojenost
nade vše.
Zatím, co kolovaly sladké i slané pochoutky, začala
tlačenice u ohně, kde každý natahoval klacky se špekáčky.
Jak už to bývá, děcka poletovala kolem a rodiče s prarodiči
povinně opékali. Letos se na setkání pod třešní přijeli
podívat i kočárkoví turisté, takže zde bylo opravdu
zastoupeno široké spektrum lidského pokolení. Prostě, kdo
chtěl zažít příjemné odpoledne s partou turistů z Janové,
neváhal a připojil se. No, a když se v kruhu kolem ohně
objevila kytara, nebylo co řešit. Taková setkání pak končí
dlouho poté, co slunce opustí valašská údolíčka zasypaná
v tento den polibky.
text: R. Dolanský, foto: R. Dolanský, Jana Pončíková

Neděle 9. dubna byl den jako stvořený pro jarní výlety,
čehož také využili janovští turisté. Tento termín však
nebyl vybrán náhodně. Hlavním cílem výletu bylo
zhlédnutí rozkvetlé pláně mandloní v Hustopečích u Brna.
Největší zážitek z této podívané bývá právě začátkem
měsíce dubna, kdy je květena těchto vzácných stromů
nejkrásnější.
Tento hlavní záměr výletu byl spojen s neméně
lákavým typem a tím byla návštěva vinného sklípku
známého zpěváka lidových písní, moderátora a krále
moravské cimbálovky, Jožky Šmukaře. Nebylo proto
divu, že zájem byl veliký, ale účast byla limitována
počtem míst ve vinném sklípku vinaře a zpěváka. Přesto
autobus pana Kašpara, kterým tradičně jezdíme, byl téměř
zaplněn. A tradičně skvěle probíhala i cesta. Netradiční na
ní bylo snad jen to, že tentokrát s námi jel pan Martin
Žabčík z Ratiboře, vynikající harmonikář a zpěvák, nám
již známý z nedávného posezení seniorů v janovské
kavárně. Není divu, že při veselých písních s doprovodem
harmoniky cesta rychle utekla a za nedlouho jsme za okny
viděli rozlehlé hustopečské stráně a na jejich vrcholu
tyčící se dominantu tamní rozhlednu.
Po malé chvilce zastavujeme na smluveném místě a ve
dveřích autobusu se objevuje sám náš dnešní hostitel
Jožka Šmukař. Přesně tak, jak jej známe z jeho televizních
pořadů se širokým úsměvem, nás všechny
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srdečně zdraví a vítá. Po následných doporučeních a
informacích o programu dne vysedáme a pozvolna se
vydáváme po vyznačené mandloňové stezce až na vrchol
kopce k nedávno postavené rozhledně. Podél stezky je
několik informačních tabulí, z kterých se dovídáme
spoustu zajímavého o této botanické raritě. Že se jedná
skutečně o jedinečný unikát, a to nejen u nás, ale i v rámci
střední Evropy, dokládá fakt, že mandloně jsou pěstovány
výhradně v krajinách Středomoří. Je proto pozoruhodné,
že se této plodině velmi dobře daří i na hustopečských
stráních, kde roste dnes již asi 1200 těchto stromů, za nimiž
sem v těchto dnech proudí spousty lidí.
Co jsme nezjistili z informačních tabulí, to nám ochotně
doplnil Jožka Šmukař, který jako zdejší rodák, kraj kolem
Pálavy dokonale zná. Bylo velmi sympatické, že i přes jeho
pracovní vytížení se nám věnoval. I v průběhu prohlídky
mandloňových sadů nás obohatil o nové poznatky nejen
pěstitelské, ale i historické, z tohoto pro mnohé z nás
neznámého kraje.
Malou skvrnou na celé té kráse, za kterou jsme vlastně
přijeli, byl fakt, že díky nezvykle brzkým jarním vyšším
teplotám letos mandloně rozkvetly o něco dřív, takže o tu
pravou bělorůžovou krásu jsme byli ochuzeni. Přesto i tak
byl celkový dojem a zážitek velký. Pan Jožka nás nabádal,
abychom přijeli i na podzim, kdy jsou plody už zralé a
dokonce, kdo chce, si je může nasbírat. A opravdu. Spousta
těchto plodů zůstala ještě z loňska na stromech a černaly
se mezi bělavými kvítky a rašícími lístky mandloní.
Samozřejmě jsme si jich pár setřásli a ochutnali. I po tak
tuhé zimě byly chutné a sladké jako příslovečné mandle.
Pohled z rozhledny na okolní krajinu a sluncem
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zalité vzdálené stráně pálavských vrchů si nikdo z nás
nenechal ujít. Po nasycení se krásné scenérie sestupujeme
z rozhledny dolů, abychom pořídili nezbytné fotografie na
památku i do kroniky, samozřejmě společně s panem
Jožkou.
Zpět k autobusu se vracíme protilehlou stranou a asi po
dvoukilometrové procházce přicházíme k místnímu
hřbitovu. Zde navštěvujeme pietní místa s hroby vojáků
padlých v druhé světové válce, obnovený židovský hřbitov
a jistě jsme nemohli minout bez zastavení hrob rodičů
prvního československého presidenta T. G. Masaryka.
Po krátkém odpočinku a občerstvení zajíždíme do
nedaleké starobylé obce Kurdějov. Hned zkraje obce nás
zaujala dominantní věž zdejšího opevněného kostela,
jehož prohlídku jsme si nemohli odepřít. V malé expozici
se dovídáme o historii vsi, která sahá až do 13. století.
Nejstarší zmínky o jejím osídlování pochází z doby
bronzové. Po prohlídce dalších pamětihodností se
scházíme na malebné návsi v předzahrádce s příznačným
názvem Obecní hospůdka na Radnici, kde jsme vyplnili
čas do odjezdu, a to jak jinak než písněmi při harmonice.
Další zastávkou v našem programu byla ještě krátká
prohlídka samotného městečka Hustopeče a pak už jedeme
přímo k poslednímu cíli výletu, sklípku Jožky Šmukaře.
Ten nás před ním již očekával a hned všechny směřoval do
sklepení a zval k prostřeným stolům. Po krátkém přivítání
mu zástupci naší skupiny předali přivezené dárky, z
kterých měl očividně upřímnou radost. Při pronášení
přípitku nás potěšil mimo jiné slovy, že se na nás moc těšil,
neboť poznal při nedávné návštěvě Janové, a to u
příležitosti janovských hodů s voděním berana, jak jsou
Janovjané dobrosrdeční a jak se umí bavit. Proto věří, že i
celé odpoledne proběhne v podobném veselém duchu, neb
lidé z Valašska a zdejšího Hanáckého Slovácka jsou stejné
povahy a stejného ražení. Současně nám představil
cimbalistu ze své kapely Honzu Rumpáčka a my na
oplátku našeho harmonikáře a výborného zpěváka, s
kterým si zakrátko doslova padli do noty, neboť jejich
dueta zněly celým sklepením, jako by odjakživa zpívali
spolu.
Jak to v takových sklípcích chodí, zvláště u dobrých
hostitelů, jistě není třeba dlouze popisovat. A nešlo jen o
dobré jídlo či konzumaci skvělého vína. Mezi písničkami
přišla řada i na vyprávění o hostitelově uměleckém a
vinařském životě, historii zdejšího vinného sklípku, o
známých osobnostech, které ho zde navštívili a o mnohých
dalších zajímavostech. Téměř jsme se vcítili do situace,
jako bychom sami byli přítomni autentického natáčení
některého televizního pořadu o víně či lidové písničce.
Vše však jednou končí a tak nastal i čas plánované doby
ukončení naší návštěvy.
Následovalo však další milé překvapení ze strany
našeho hostitele, čímž jen potvrdil, že jeho slova o
potěšení z naší návštěvy nebyla jen zdvořilostní frází.
Přestože čas, pro nás vyměřený vypršel, nabídl nám, že ho
ještě o dvě hodiny můžeme prodloužit, neboť i on se s
námi cítí dobře a svůj další program kvůli tomu rád
přehodnotí. Že nás nemusel vůbec přemlouvat, bylo víc
než jasné. A tak opět písnička střídala písničku, lidové
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i ty lechtivější a samozřejmě, že přišla řada i na hymnu
janovských turistů. S velkou chutí si ji s námi zazpíval
taky Jožka i s cimbálovým doprovodem pana Honzy
Rumpáčka. Byla to opravdu moc pěkná tečka za
mimořádně zdařilým dnem.
Dál už následovalo jen srdečné rozloučení, pár
společných fotek i nějaký autogram na cédečka, poslední
zamávání a vyrážíme směr Valašsko. Skvělá atmosféra a
nálada ze sklípku se samozřejmě přenesla i do autobusu.
Harmonikář Martin se opět činil, a tak aniž jsme se nadáli,
už jsme znovu vystupovali, tentokrát doma.
Za dobrý typ, zajištění a zorganizování celé této skvělé
akce je opět třeba poděkovat manželům Chudějovým, ale
taky všem, kteří zajistili napečení, dárky, či jinak se
zasloužili o zdárný průběh zájezdu.
text a foto: Ing. Pavel Hromada

FOTBAL III. TŘÍDA TABULKA
1 TJ Sokol Hošťálková
2 TJ AJAX Valašská Senice
3 TJ Sokol Ústí
4 FC Zubří B
5 TJ Sokol Růžďka
6 Sokol Hutisko - Solanec B
7 TJ Sokol Choryně B
8 TJ Sokol Loučka
9 TJ Sokol Lačnov
10 TJ Kladeruby
11 TJ Tatran Halenkov B
12 TJ Sokol Střelná
13 TJ Sokol Branky
14 TJ Tatran Janová

Z
24
24
25
23
24
24
24
25
25
24
25
24
24
23

V
19
15
13
11
12
8
9
8
8
9
7
8
4
1

R
3
5
4
6
4
8
6
6
9
5
7
4
3
4

P
2
4
8
6
8
8
9
11
8
10
11
12
17
18

Skóre
79:29
77:43
72:41
50:37
76:62
48:47
67:44
46:52
68:53
42:42
43:54
42:52
32:97
9:98

B
62
51
45
43
42
36
35
35
34
33
32
30
16
10

PK
2
1
2
4
2
4
2
5
1
1
4
2
1
3
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k jubileu

Vítej do života

Duben
Anna Pončíková
Josef Zmeškal

č.p. 34
č.p. 60

70 ket
60 let

Květen
Vojtěška Trlicová
Hedvika Pešlová

č.p. 44
č.p. 134

75 let
90 let

Jiří Bezděk
Viktor Štainc
Tereza Hučíková

Janová 285
Janová 164
Janová 267

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 1/2017: …při čajích o páté v kavárně různé masky nosí. Vylosována byla Jana Lýsková, Heleny
Malířové 8, Olomouc. Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 2/2017: Jenom několik mrknutí a rok je zase v půli,… (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:

