JANOVSKÉ LISTY
ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

ČÍSLO 1/2018

Pod záštitou obecního úřadu Janová a janovských sdružení pořádáme

HISTORICKY PRVNÍ SRAZ RODÁKŮ,
RODAČEK A PŘÁTEL OBCE JANOVÁ
Akce se koná v sobotu 14.4.2018 od

14:00 v tělocvičně

Program:
• Prohlídka pálenice (v 12:00 sraz u obecního úřadu)
• Vystoupení Zvonky dobré zprávy
• Proslov starosty
• Vystoupení mateřské školky Janová
• Vystoupení folklórní skupiny Jasénka
• K tanci a poslechu bude provázet Cimbálová muzika

Po celou dobu konání akce bude k dispozici fotokoutek, občerstvení a pro každého
rodáka, který si vyzvedne vstupenku na obecním úřadě také památeční dárek
Těší se na Vás organizační tým Ing. Romana Hromadová a Richard Machalec

V MATEŘSKÉ ŠKOLE ČTEME DĚTEM
Ve spolupráci s janovskými turisty jsme v únoru zahájili
projekt Čteme dětem. Do MŠ začali pravidelně docházet
vzdělaní dědečkové a babičky. Každou středu dětem před
odpoledním odpočinkem s láskou nejen předčítají, ale také
je seznamují s předními českými spisovateli a ilustrátory.
Záměrem tohoto projektu je vypěstovat u dětí kladný
vztah ke knihám. Vtáhnout děti do světa pohádek, v
kterých se nachází velká moudrost a ponaučení. Děti se
učí vnímat dobro a zlo, hravou formou se seznamují se
čtenou podobou jazyka českého, učí se rozlišovat prózu,
poezii a rozšiřují si slovní zásobu.
Jelikož je pro děti silným zážitkem předčítání pohádky
jinou osobou než pedagogem, máme tak možnost na
danou pohádku navázat a využít ji při vzdělávání dětí
odpoledne i v následujících dnech při činnostech, ať už
rozumových, dramatických, hudebních či výtvarných.
Knihy se tak stávají věrnými kamarády a děti si vytváří
vztah k tištěné podobě a těší se, až začnou chodit do
základní školy a naučí se číst. Budou si pak moci oblíbené
pohádky i zajímavé knihy přečíst samy.
A možná nás prvňáčci rádi navštíví ve školce, malým
dětem přečtou pohádku a svým učitelkám se pochválí, co
se už ve škole naučili.
Kdoví, možná v Janové díky tomuto projektu vyroste
nový český spisovatel.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

JANOVSKÉ LISTY
ZÁPIS 46. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO DNE 11. 12. 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 Dodatek č. 1 přestavba školy jako bod 12.
Návrh usnesení 458/1217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 458/1217 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Bronislav
Soukup a Jaroslav Tomanec, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 459/1217: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Bronislava Soukupa a Jaroslava
Tomance, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 459/1217 bylo schváleno.
Kontrola usnesení č. 364/0217 – trvá
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 9
Účetní
obce
seznámila
zastupitele
podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 9.
Návrh usnesení 460/1217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 460/1217 bylo schváleno.
Bod 4 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 2020
Účetní obce seznámila zastupitele se střednědobým
výhledem rozpočtu na rok 2018 -2020.
Návrh usnesení 461/1217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2020.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 461/1217 bylo schváleno.
Bod 5 – Schválení rozpočtu na rok 2018
Účetní obce opětovně seznámila zastupitele s návrhem
rozpočtu na rok 2018 pro schválení zastupitelstvem.
Návrh usnesení 462/1217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočet na rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 462/1217 bylo schváleno.
Bod 6 – Střednědobý výhled rozpočtu MŠ
Účetní obce informovala přítomné o střednědobém
výhledu rozpočtu MŠ Janová zpracovaným účetní MŠ
paní Juřicovou.
Návrh usnesení 463/1217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje upravený střednědobý výhled rozpočtu MŠ.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 463/1217 bylo schváleno.
Bod 7 – Schválený rozpočet na rok 2018 MŠ
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Účetní obce informovala přítomné o rozpočtu MŠ Janová
na rok 2018 taktéž zpracovaným účetní MŠ paní
Juřicovou, který bude po konzultaci se starostou obce
Janová a účetní obce Janová upraven.
Návrh usnesení 464/1217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje upravený rozpočet MŠ na rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 464/1217 bylo schváleno.
Bod 8 – Schválení zřizovací listiny MŠ
Starosta obce seznámil zastupitele se zněním zřizovací
listiny MŠ Janová. Zastupitelé měli možnost se s jejím
obsahem seznámit od 7.12.2017 na základě emailu
zaslaného starostou obce všem zastupitelům.
Návrh usnesení 465/1217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zřizovací listinu MŠ.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 465/1217 bylo schváleno.
Bod 9 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Starosta obce seznámil zastupitele s Dodatkem č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí dotace.
Návrh usnesení 466/1217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 466/1217 bylo schváleno.
Bod 10 – Prodej pozemku
Místostarosta obce informoval zastupitele, že při zaměření
pozemku, který byl v záměru obce nabídnut k odprodeji,
byly zjištěny nesrovnalosti v číslovaných parcelách a
výměře. Z tohoto důvodu bude opětovně vyvěšen záměr
odprodeje pozemku už na základě správně očíslovaných
parcel a to č. 1921, 2778/1 a 2022/10 o výměře 48m2.
Návrh usnesení 467/1217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr obce prodej pozemku p.č. 1921, 2778/1 a
2022/10 o výměře 48m2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 467/1217 bylo schváleno.
Bod 11 – Žádost o účelovou dotaci
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti o poskytnutí
účelové dotace pro TJ Tatran Janová. Výše poskytnuté
dotace byla odsouhlasena na částku 40.000,-Kč.
Návrh usnesení 468/1217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje poskytnutí účelové dotace pro TJ Tatran Janová
ve výši 40.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 468/1217 bylo schváleno.
Bod 12 – Dodatek č. 1 – přestavba školy
Starosta obce předložil zastupitelům zpracované celkové
náklady na přestavbu školy s vypracovanými víceprácemi
a méněprácemi.
Návrh usnesení 469/1217: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Dodatek č. 1 – přestavba školy.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 1 ( Kotrla Lubomír),
Zdrželi se 0
Usnesení č. 469/1217 bylo schváleno.
Bod 13 – Různé
Starosta obce informoval zastupitele o vyhlášení dotačního
titulu Ministerstva práce pro místní rozvoj na rok 2018,
které se týká výstavby dětských hřišť. Do 15.1.2018 je
nutné zpracovat žádost. Ze strany obce Janová je o tuto
dotaci zájem vzhledem k tomu, že úprava hřiště za MŠ je
nutná.

JANOVSKÉ LISTY
ZÁPIS 47. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 3. 1. 2018
(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.
( zastupitel Bronislav Soukup se dostavil v 17,10 hodin)
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 zastupitele Aleše Olšáka byl program doplněn o
žádost na změnu územního plánu a na návrh starosty byl
program dále doplněn o schválení výběrového řízení na
zhotovitele na revitalizaci hřbitova.
Návrh usnesení 470/0118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 470/0118 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Dalibor
Bartík a Aleš Olšák, zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 471/0118: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Aleše
Olšáka, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 471/0118 bylo schváleno.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 1
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 1 zpracovaným účetní obce.
Návrh usnesení 472/0118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 472/0118 bylo schváleno.
Bod 4 – Schválení vypsání výběrového řízení na
zhotovitele na revitalizaci hřbitova
Starosta
obce informoval zastupitele o návrhu na
schválení vypsání výběrového řízení na revitalizaci
hřbitova. Práce na revitalizaci by probíhaly v několika
etapách. Je možnost využít dvou vyhlášených dotačních
titulů. Termín pro podání přihlášek je do 15.2.2018
Návrh usnesení 473/0118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele na
revitalizaci hřbitova.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 473/0118 bylo schváleno.
Bod 5 – Žádost na změnu územního plánu
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti manželů
Olšákových na změnu územního plánu na parcelách č.
1193/1,1195, 1196, 1199, 1204. Tato žádost o změnu
územního plánu bude přidána k žádostem o změnu
územního plánu již podaným na Stavební úřad ve Vsetíně.
Návrh usnesení 474/0118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost na změnu územního plánu.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 474/0118 bylo schváleno.
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Starosta obce informoval zastupitele o pokračování
příprav ohledně žádosti obce na dotační titul Ministerstva
pro místní rozvoj na rok 2018, které se týká výstavby
dětských hřišť.

ZÁPIS 48. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 24. 1. 2018
(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 Bronislav Soukup )
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 bod Schválení
žádosti o poskytnutí dotace z programu na podporu
obnovy venkova Zlínského kraje a programu MZČR a bod
Žádost o odkoupení obecního pozemku.
Návrh usnesení 475/0118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 475/0118 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Lubomír
Kotrla a Jaroslav Tomanec, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 476/0118: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Kotrlu a Jaroslava
Tomance, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 476/0118 bylo schváleno.
Kontrola usnesení 364/0217 - trvá
Bod 3 – Odprodej pozemků
Starosta obce navrhl schválení odprodej pozemků 2778/1,
1921, 2022/10 o celkové výměře 48m2 za cenu 75,Kč/m2. Záměr obce odprodeje pozemků byl řádně
vyvěšen na úřední desce, žádný další zájemce se
nepřihlásil a nikdo nevznesl námitky.
Návrh usnesení 477/0118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje odprodej pozemků 2778/1, 1921, 2022/10 o
celkové výměře 48m2 za cenu 75,-Kč/m2
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 477/0118 bylo schváleno.
Bod 4 – Schválení výše odměn u neuvolněných členů
zastupitelstva dle nařízení vlády ze dne 11. září 2017
Starosta obce předložil zastupitelům návrh schválení výše
odměn u neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení
vlády ze dne 11. září 2017 dle Přílohy nařízení vlády
318/2017Sb. Návrh zvýšení odměn od 1.2. 2018.
Návrh usnesení 478/0118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva dle
nařízení vlády č. 318/2017 od 1.2. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 478/0118 bylo schváleno.
Bod 5 – Schválení dodavatele na revitalizaci hřbitova
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pokračování ze strany 3
Starosta obce informoval zastupitele o výběrovém
řízení na dodavatele na revitalizaci hřbitova, které
proběhlo dne 23.1.2018 v prostorách OÚ Janová za
přítomnosti výběrové komise ve složení Dalibor
Bartík, Jaroslav Tomanec a Tomáš Kocurek ze
Zděchova. Z pěti oslovených nabídek se do výběru
zařadily tři firmy. Výběrová komise vybrala stavební
firmu TM Stav, spol. s r.o. Vsetín s nejnižší nabídkou,
která činila 2.928.405,-Kč.
Návrh usnesení 479/0118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dodavatele na revitalizaci hřbitova.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 2
(Olšák Aleš, Kotrla Lubomír)
Usnesení č. 479/0118 bylo schváleno.
Bod 6 – Schválení vyčlenění vlastních prostředků
na revitalizaci hřbitova
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na
schválení vyčlenění vlastních prostředků na
spolufinancování revitalizace hřbitova.
Návrh usnesení 480/0118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vyčlenění vlastních prostředků na
revitalizaci hřbitova.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 2
(Olšák Aleš, Kotrla Lubomír)
Usnesení č. 480/0118 bylo schváleno.
Bod 7 – Webové stránky obce
Místostarosta obce seznámil zastupitele s návrhem na
nového dodavatele webových stránek obce. Bylo
osloveno několik firem v celé republice, které by
splňovaly požadavky obce. Nejlepší nabídku, která
splňovala kritéria týkající se zabezpečení datových
toků, velikosti emailové schránky a celkové roční ceny
(tvorba stránek 24.900,-Kč bez DPH , webhosting
6.900,-Kč ročně) předložila firma Galileo corporation.
Návrh usnesení 481/0118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje změnu dodavatele obecních webových
stránek
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 481/0118 bylo schváleno.
Od 17,45 hodin byla omluvena zastupitelka Ing.
Hromadová.
Bod 8 – Žádost o poskytnutí dotace z programu na
podporu venkova Zlínského kraje a MZČR
Starosta obce navrhl zastupitelům schválit podání
Žádosti o poskytnutí dotace z programu na podporu
venkova Zlínského kraje a MZČR na revitalizaci
hřbitova. Tato žádost je již ve fázi zpracování.
Návrh usnesení 482/0118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace
z programu na podporu venkova Zlínského kraje a
MZČR.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 482/0118 bylo schváleno.
Bod 9 - Žádost o prodej pozemku
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti o
odkoupení obecního pozemku v katastru obce Janová
lokalita Hořansko. Parcely č. 1700/1, p.č. 1700/2 , p.č.
1700/3, celková výměra 0,4ha
Návrh usnesení 483/0118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr obce o prodeji pozemku
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v katastrálním území Janová o výměře 0,4ha.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 483/0118 bylo schváleno.
Různé:
Zastupitel Lubomír Kotrla se dotazoval, jakým způsobem
je ošetřeno v zimním období odklízení komunikací od
napadaného sněhu v obci Janová. Starosta ho informoval,
že je sepsána smlouva týkající se odklízení hlavních i
ostatních komunikací.

ZÁPIS 49. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 14. 2. 2018
(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 Bronislav Soukup )
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 jeden bod Určení
zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem na změně
územního plánu.
Návrh usnesení 484/0218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 484/0218 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Aleš Olšák
a Romana Hromadová, zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 485/0218: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovatele zápisu Aleše Olšáka a Romanu
Hromadovou, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 485/0218 bylo schváleno.
Kontrola usnesení 364/0217 - trvá
Bod 3 – Hodnotící zpráva MŠ za rok 2017
Ředitelka MŠ Martina Borsíková Ďurinová s účetní MŠ
paní Juřicovou
předložily zastupitelům s Hodnotící
zprávu MŠ za rok 2017 a seznámily zastupitele s jejím
obsahem. Hodnotící zpráva MŠ za rok 2017 je
k nahlédnutí na Obecním úřadě Janová. Ředitelka MŠ
zároveň zodpověděla dotazy zastupitelů týkajících se
inventur majetku, počtu dětí navštěvujících MŠ, počtu
strávníků v MŠ.
:
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí Hodnotící
zprávu MŠ za rok 2017.
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 2
Účetní
obce
seznámila
zastupitele
podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 2.
Návrh usnesení 486/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 486/1218 bylo schváleno.
Bod 5 – Hodnotící zpráva OÚ za rok 2017
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pokračování ze strany 4
Účetní obce předložila zastupitelů Hodnotící zprávu OÚ
za rok 2017 a seznámila zastupitele s jejím obsahem.
Hodnotící zpráva OÚ za rok 2017 je zveřejněna na
webových stránkách obce Janová a zároveň umístěna na
fyzické vývěsce obce Janová.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí Hodnotící
zprávu OÚ za rok 2017.
Bod 6 – Inventury
Účetní obce seznámila zastupitele s inventurami, které
proběhly ve dvou rovinách, fyzických a dokladových.
Návrh usnesení 487/0218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje předložené inventury.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 487/0218 bylo schváleno.
Bod 7 – Poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti Sociálních
služeb města Vsetína o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
na provozní náklady. Vzhledem k tomu, že se jedná o péči
o občana Janové, návrh na dotaci byl ve výši 5.000,-Kč.
Návrh usnesení 488/0218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši
5.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 488/0218 bylo schváleno.
Bod 8 – Prodej pozemku
Starosta obce navrhl zastupitelům schválení prodeje
pozemků 1700/1 p.č., 1700/2 p.č., 1700/3 o celkové
výměře 0,4ha v lokalitě Hořansko. Návrh ceny za m2 byl
5,-Kč a 7,-Kč.
Návrh usnesení 489/0218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje prodej pozemků 1700/1 p.č., 1700/2 p.č., 1700/3
o celkové výměře 0,4ha v lokalitě Hořansko za cenu 7,Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 489/0218 bylo schváleno.
Bod 9 - Prodej pozemku
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o odkoupení
obecního pozemku v katastru obce Janová p.č. 2807/1 o
výměře 241m2 manželů Josefa a Jiřiny Kocourkových a
Evy Filgasové.
Návrh usnesení 490/0218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr obce o prodeji pozemku p.č. 2807/1 o
výměře 241m2.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 1 (Olšák
Aleš)
Usnesení č. 490/0218 bylo schváleno.
Bod 10 – Schválení výroční zprávy za rok 2017 o
poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.
Starosta obce předložil zastupitelům Výroční zprávu za
rok 2017 o poskytování informací dle zákona č.106/1999
Sb.
Návrh usnesení 491/0218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Výroční zprávu za rok 2017 o poskytování
informací dle zákona č.106/1999 Sb.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 491/0218 bylo schváleno.
Bod
11 - Určení zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem na změně územního plánu
Navrženým zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem
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na změně územního plánu byl starosta obce Jan
Machalec.
Návrh usnesení 492/0218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje starostu obce Jana Machalce jako zastupitele
pro spolupráci s pořizovatelem na změně územního
plánu.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 492/0218 bylo schváleno.
V 18,20 hodin odešel zastupitel Dalibor Bartík.
Různé:
Zastupitel Lubomír Kotrla konstatoval, že pokud budou
schváleny dotace, uskuteční se v roce 2018 dvě akce
financované částečně z dotací, a to revitalizace hřbitova
a dětské hřiště.
Na dotaz Aleše Olšáka, zda v Hořansku budou alespoň
částečně opraveny cesty bylo starostou přislíbeno, že
pokud bude v rozpočtu dostatek prostředků, bude snaha
cesty v Hořansku uvést do sjízdného stavu.
Sesuv svahu na Štěpnici byl v těchto dnech opětovně
kontrolován a nyní se čeká na výsledek, zda bude možné
na základě výsledku požádat o dotaci.

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
V OBCI JANOVÁ
V 1. kole volby z 597 voličů v seznamu hlasovalo 377,
odevzdaných obálek bylo 377, platných hlasů 377.
Volební účast činila 63,15%.
V 2. kole volby z 595 voličů v seznamu hlasovalo 422,
odevzdaných obálek bylo 422, platných hlasů 421.
Volební účast činila 70,92%.
1. kolo:
Topolánek Mirek Ing.
44 hlasů
11,67%
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
32 hlasů
8,48%
Fischer Pavel Mgr.
45 hlasů
11,93%
Hynek Jiří RNDr.
8 hlasů
2,12%
Hannig Petr Mgr.
1 hlas
0,26%
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. 0 hlasů
0,00%
Zeman Miloš Ing.
133 hlasů
35,27%
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 30 hlasů
7,95%
Drahoš Jiří
prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
84 hlasů
22,28%
2. kolo:
Zeman Miloš
Drahoš Jiří

210 hlasů
211 hlasů

49,88%
50,11%
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únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Komunální odpad - SKO

leden

měsíc

OÚ Janová - svoz odpadu v roce 2018

5.

2.

2.

13.

11.

8.

6.

3.

14.

12.

9.

7.

19.

16.

16.

27.

25.

22.

20.

17.

28.

26.

23.

21.

12.

30.

8 x ročně

9.

4 x ročně

30.
Tříděný odpad - PLASTY

12.

Tříděný odpad - PAPÍR

2.
9.

pátek
LICHÝ týden
26 svozů / rok

31.
13.

1.

13.

27.

31.
3.

1.

Tříděný odpad - SKLO
Nebezpečný a objemný odpad

interval svozu

7.

7.

1.

2 x ročně
2 x ročně ( sobota )

červenou barvou označeny svátky

pozn. :
Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu bude řešen formou MOBILNÍHO SVOZU.

OTEVŘENÍ NOVÉ KNIHOVNY V
JANOVÉ
Jak si již mnozí občané všimli, děti z mateřské školky se
přestěhovaly do budovy školy a původní prostory zůstaly
volné.
Na základě požadavku Masarykovy veřejné knihovny
Vsetín jsme tyto prostory dostali od obce pro zřízení nové
knihovny. Našli se však i takoví občané, kteří mně osobně
vytýkali, že původní knihovna byla dostačující a prostory
bývalé školky se mohly využít pro rekonstrukci dalších
bytů. Naši starší občané naopak s radostí uvítali
přestěhování knihovny do nižšího patra. Knihovna je již
otevřena a čtenáři si pochvalují, že nemusí zdolávat tolik
schodů.
Prvními návštěvníky nové knihovny byly děti
z mateřské školky. Přesto, že je mezi nimi hodně malých
dětí, můžu říci, že byly nadšené. Prohlížely si knihy, paní
ředitelka jim dávala hádanky. Z knihovny se jim nechtělo
ani odcházet a už se těší na další návštěvu, která bude
v březnu. Všechny Vás zvu na prohlídku nové knihovny,
k registraci za stálé členy a ke čtení si taky něco určitě
vyberete.
text: Vlasta Valešová, foto: archiv MŠ

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JANOVÁ
Valná hromada se letos uskutečnila dne 28. 1. 2018. Jako
každoročně nejdůležitější zprávou valné hromady byla
zpráva o činnosti sboru za rok 2017 a plán práce na rok
2018. Obě zprávy přednesl starosta sboru Jiří Pončík.
V úvodu starosta připomněl, že minulá vláda
nezapomínala na dobrovolné sbory, o čemž svědčí mnoho
opravených zbrojnic a nově pořízená technika. Vyslovil
přání, aby po ustavení nové vlády i tato pokračovala ve
stejných stopách, poněvadž v resortu zanedbávaném po
řadu let je ještě mnoho co napravovat.
K situaci v obci se vyjádřil politování nad ukončením
činnosti základní školy, ale na druhou stranu kvitoval
stabilizaci po odstoupení několika členů zastupitelstva a
jejich nahrazení novými zastupiteli.
Prevence – na tomto úseku zákon již 30 let omezuje
činnost dobrovolných hasičů při preventivních prohlídkách
v rodinných domech, které dle zákona o požární ochraně č.
130/85 provádí osoby a firmy podnikající v požární
ochraně. Činnost místního sboru se proto na tomto poli
věnuje především propagaci na nástěnce SDH. Kriticky
přiznal, že sbor má rovněž rezervy v kontrole hydrantů a
vodních zdrojů.
Starosta Pončík upozornil na březnovou soutěž Požární
ochrana očima dětí, kde se v minulosti děti z Janové dříve
úspěšně umisťovaly. Proto by rád v letošním roce oslovil
místní mateřskou školu, aby se děti znovu do soutěže
zapojily, stejně jako mladí hasiči z kroužku.
Represe – jednotka Požární ochrany obce je zařazena do
skupiny JPO V, která je určena pro místní zásahy.
Jednotka má 10 členů a může se zmobilizovat až na 15
členů.
Jednotka se zúčastnila námětového cvičení při oslavách
120. let založení SDH Janová při součinnosti sborů
z okrsku a Hovězí. Dále se jednotka zúčastnila cvičení
v dálkové dopravě vody, jejímž pořadatelem byla Lhota u
Vsetína. Zúčastnilo se jí celkem 20 hasičských aut, bylo
použito 160 hadic typu B, délka trasy 3.160 metrů ze
Lhoty na semetínské paseky. Převýšení činilo 160 metrů a
voda se do cílového bodu podařila dovést za 30 minut.
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Další doprava dálkové vody, tzv. akce Putovní kýbl, se
bude konat pravděpodobně v září v Leskovci.
Požární sport – základ družstva mužů tvoří bratři Petr,
Pavel a Aleš Olšákovi, Richard Machalec a Jarek Šimčík.
Starosta Pončík pochválil i družstvo žen. Obě družstva
jezdila během sezony po soutěžích a byla úspěšná i na
kvalitně obsazených soutěžích. Prestižní putovní cenu O
Pantok starosty okrsku č. 1 vybojovali muži na závěr
sezony na Bobrkách.
Práce s mládeží – zde Jiří Pončík především vyzdvihl
zásluhy vedoucích kroužku mladých hasičů Richarda
Machalce, Jany Machalcové a jejich pomocníků Aleše
Čably a Kláry Katrušákové. Připomněl, že družstva
mladých hasičů se účastní soutěží okresní ligy a taktéž
soutěží hry PLAMEN. Velmi vydařenou akcí byly rovněž
Janovské šedesátky, které pořádal již podruhé SDH
Janová za dotační podpory KSH, ale i sponzorské pomoci
rodičů.
Kulturní a brigádní akce – hasiči uskutečnili již tradiční
sběr kovového odpadu, sběr elektroodpadu a papíru.
Největší kulturní akcí roku 2017 byly oslavy 120.
výročí založení SDH Janová, která se uskutečnila 12.
srpna 2017 s velmi bohatým a úspěšným programem,
který přivítal řadu diváků z obce i širokého okolí.
Odolnost hasičů prověřily tentokrát hody, vodění
barana, kdy po první třetině trasy začalo bez ustání velmi
hustě pršet. Hasiči vydrželi a objeli celou vesnici. Za to
všem zúčastněným patří velký dík.
Plán práce na rok 2018
1) I nadále pokračovat ve výcviku soutěžních
družstev mužů, žen a mladých hasičů
2) Udržování techniky v provozuschopném stavu
3) Opětovné uskutečnění sběru kovového odpadu,
elektroodpadu a sběr papíru
4) Uskutečnění kulturních akcí stavění a kácení máje
5) Uskutečnění akce Janovské šedesátky
6) Uskutečnění dalších sportovně-kulturních akcí
jako například o nejsilnějšího mladého
hasiče/hasičku, při příležitosti vánočních svátků
jarmark, pěvecká vystoupení apod.
7) Zlepšení práce s hasičským tiskem
text: na základě podkladů SDH Janová zpracoval
Radomír Dolanský

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
MYSLIVECKÉHO SPOLKU JANOVÁ –
ÚSTÍ
Výroční členská schůze Mysliveckého spolku Janová –
Ústí proběhla 10. února 2018 jako již tradičně v kavárně
ZZJM v Janové. Letos byly řady zúčastněných mírně
prořídlé, poněvadž chřipková epidemie se nezastavila ani
před myslivci, kteří jsou běžně proti rozmarům počasí
imunní. Proti virům však nikoliv.
Výroční schůzi zahájil jako předsedající Ivo Zgarba.
V úvodu přivítal vzácné hosty. Starostu Ústí Vladimíra
Kováře, za SDH Ústí starostu Libora Dvořáka, dále
pracovníka obecního úřadu Antonína Filu. Za obec
Janovou starostu a zároveň mysliveckého hospodáře Jana
Machalce, za TJ Tatran Janová místopředsedkyni Taťánu
Hradovou a za SDH Janová starostu Jiřího Pončíka.

strana 7

Poté předal slovo předsedovi Mysliveckého spolku
Janová – Ústí Josefu Mikulenčákovi, který přednesl
výroční zprávu.
Předseda opakovaně přivítal všechny hosty a
myslivecké kamarády honce. Podle březnového sčítání
zvěře jsou stavy v honitbě dlouhodobě na přibližně stejné
úrovni. V dubnu se střelci mysliveckého spolku sešli na
střelnici v Pozděchově na soutěži O pohár předsedy
mysliveckého spolku. Z velkým náskokem zvítězil Josef
Zajíček, před Richardem Machalcem a Zdeňkem
Šimarou. Mnohem napínavější se stal v průběhu soutěže
rozstřel mezi myslivci o poslední místo.
V srpnu uspořádal myslivecký spolek ve sportovním
areálu v Janové další rockovou noc se skupinami No
koment, Headmaster a Dewer. Řadu hostů samozřejmě
přilákaly lahůdky myslivecké kuchyně a na místě uzené
pochoutky. Konec akce brzy nad ránem jen dokazoval
její úspěch. Což potvrdila i nemalá účast, přestože se
v okolí konala řada dalších zajímavých akcí. Přesto
předseda Mikulenčák vyzval své kolegy a kolegyně, aby
se nenechali ukolébat dosavadní oblíbeností těchto
mysliveckých akcí a hledali další cesty, jak zvyšováním
atraktivity a kvality rockových nocí jejich oblíbenost
přinejmenším udrželi.
Dále předseda zhodnotil udržení především vysoké
zvěře v honitbě díky návozu řepy a pořádané naháňky.
Na začátku prosince někteří členové mysliveckého
spolku odjeli na hon do Tvorovic a zdejšího
Mysliveckého sdružení Hruška – Tvorovice. Tento hon
domluvil Pavel Bambuch, za což mu Josef Mikulenčák
ještě jednou poděkoval. Myslivci z Janové a Ústí si zde
libovali nad množstvím zajíců. Do Tvorovic pak na
Štěpána odjela ještě další skupina myslivců.
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záležitostí spolku v diskusi byla oficiální část výroční
členské schůze ukončena a všichni byli pozváni na
slavnostní oběd. Ještě předtím však předseda
mysliveckého spolku Josef Mikulenčák pozvedl číši a
připil na nový přírůstek mezi myslivci, Jeníčka Machalce.
Učinil tak ve zrychleném režimu, aby mu jej neschlamstli
mladí hasiči. Z malého Jendy bude zajisté velmi dobrý
myslivec, poněvadž již před příchodem na Zemi
vysedával dlouho na čekané.
text a foto: Radomír Dolanský

V závěru přednesené zprávy předseda Mikulenčák
poděkoval vedení obou obcí za trvalý vstřícný přístup
k myslivosti, složkám za dlouhodobou spolupráci a všem
členům za aktivní přístup k řešení úkolů a za pomoc
přátelům spolku, především při naháňkách.
Následovala zpráva hospodáře mysliveckého spolku
Jana Machalce. Letos hospodář konstatoval, že stav
považuje za optimistický, přestože například odlov srnčí
zvěře byl splněn pouze na 52%. Uspokojivý byl na druhou
stranu odlov vysoké. Uloveno bylo taktéž 13 kusů černé
zvěře. Všechny odlovené kusy prošly vyšetřením
především na africký mor s negativním výsledkem.
Důležitou součástí je odlov zvěře škodící myslivosti.
Celkem bylo odloveno dvanáct lišek a jedna kuna. Menší
zájem je o odlov kachen, kterých bylo uloveno osm kusů.
Po zprávě finančního hospodáře a kontrolní a revizní
komise byl otevřen bod různé. Zde se rozvinula široká
debata především u tématu GDPR, což je nařízení EU o
ochraně osobních dat. Vláda ČR zde opět zaspala a
několik měsíců před vstupem GDPR v platnost stále chybí
prováděcí zákony, takže hrozí, že v České republice začne
platit unijní (nejtvrdší) verze, protože náš stát si, na rozdíl
od jiných států, nevyjednal výjimky.
Dále Josef Mikulenčák nastínil plán činnosti na rok
2018. V březnu jako obvykle proběhne sčítání zvěře.
V dubnu proběhnou střelby a rovněž by měla být
naplánována brigáda na mysliveckém zařízení. Na
přelomu července a srpna mají myslivci v plánu opět
uskutečnit taneční zábavu. Na začátku prosince opět
připravit mikulášskou naháňku.
Vášnivá debata se rozvinula na téma honby za pokémony.
V poslední době myslivce omezuje ve výkonu práva
myslivosti, poněvadž je skutečností, že nadšenci poletují
jako jednotlivci, ale i celé rodiny po lese ve dne v noci a
hledají pokémony. Řešila se i právní stránka věci, kdy si
provozovatel hry bez povolení majitele pozemku umístí
navigaci, kde se mu zachce. Podle vyjádření mnohých
myslivců není problém v nočních hodinách zahlédnout
tlupu lovců pokémonů s čelovkami na hlavách, jak
poletují po lese. Velmi podobným problémem je dnes
stále oblíbenější hra na pomezí sportu a turistiky
geocaching, kdy soutěžící na základě GPS dohledává
schránky. Línější rádoby sportovci jezdí po lese auty.
Vyjma zákazu umístění majitelem pozemku však
v podstatě proti tomuto fenoménu neexistuje žádná
obrana.
Následovaly zdravice hostů a po řešení dalších

VALNÁ HROMADA TJ TATRAN
JANOVÁ
V neděli 25. února 2018 se sešli na své valné hromadě
sportovci a členové Tělovýchovné jednoty Tatran Janová,
aby zhodnotili činnost za uplynulý rok a vytyčili si hlavní
úkoly do roku 2018.
Přítomné sportovce a hosty přivítala místopředsedkyně
TJ Tatran Janová Taťána Hradová. Za obec přišel jako
host starosta obce Janová Jan Machalec, hasiče
zastupoval starosta SDH Jiří Pončík, za Myslivecké
sdružení Janová – Ústí to byl předseda Josef Mikulenčák.
Poté všechny přítomné vyzvala, aby povstáním uctili
památku svých kolegů a kamarádů, Bohuslava Kováře a
Josefa Piskláka, kteří navždy opustili řady sportovců.
Následně se osobně ujala přednesení zprávy o činnosti.
Dle statistických údajů evidovala TJ Tatran Janová k 31.
12. 2017 celkem 128 členů. Během loňského roku 6 členů
ukončilo činnost, 2 zemřeli a přišli 3 noví členové. Z toho
je 92 mužů, 36 žen a z celkového počtu je 26 členů
v kategorii senior. Nejmladším sportovcem je Pavel
Bambuch (2006). Místopředsedkyně upozornila na
významné jubileum v historii spolku, který byl založen
v roce 1928, a tedy letos oslaví 90 let svého trvání.
Jak se podařilo realizovat závěry předchozí valné
hromady?
Hlavním úkolem bylo sestavit vyrovnaný rozpočet.
Vzhledem k menšímu počtu konaných kulturních akcí byl
tento úkol více než náročný. Rovněž se snížil počet
pronájmů a setů. Přestože obec i ve své ztížené finanční
situaci poskytla TJ Tatran Janová finanční podporu na
údržbu areálu, není celková finanční situace spolku nijak
příznivá.
Dalším z úkolů bylo aktivní vyhledávání sponzorů pro
úpravy sportovního areálu. Zde byla dohodnuta
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sponzorská výpomoc firmy TM Stav, která měla
poskytnout plošinu k výměně síťové zábrany, která však
nakonec proběhla svépomocí.
Důležitým úkolem bylo natření střechy nad tanečním
kruhem, zábradlí kolem hřiště a brankových konstrukcí.
Tyto úkoly byly splněny nakonec jen z poloviny
především díky nízké účasti na brigádě svolané právě za
tímto účelem. Při nátěru střechy se nejvíce angažoval
Pavel Kubáč, za což mu místopředsedkyně Hradová
dodatečně vyslovila poděkování.
K naplánované opravě plotu za východní bránou
nedošlo z organizačních důvodů. V závěru roku 2017 se
naopak podařilo zajistit firmu Martin Hrada na prořez
stromů a mohly tak být ořezány stromy u hlavní silnice,
což bylo již nutností. Na této akci by se měla sponzorsky
podílet firma TM Stav.
V rámci spolupráce s obcí poděkovala Taťána
Hradová především za podporu sloužící, jak již bylo
řečeno, k údržbě areálu. Spolupráci s ostatními složkami
zhodnotila jako standardní. Upozornila na důležitou
změnu, kdy byl v areálu vyměněn elektrický rozvaděč a
na akcích již nehrozí opakované výpadky dodávky
elektřiny.
Místopředsedkyně kladně hodnotila i uspořádání
Memoriálu Antonína Soukupa a kácení máje spojeného
s dětským dnem. Na závěr poděkovala za práci
dosavadním členům výboru, všem členům, kteří se
zasloužili o činnost a údržbu a správu majetku TJ, jako i
za podporu obce a vstřícnou spolupráci s ostatními
složkami.
Jako další vystoupil se zprávou o činnosti kopané a
starých pánů Lubomír Čabla. Hned zpočátku konstatoval,
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že se bohužel nepodařilo janovskou kopanou udržet ve
III. třídě. Přišel pád do IV. třídy, nad čímž Lubomír Čabla
osobně vyjádřil lítost. Dokonce se mluvilo o úplném
odhlášení ze soutěže kopané. K tomu nakonec naštěstí
nedošlo, protože se dalo předpokládat, že v takovém
případě by se asi už těžko znovu podařilo činnost oddílu
kopané obnovit.
Určitou záchranou bylo po dohodě zapojení hráčů
Vsetína B, i když nakonec se do mužstva nezapojil
takový počet hráčů, který byl původně avizován. Naštěstí
přišel do oddílu ještě brankář Patrik Pončík, po několika
letech se vrátil Filip Trlica, ze vsetínského dorostu přišli
Lukáš Mlčoušek a Tomáš Helis, podařilo se taktéž získat
posilu ze Lhoty u Vsetína. Pod vedením Radima Jakeše,
který při konsolidaci mužstva odvedl velký kus práce,
mohla být zahájena soutěž ve III. třídě. I když zpočátku
byly nějaké problémy, než se oddíl sehrál, nakonec je
prozatimním výsledkem 5. místo s 15 body a k dobru
jeden zápas.
Lubomír Čabla dosavadní umístění kvitoval,
rozhodující však bude jarní část. Oznámil zahájení zimní
přípravy, kdy mužstvo trénuje 3x týdně, aby se
z časových důvodů mohlo zúčastňovat co nejvíce hráčů.
Trénuje se systémem 2x venku, 1x v hale. Byly odehrány
dva přípravné zápasy, vítězný s Leskovcem (5:0) a
remíza s Huslenkami (5:5). Další zápasy budou ještě
následovat. Jedná se i o dalším posílení.
Staří páni se scházejí již několik let každý pátek venku
nebo v hale. Účastní se klasických soutěží nebo
memoriálů se střídavými výsledky. Nejdůležitější, podle
Luboše Čably je, že se scházejí a udržují se ve formě.
Zprávu o činnosti rekreačních sportů přednesla Jana
Pončíková. V minulém roce působily v TJ Tatran Janová
tři skupiny rekreačních sportů. Badminton, turistika a
volejbal. Badmintonu se v obci věnuje asi 25 zájemců.
Zde se někteří věnují hře čistě jen rekreačně, ale jsou zde
i hráči, kteří se zúčastňují turnajů se střídavými úspěchy.
Volejbalisté se během roku scházejí k zápasům
především ve sportovní hale. V měsících, kdy to počasí
dovolí, jezdí hrát zájemci na pískové hřiště na Hovězí. V
roce 2017 se uskutečnil šmigrustový volejbalový turnaj
s účastí 35 volejbalistů. Dostavilo se i družstvo
z Halenkova, a tak mohli místní hráči prověřit svoji
kvalitu i s jinými soupeři. Celý turnaj nebyl jen o sportu.
V závěru si zúčastnění poseděli při kytaře u hojně
prostřeného stolu.
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Na oplátku byli janovští volejbalisté pozváni na
turnaj do Halenkova. Podle sdělení Jany Pončíkové se
někteří členové rekreačních sportů spolupodíleli na
pořádání kulturních a společenských akcí pořádaných
tělovýchovnou jednotou. Všem, kteří přiložili ruku
k dílu, poděkovala a popřála jim pevné zdraví a chuť do
dalšího sportování.
Tradičně z hlediska činnosti nejobsáhlejší zprávu
přednesla Zdenka Chudějová. Tato neoficiálně oficiální
složka, poněvadž turisté jsou sice součástí tělovýchovné
jednoty, ale jako spolek jsou naprosto dobrovolným
uskupením pro každého, kdo má zrovna náladu, snad
s výjimkou hasičských sportů, má tradičně každoročně
největší počet akcí.
Výčet přednesla Zdenka Chudějová včetně zaměření
řady vycházek a zájezdů. Právě proto si turisté udržují
v průměru velmi vysokou návštěvnost akcí, poněvadž se
nejedná pouze o polykání kilometrů, ale vycházka má
takřka pokaždé určitý cíl a zaměření. Například návštěvy
umělců a udržovatelů tradic, objevování míst
neznámých, polozapomenutých a přesto velmi
zajímavých, osob, staveb a oblastí s velkým významem
pro historii Valachů a další.
V posledních letech se janovští turisté rovněž stále
častěji orientují na poznávací zájezdy spojené
s turistikou, takže si rozšiřují obzory poznání nejen
v České republice, ale i v zahraničí. Přestože se jedná
v první řadě o turistiku, janovští se na každém kroku
nezapomínají připomenout, odkud pochází. Se sytě
žlutými vlaječkami se znakem Janové kráčejí zemí,
zpívají si vlastní hymnu a přinášejí radost každému, kdo
má zrovna chuť jít s nimi.
Zdenka Chudějová nezapomněla poděkovat za
podporu především obci, jejímu starostovi, paní účetní,
která pravidelně hlásí akce turistů a především svým
kolegům a kamarádům, kteří své akce a zážitky popisují
v článcích pro zpravodaj obce.
Neméně důležitou zprávu pro fungování TJ Tatran
Janová o hospodářské činnosti přednesl Jaromír
Zbranek. V závěru svého hodnocení poděkoval Jaromír
Zbranek všem složkám využívajícím sportovní areál TJ,
sponzorům a firmám, které mají reklamy na oplocení
hřiště, obci Janová za podporu, pomocníkům
připravujícím mistrovská utkání, obsluhujícím, úklidu a
všem sportovcům ať už aktivním či rekreačním.
Připomněl, že funkci pokladníka a hospodáře vykonával
celých 40 let. Přesto své rady a poznatky nabídl, bude-li
o ně zájem, novému hospodáři TJ. Popřál rovněž vše
nejlepší novému výboru TJ Tatran Janová, který vzejde
z této valné hromady. Za svůj dlouholetý přínos
tělovýchovné jednotě byl Jaromír Zbranek odměněn
potleskem všech přítomných.
Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl Luděk
Halaš. Následovala volba nového výboru TJ Tatran
Janová, kterou řídil Milan Babovec. Za nové členy
výboru byli navrženi Lubomír Čabla, Michal Dobeš ml.,
Josef Holec, Taťána Hradová, Ivo Hrtáň, Martin Rotigel,
Ivana Rotigel, Bronislav Soukup, Jaromír Zbranek.
Nový výbor byl členskou základnou jednohlasně
odsouhlasen.
Předsedající valné hromady a místopředsedkyně nyní již
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bývalého výboru TJ Tatran Janová vyhlásila prostor pro
diskusi. Zde se přihlásili se svými zdravicemi všichni
hosté. Poté byla oficiální část valné hromady ukončena a
následoval slavnostní oběd.
text a foto: Radomír Dolanský

PODVEČER PRO SENIORY
Již potřetí uspořádal výbor pro kulturu a sport ve
spolupráci s obecním úřadem setkání seniorů v sále
kavárny ZZJM.
Opakovaně značný zájem seniorů dokazuje, že
zvolený trend je správný. Ostatně alespoň jako to
nejmenší poděkování našim předkům, kapka slušnosti,
která je nejen v naší společnosti stále vzácnější, to je
smysl akce. Akce, které zde bývaly normální před třiceti
lety. Pak je však normalizační proces č. 2 po roce 1989
zavrhl jako přežitek socialismu a teprve po řadě let se
mizející úctu k předkům snaží opět zachraňovat města a
obce.
Poněvadž se na prkna, co znamenají svět, tlačili
nedočkaví mladí umělci z místní školky, v rychlosti
téměř nadzvukové všechny přítomné přivítali hlavní
organizátoři letošního setkání seniorů, členové výboru
pro kulturu a sport a zároveň i zastupitelé obce Romana
Hromadová a Richard Machalec.
Pod vedením ředitelky MŠ Martiny Borsíkové –
Ďurinové a učitelky Jany Kaňůrkové děti předvedly
písničky, básničky a hry s rozpustilým skotačením.
Vděčné publikum je za každé číslo odměnilo bouřlivým
potleskem. V sále svítily diody mobilních telefonů
prozrazující, že umělecký projev dětí z mateřské školky
bude zaznamenán z mnoha úhlů. A radostí šklebící,
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ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY JANOVÁ PROBĚHNE DNE 15.
5. 2018

smějící se děti si to patřičně užívaly.
Za vystoupení si od obce a pořadatelů děti vysloužily
velkou tašku zubokazů. Ale kdo by zrovna teď myslel na
nejhorší, když sladkosti jsou takovou pochoutkou?
Ostatně malé pohoštění čekalo i na pozvané seniory.
Zatímco si všichni užívali pochoutek, na place se
začala chystat muzika. Původně měli přijet dva
harmonikáři z Jablůnky. Nakonec, k nadšení pořadatelů i
seniorů, přijeli harmonikáři tři a přibrali i bubeníka.
Stejně jako jejich předskokani ze školky na nic nečekali,
krátce se představili a jali se tahat měchy. K jejich zpěvu
se pomalu přidávali i hosté. Stačí jen trochu chtít a
nezapomínat, a zjistíme, že radost můžeme rozdávat
v každém věku.
text a foto: Radomír Dolanský

Termín zápisu stanovila ředitelka po dohodě se
zřizovatelem.
Zápis proběhne v budově mateřské školy. Bližší
informace naleznete od měsíce dubna vyvěšené na
budově MŠ, na úřední desce OÚ nebo na webových
stránkách www.msjanova.cz.
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte,
popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož
délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně
přijímají děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo
trvalého pobytu v Janové.
V případě cizinců místo pobytu, v příslušném
školském obvodu (§ 179 odst. 3) a to do výše
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Pro děti, které do 31. 8. 2018 dovrší 5 let, je
předškolní vzdělávání povinné. Zákonný zástupce dítěte
je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání (§ 34 odst. 2 školského zákona č. 561/2004
Sb., účinnost od 1. 9. 2017).
Povinné předškolní vzdělávání dítěte v mateřské
škole je BEZPLATNÉ až do zahájení povinné školní
docházky (ust. § 123 odst. 2 školského zákona, účinnost
od 1. 9. 2017), výdaje spojené s individuálním
vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.
text: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ Janová
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poradnou a dětskými divadly.
Děti se ve školce mají krásně. Přijďte se osobně
přesvědčit. Těšíme se na vás.
text: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ Janová,
foto: archiv MŠ

DĚTI Z MŠ V TĚLOCVIČNĚ

PROČ PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ PRÁVĚ
DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY?
Mateřská škola Janová se nachází v malebné obci
Janová na klidném místě ve dvouposchoďové budově
bývalé základní školy, v roce 2017 rekonstruované obcí
k potřebám MŠ. Poloha školy je pro rozmanitost jejího
okolí ideální pro seznamování dětí s přírodou, vytváření
si kladného vztahu k ní. Nedílnou součástí MŠ je
zatravněná zahrada s hracími prvky a hřiště.
Jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou dvaceti
dětí ve věku zpravidla od 2,5 do 6 let. Výhodou je, že se
ve třídě setkávají a pomáhají si děti různých věkových
skupin. Panuje u nás rodinná atmosféra s citlivým
přístupem k dětem, které se zde cítí dobře a bezpečně,
mají k nám důvěru.
Předškolní vzdělávání realizujeme podle vlastního
školního vzdělávacího programu Putování za duhou.
Posláním mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě
sebevědomé děti. Učíme děti prožitkem, vzájemně si
pomáhat, vážit si jeden druhého, uvědomit si, že každý z
nás je na něco chytrý, posilujeme zdravé sebevědomí,
přátelství. Úzce se zaměřujeme na spolupráci s rodinou,
vedeme děti k zdravému životnímu stylu, k pohybovým
aktivitám, estetické výchově a environmentální výchově.
V letošním školním roce jsme školní vzdělávací
program rozšířili o 5 doplňujících programů. Zvykací pro děti připravující se na docházku do MŠ, program
Čteme dětem - ve spolupráci s turisty Janová a místní
knihovnou, program Sportování, to nás baví - každé
úterý navštěvujeme sportovní halu v Janové, program
Přípravný - Metoda dobrého startu - pro děti připravující
se na docházku do ZŠ, program Jazýček - během dne
zařazujeme logo - chvilky zaměřené na logopedickou
prevenci.
V třídách postupně vytváříme nové hrací koutky - pro
herce (nový divadelní paraván s maňásky), pro kutily
(nový pracovní stůl s nářadím), pro hospodyňky (nová
hrací sestava s pračkou, žehlením a věšením prádla), pro
kuchtíky (nové dřevěné potraviny na krájení) a také
doplňujeme cvičební nářadí, hudební nástroje, dětskou
knihovnu, didaktické hračky a stavebnice.
Velký dík patří rodičům, kteří nám nabízí svoji
pomoc materiální i manuální. V Janové úzce
spolupracujeme s knihovnou, se spolkem hasičů, rybářů
a turistů. Dále spolupracujeme s logopedkou, dentální
hygienistkou, s pedagogicko-psychologickou poradnou

Dne 28. 11. 2017 jsme začali s dětmi z MŠ po dohodě s
panem Jaromírem Zbrankem pravidelně každé úterý
navštěvovat tělocvičnu.
Kromě jiných pohybových dovedností se děti učí hrát
i florbal. Každou sportovní činnost zahajujeme jako
správní sportovci rozcvičkou. Děti se učí správnému
držení hokejky, starší děti udržení míčku na čáře, střelbě
do branky a základům florbalových pravidel.
Dále se děti učí správně běhat, házet a chytat míč,
využívat velký prostor při pohybových hrách. Pro
celkové zklidnění po „náročném“ tréninku si děti rády
zazpívají oblíbené dětské písničky, protože se to ve
sportovní hale krásně rozléhá. Děti si pobyt v tělocvičně
velmi užívají a jsme všichni rádi, že ji můžeme
navštěvovat.
text a foto: Jana Kaňůrková

DIVADÉLKO V MŠ
Dne 7. 3. 2018 přijelo do MŠ divadlo LEONKA s
divadelním představením Jak skřítek Vítek roztančil
kytičky. Toto představení se dětem moc líbilo, jak
tématem, tak spojením hudby s pohybem.
Děti tak mohly vstupovat do děje a zahrát si, zazpívat i
zatančit. Už se všichni těšíme, až nás zase divadélko
LEONKA navštíví.
text a foto: Jana Kaňůrková
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ZIMNÍ VYCHÁZKY MŠ
V polovině ledna konečně napadl sníh, na který se děti
vždy tak těší. Proto jsme se snažili při pobytu venku co
nejvíce věnovat zimním radovánkám.
Děti s velkou radostí stavěly sněhuláky, sněhové
hromady, hradby a jiné stavby. Velmi je také bavilo
koulování, vytváření andělíčků a chození za sebou v
jedné stopě. Starší děti se naučily hrát honičku ve
vyšlapaných cestičkách. Jakmile byla vrstva sněhu
trochu vyšší, tak jsme začali jezdit na lopatách. Mladším
dětem to sice dělalo zpočátku trochu problémy, ale po
pár jízdách a patřičném vysvětlení se to rychle naučily a
užívaly si jízdy stejně, jako jejich starší kamarádi.
Doufáme, že sněhu ještě něco málo napadne a děti si
tak zimních radovánek budou moci užívat co nejdéle.
text a foto: Jana Kaňůrková

HURÁ, MÁME KARNEVAL!
Poslední den v lednu jsme si ve školce užili spoustu
zábavy. Celý týden jsme společně, malí i velcí, zdobili
třídu a vyráběli škrabošky a chystali se na karneval.
Všichni se moc těšili, někteří se už nemohli dočkat. Od
rána děti do mateřské školy přicházely v maskách.
Přicházely berušky, včeličky, princezny… Přišla i
Šípková Růženka, strašidlo, rytíř, pirátka, čarodějka a
ledová královna.
Pro děti jsme připravili nejen zajímavé hry, soutěže,
diskotéku a ceny, ale také speciální karnevalový
jídelníček. Paní kuchařka v kostýmu šaška dětem na
svačinu napekla veselé muffiny a k obědu krásně
nazdobila talířky. Děti si moc pochutnaly, hojně si
přidávaly a šaškovi pochvalami za mňamková jídla
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nešetřily.
Paní uklízečka coby paní doktorka dětem měřila tlak,
poslouchala srdíčko a naordinovala vitamínky. Paní
učitelky v kostýmech čarodějek i trochu kouzlily a létaly
na koštětech. Zpívali jsme, tančili, hledali poklad,
přenášeli vajíčka, lovili ryby, krmili draka, hádali
hádanky, sportovali, soutěžili individuálně i ve
skupinách a nechyběla ani módní přehlídka masek.
Karneval jsme si všichni náležitě užili. Odměnou
nám byly spokojené tváře dětí, které si o tomto zážitku
povídaly ještě několik následujících dnů.
Děkuji rodičům a zaměstnancům školky za
spolupráci. Díky Vám si děti karneval moc užily a
zůstaly jim na tento den krásné vzpomínky.
text: Martina Borsíková Ďurinová, foto: J. Kaňůrková

VÝLET NA KOLIBU – SILVESTR 2017
Jako každým rokem ani vloni jsme neporušili tradici a
opět jsme se v hojném počtu vydali na Janovskou kolibu,
abychom společně strávili poslední den roku 2017 a
zároveň tím i uzavřeli turistickou sezonu janovských
turistů.
Jak bývá tradicí, i tentokrát se nejen turisté, ale i
ostatní nadšenci této akce, setkali ve středu obce a
vyrazili údolím Hořanska k cíli. Přesto, že počasí bylo
mlhavé, deštivé, terén pod nohama méně zdatným činil
obtíže, mnozí se nenechali odradit. Cestou se přidávali
další sousedé, kamarádi, aby se pak v počtu téměř
padesátičlenné skupiny setkali na rozcestí nad Čaníky.
Tam už se veselili všichni, neboť se navzájem
pohostili cukrovím, horkou kávou, ohnivicí valašskou.
Na skupině se to ihned projevilo, neboť kroky některých
se neuvěřitelně zrychlily a skupina se začala pomalu
dělit. Nutno podotknout, že výstup lesním žlabem

k Lysnému nebyl zrovna snadný. Někteří to bohužel
museli vzdát a s ohledem na vlastní zdraví se rozhodli
vrátit zpět do obce. Část skupiny v čele se Staníkem
Chudějem se vydala udělat tradiční zápis do pamětní knihy
na Lysný. Nás starší velmi potěšilo, že se toho účastnily i
děti a mládež, kteří snad jednou převezmou pomyslnou
štafetu a budou ji předávat dalším generacím.
Na Janovskou kolibu jsme dorazili kolem poledne. Přes
opravdu nevlídné počasí se nás i tentokrát sešlo poměrně
hodně. Stále přicházeli další návštěvníci z okolních obcí,
aby se ohřáli u rozdělaného ohně, aby společně poseděli v
pergole, či u teplých kamen v kolibě.
Různých dobrot byla spousta, ať už těch z vlastních
zásob nebo z kuchyně paní Jany Kocurkové, která nám
byla opět ochotnou hostitelkou. Vzhledem k počasí se
bohužel mnoho z nás nezdrželo dlouho, nicméně opět jsme
se s radostí setkali s kamarády a známými, popřáli si
navzájem vše nejlepší do roku 2018 a těšili se z takto
společně strávených chvil.
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Po společném fotografování před kolibou jsme se začali
pomalu ubírat k domovům. Někteří na kolibě ještě
zůstali a vraceli se teprve ve tmě a mlze.
Protože byla půlnoc ještě daleko, někteří vesele
pokračovali v janovské kavárně. A rozjeli to, jak se
patří. Zpívalo se, tancovalo, vzpomínalo na starý rok a
plánovalo, co podniknout v tom novém. Ohňostrojem a
přípitkem jsme se po sedmé hodině večerní rozloučili a
rozešli se do svých domovů.
Děkujeme všem turistům, jejich přátelům a občanům
Janové za to, že si našli čas, a i když mohli tyto chvíle
trávit doma v teple, odhodlali se a poslední den v roce
sdíleli s ostatními radost i nepřízeň počasí. Děkujeme
paní Kocurkové za azyl na kolibě, manželům
Machalcovým za připravené dobroty, panu Jarkovi
Machalcovi za pohostinnost a manželům Chudějovým
za to, že to nevzdali a i tentokrát dovedli na Janovskou
kolibu takovou početnou partu.
text: Martina Zbranková, foto: Martina Zbranková, Ing.
Pavel Hromada, Ing. Lenka Trlicová

JANOVŠTÍ TURISTÉ ZAHÁJILI
SEZONU EXKURZÍ V KATEŘINICÍCH
První akcí janovských turistů v novém roce 2018 byl
autobusový zájezd do nedaleké obce Kateřince, kde
navštívili rodinnou firmu Gufex s.r.o.
Právě díky této malé rodinné firmě se nevelká
valašská obec Kateřince stala známou nejen za
hranicemi našeho státu nebo Evropy, ale de facto všude,
kde je oblíbenou hrou lední hokej.
Tato firma s osmi stálými zaměstnanci je zaměřena
na produkty z technologické pryže, nyní však převážně
na výrobu hokejových puků, které se vyváží do téměř
všech hokejových zemí celého světa.
Jelikož plánovaný exkurzní zájezd připadl zrovna na
jarní prázdniny, přidala se k nám i dítka školou povinná,
samozřejmě s převahou pánů kluků. Na atraktivnosti
celé akci přidaly i zrovna probíhající ZOH
v Pchjongčchangu.
Zvláště pak sledované hokejové zápolení, které se
hrálo s puky pocházejícími z Kateřinic, což sportovní
komentátoři často připomínali.
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ČAJ O PÁTÉ, TENTOKRÁT
ZÁSTĚROVÝ
Meteorologicky jaro dorazilo, ale ven by přesto ani prase
nevyhnal, když už psa považujeme za člena rodiny. A to
je přesně ta chvíle, kdy v Janové opět ožívají tematické
čaje o páté.
Jako obvykle je v pět hodin odpoledne sál kavárny
ZZJM takřka zaplněn. Tentokrát od stropu visí kuchyňské
zástěry a u stolů to vypadá, jako by si hospodyňky jen na
moment, než zahnědne jíška, odskočily od plotny.
Z čeho by nad tímto pohledem radostí upadali do
mdlob gender fanatici, že stejně vymódění byli i muži.
Z čeho by naopak upadali znechucením do mdlob
puritáni, bylo extravagantní řešení zástěrových doplňků,
především otvíráků lahví některých vynalézavých hostů.
Naštěstí mrakohledové a mrzouti nemají na čajích o páté
prostor k inkviziční činnosti, a tak jsou různá lechtivá
vylepšení přijímána s hlasitým nadšením, smíchem a
uznalým potleskem.
O vynikající náladu tanečníků se tentokrát starala
dvojice Duo Avanti. Jejich svižné melodie, kvalitní zpěv a
doslova přeširoký repertoár nenechal vydechnout těm,
kteří kvůli tanci přišli. Opět zde byli hosté především
z Hovězí, Ústí, ale i Vsetína. Sláva janovských čajů o páté
se donesla dokonce i do speciální vsetínské kuchyně, kde
vaří speciální pěnivé nápoje. Její zakladatel neodolal a
přišel se do Janové pobavit i s manželkou. Samozřejmě,
že nezavítal s prázdnou a několik šťastlivců si jeho mok
odneslo domů jako cenu v lístečkovém překvapení.
Ano, lístečkové překvapení, kde si stůl s dárečky
z velké části doplňují sami hosté a nezřídka dostanou za
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lísteček zpět to, co donesli, se těší velké oblibě.
Již tradičně se do soutěže zapojuje i výčep, takže
pozornost tomu, jaké číslo bude z lavoru taženo, panuje
na všech frontách. Pokud to chcete ještě naposledy
v jarním termínu zažít, můžete přijít osobně na čaj o páté
v Janové 20. dubna 2018 se skupinou Frťani.
text a foto: Radomír Dolanský

PŘEDNÁŠKA O PĚSTOVÁNÍ
GLADIOL
Na zahrádkářské jaro to ještě zdaleka nevypadá, proč se
však nepřipravit, když počasí nedovoluje žádné jiné
aktivity. Proto si janovští turisté v předstihu dopřáli
doping o barvách léta.
Do sálu kavárny ZZJM si pozvali janovskou rodačku
Věru Vrbovou. Zpočátku to vypadalo, že bude zrušen
původní námět přednášky a bude se vzpomínat na dětství
v Janové u fotografií, které si paní Vrbová přivezla s
sebou. Byla očividně ráda, že se po letech opět ocitla
„doma“ mezi svými.
V následujících desítkách minut si však na své přišlo
všech jednadvacet posluchačů přednášky o gladiolách,
které povětšinou známe pod názvem mečíky. Jak sama
přednášející tvrdí, a během přednášky to opakovaně
dokázala, jestliže je růže královnou mezi květinami,
mečík je pak král.
Samozřejmě co by to bylo za přednášku, kdyby se
člověk nedozvěděl něco nového, byť to na první pohled
vůbec nevypadalo důležitě. Například, že nejlepším
obdobím pro výsadbu cibulek je když začínají kvést
jabloně. Nebo že se mečíky mají trhat teprve, když jsou
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u spodu rozkvetlé dva až tři květy. Podobných zajímavostí
během přednášky zaznělo spoustu. Právě tím se stala
přednáška nejen zajímavou, ale i velmi přínosnou.
Pro Věru Vrbovou jsou květiny koníčkem již od mládí.
Dnes vysazuje na své zahrádce 500 – 700 cibulí, a jak
sama říká, je s tím mnoho práce, vše stojí síly a čas.
Ovšem odměnou je barevné moře, když mečíky
rozkvetou. Odměnou však je určitě i vítězství jejich
ratibořské organizace na vyhlášené výstavě jakou je Flora
Olomouc.
Za přednášku jménem janovských turistů poděkoval
Věře Vrbové Pavel Hromada a předal, co jiného, než
kytičku a kalendář janovských turistů. Paní Vrbová pak
prodala zájemcům cibule gladiol, jak se říká za babku,
v přátelské atmosféře odpovídala na řadu dotazů a
vyslechla si i hymnu janovských turistů.
V závěru se turisté dohodli, že až v Ratiboři rozkvetou
mečíky, sednou na kola a pojedou k Věře Vrbové
obhlédnout barevnou nádheru.
text: Radomír Dolanský, foto: Ing.: Pavel Hromada

VÝLET NA PULČÍNSKÉ LEDOPÁDY
Dne 8. 3. 2018 se janovští turisté vydali za krásami
přírody na Pulčiny. Cílem výletu byly pulčínské ledopády.

Bylo krásné, slunečné počasí. Vycházka byla velmi
pohodlná a tak cesta rychle ubíhala. Vhledem k tomu, že
bylo celkem teplo, měli jsme obavy, zda ledopády vydrží.
Předchozí dvě vycházky se totiž nezdařily, protože
ledopády stihly roztát.
Po asi 2,5 km chůze jsme se ocitli na místě. Ti, kteří
tuto vycházku absolvovali v minulých letech i ti, kteří zde
byli poprvé, zůstali překvapeni nad různobarevností ledu,
který se zde nacházel.
Zdenka Chudějová, jako naše zdatná průvodkyně, nám
vysvětlila, že se nejedná o zabarvení od hlíny, ale že to
způsobuje sněžná řasa, která žije ve sněhu a ledu. Všichni
si chtěli tuto přírodní anomálii nafotit. Ti, kteří chtěli mít
záběry zblízka, však museli překonat kluzký ledový
povrch.
Ledopády se nacházely v propadlině, kde stál dříve
hrad, který se dle legendy propadl. Z tohoto prostoru
dýchalo určité tajemno.
Po ukončení prohlídky a odpočinku jsme se vydali na
zpáteční cestu, kterou jsme zakončili ve stylové trampské
hospůdce v Pulčíně. Autobusem pana Kašpara jsme se
vrátili zpět plni krásných dojmů z krásně prožitého dne.
Děkujeme Zdence a Standovi Chudějovým, že nám tuto
možnost zprostředkovali.
text: Jarka Halašová, foto: Miroslava Světlíková, J. Krňa

FOTBAL IV. TŘÍDA ROZPIS ZÁPASŮ JARNÍ ČÁST
Ne 08. 04.
Ne 15. 04.
So 21. 04.
So 28. 04.
Ne 06. 05.
So 12. 05.
Ne 20. 05.
So 26. 05.
So 02. 06.
So 09. 06.

15:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Študlov
Krhová B
Janová
Janová
Police
Janová
Zděchov
Janová
Janová
Janová

-

Janová
Janová
Velká Lhota
Ratiboř B
Janová
Liptál
Janová
Mikulůvka
Huslenky B
Študlov

Periodický tisk územně správního celku. Čtvrtletník Janovské listy vydává Obecní úřad Janová nákladem 250 ks.
Vydání je distribuováno zdarma. Odpovědný redaktor Radomír Dolanský. Redakční rada: Ing. Romana Hromadová,
Dalibor Bartík, Zdenka Chudějová. Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a úpravu
příspěvků. Janovské listy 2/2018 vyjdou v březnu 2018. Uzávěrka je cca 15. den včetně v daném měsíci. Za materiály
použité v reklamě a dokumentech jiných subjektů redakce nezodpovídá. E-mail redakce: janovske.listy@email.cz

JANOVSKÉ LISTY

strana 20

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k jubileu
Leden:
Zdeňka Lagová
Karel Dostal

75 let
75 let

Únor:
Jiřina Růžičková

70 let

Vítej do života
Jan Machalec

Janová 15
Obrázky zdarma: pixabay.com

KŘÍŽOVKA

Tajenka z čísla 3/2017: …Janové i zpravodaj Janovské listy. Vylosována byla Vlasta Valešová, Janová 191.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 4/2017: Přestože občané Janové na počátku roku 2018… (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:

