ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

ČÍSLO 1/2019

ZVÝŠENÝ PŘÍSPĚVEK NA STRAVNÉ
NOVĚ I PRO MATKY NA MATEŘSKÉ
DOVOLENÉ
S platností od 1. dubna 2019 odhlasovali zastupitelé cenu
obědů vydávaných v Mateřské škole Janová na 65 Kč pro
externí strávníky.
Příspěvek na stravné pro seniory a matky na
mateřské dovolené se od stejného data zvyšuje na
25 Kč.

OBEC JANOVÁ PŘIJME PRACOVNÍ
POSILY!
Obec Janová přijme pro veřejně prospěšné práce dva
pracovníky, ženy i muže. Bližší informace získáte na
obecním úřadě u starosty obce Jaroslava Tomance (tel.:
605 408 715) nebo u místostarosty obce Richarda
Machalce (tel.: 603 451 528).
Přestože je i v současné době dle hlášení Úřadu práce
Vsetín v Janové přes dvě desítky nezaměstnaných, není pro
získání práce podmínkou být obyvatelem obce. Žádáme o
spolupráci také občany, kteří vědí o lidech, jež hledají
práci, aby o této výzvě dotyčné informovali.

KUBÍK DĚKUJE OBČANŮM JANOVÉ,
KTEŘÍ POMOHLI
V době adventu proběhla v rámci Dětského vánočního
městečka sbírka pro Kubíčka Pacuta. K této sbírce se
spontánně připojili rovněž hasiči SDH Janová na podnět
velitele sboru a vedoucího kroužku mladých hasičů
Richarda Machalce, především mladí hasiči prodejem
svých výrobků na jarmarku. Dále pak turisté z Janové a
děti z Mateřské školy Janová.

Na jejich počin reagovali rodiče Kubíčka a zaslali do
redakce Janovských listů poděkování pro všechny, kteří
se sbírky jakkoliv zúčastnili.
Vážení Janovjané,
chtěli bychom touto cestou z celého srdce poděkovat
všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do vánoční
sbírky pro Kubíka.
Velice si vážíme Vámi projevené solidarity a jsme z ní
upřímně dojatí.
Kubíka čeká ještě dlouhá cesta k jeho prvnímu
samostatnému kroku. Věříme, že s Vaší podporou bude
tato cesta pro Kubíka snadnější a časem, i díky Vám, bude
schopen samostatné chůze.
Přejeme Vám všem mnoho šťastných a úspěšných
kroků na Vaší cestě.
Děkujeme za Kubíka.
rodiče Jana Babicová a Lukáš Pacut
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ŠKOLKA VYHLAŠUJE SBĚR PAPÍRU
A BATERIÍ
MŠ Janová oznamuje, že od 18. 3. 2019 bude v mateřské
škole probíhat sběr starého papíru. Prosíme rodiče dětí a
všechny obyvatele obce Janová, aby sběr nosili k zadnímu
vchodu mateřské školy. Roztřiďte prosím karton a noviny
zvlášť. Ukončení sběrové akce bude 30. 4. 2019.
Děkujeme.
Dále pak oznamujeme, že se děti z MŠ zapojily do
projektu velké vzdělávací hry pro školy, Recyklohraní.
Jedná se o dlouhodobý školní projekt, který, mimo jiné,
zahrnuje vzdělávací program se zaměřením na třídění a
recyklaci odpadů. Rozvíjí vztah dětí k životnímu
prostředí, šíří osvětu a současně vytváří nová místa
zpětného odběru všech druhů vybitých baterií. Tento
odpad můžete nosit do určeného boxu, který je umístěn
v MŠ a v prodejně Koloniálu.
text a foto: Jana Kaňůrková

ZÁPIS 2. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO DNE 10. 12. 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.
Omluvena Taťána Hradová.
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 v program rozšířen a doplněn o body:
Bod 5 Pokrytí ztrát MŠ za rok 2017 a 2018. Bod 15. Žádost
o souhlas s umístěním staveb. Bod 16. Žádost o prodej
pozemku. Bod 17. Žádost o čerpání investiční dotace TJ
Tatran Janová. Bod 18.Zpráva kontrolního výboru. Bod
19. Žádost o prodej pozemku
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 2:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
2. Schválení programu
3. Informace o provozu MŠ
4. Žádost o použití příspěvku zřizovatele
5. Pokrytí ztrát MŠ za rok 2017 a 2018
6. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2019
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7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na
roky 2020 – 2022
8. Rozpočtové opatření č. 10
9. Schválení rozpočtu obce na rok 2019
10. Schválení střednědobého rozpočtu obce na roky
2020 – 2022
11. Žádost – rozdělávání ohňů
12. Žádost o dotaci – Sociální služby Vsetín
13. Žádost o dar – BabyBox
14. Prodej pozemku
15. Žádost o souhlas s umístěním staveb
16. Žádost o prodej pozemku
17. Žádost o čerpání neinvestiční dotace TJ Tatran
Janová
18. Zpráva kontrolního výboru
19. Žádost o prodej pozemku
20. Různé
Návrh usnesení 24/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/1218 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Aleš Olšák
a Dalibor Bartík, zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Richarda Machalce.
Návrh usnesení 25/1218: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Aleše Olšáka a Dalibora
Bartíka zapisovatelem Richarda Machalce.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/1218 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Informace o provozu MŠ
Paní ředitelka MŠ informovala zastupitele o nutnosti
zajištění sociálního zařízení ( záchod a umyvadlo)
v přízemí školní budovy. Přestavbu si do budoucna bude
hradit školka sama z ušetřených peněz. Dále informovala
o projektu MACH 2 ze kterého může čerpat až 340.000 Kč
na asistenta pedagoga a školkovní i mimo školkovní
aktivity v roce 2019 – 2021. Dále informovala o možnosti
využití dotací na rekonstrukci dětského hřiště, který je
100% dotovaný. Seznámila zastupitele s pochvalou od
Zlínského kraje za spolupráci s Janovskými turisty při
čtení pohádek. Dále seznámila zastupitele se příjmů školní
jídelny danou nížším počtem cizích strávníků.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu
ředitelky MŠ
Bod 4 – Žádost o použití příspěvku zřizovatele
Paní ředitelka MŠ požádala zastupitelstvo obce o použití
příspěvku zřizovatele z rozpočtu obce na dorovnání mezd
MŠ v roce 2018 a to ve výši 57. 000 Kč
Návrh usnesení 26/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje použití příspěvku z rozpočtu obce na dorovnání
mezd v roce 2018 ve výši 57.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/1218 bylo schváleno.
Bod 5 – Pokrytí ztrát MŠ za rok 2017 a 2018
Účetní obce upozornila na fakt, že nevyčerpané finanční
příspěvky OÚ má MŠ použít na pokrytí ztráty v roce 2018,
pokud bude HV kladný má převést do rezervního fondu
k pokrytí ztráty z roku 2017.
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Návrh usnesení 27/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje použití nevyčerpaného příspěvku z rozpočtu OÚ
na pokrytí ztráty HV za rok 2018 a 2017
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/1218 bylo schváleno.
Bod 6 – Schválení rozpočtu MŠ na rok 2019
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočet
MŠ na rok 2019 jehož návrh byl zveřejněn 15 dnů
k doplnění.
Návrh usnesení 28/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočet MŠ na rok 2019
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 28/1218 bylo schváleno.
Bod 7 – Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
na roky 2020 – 2022
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2020 - 2022
jehož návrh byl zveřejněn 15 dnů k doplnění.
Návrh usnesení
Návrh usnesení 29/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje střednědobý výhled rozpočet MŠ na roky 2020 –
2022
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/1218 bylo schváleno.
Bod 8 – Rozpočtové opatření č. 10
Účetní obce seznámila zastupitele velmi podrobně
s rozpočtovým opatřením č.10
Návrh usnesení 30/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 10.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/1218 bylo schváleno.
Bod 9 – Schválení rozpočtu obce na rok 2019
Účetní obce předložila zastupitelům ke schválení rozpočet
obce Janová na rok 2019, jehož návrh byl zveřejněn 15 dnů
k doplnění.
Návrh usnesení 31/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočet obce Janová na rok 2019
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 31/1218 bylo schváleno.
Bod 10 – Schválení střednědobého rozpočtu obce na
roky 2020 – 2022
Účetní
obce předložila zastupitelům ke schválení
střednědobý výhled rozpočtu obce Janová na roky 2020 –
2022, jehož návrh byl zveřejněn 15 dnů k doplnění.
Návrh usnesení 32/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Janová na
roky 2020 – 2022
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 32/1218 bylo schváleno.
Bod 11 – Žádost – rozdělávání ohňů
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí k rozdělávání
ohňů v centru obce a tím ohrožování a možností
požáru přilehlých budov. Zastupitelstvo obce pověřilo
starostu obce k jednání s občanem který oheň rozdělával a
navrhnul mu jinou možnost likvidace starého dřevního
odpadu.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí žádost
k rozdělávání ohňů a pověřuje starostu obce k jednání
v této věci.
Bod 12 – Žádost o dotaci – Sociální služby Vsetín
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Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o podporu
Sociálních služeb Vsetín, kde jsou umístěni i občané
Janové. Navržená částka je 5.000 Kč.
Návrh usnesení 33/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje částku 5.000 Kč pro Sociální služby Vsetín
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 33/1218 bylo schváleno
Bod 13 – Žádost o dar – BabyBox
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o podporu
BabyBoxu ve Vsetínské nemocnici. Navržená částka je
5.000 Kč.
Návrh usnesení 34/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje částku 5.000 Kč pro BabyBox ve Vsetínské
nemocnici.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 34/1218 bylo schváleno
Bod 14 – Prodej pozemku
Starosta obce informoval zastupitele že po vyvěšení záměru
k prodeji pozemku p.č. 171/4 nebylo žádných připomínek.
Pozemek p.č. 171/4 o rozloze 5 m2 se prodá za cenu
obvyklou 75 Kč/m2
Návrh usnesení 35/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje prodej pozemku p.č. 171/4 o rozloze 5m2 za cenu
75 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 35/1218 bylo schváleno.
Bod 15 – Žádost o souhlas s umístěním staveb
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o umístění
staveb na parcele č. 918/103 st.565. a povolení sjezdu na
p.č. 918/68
Návrh usnesení 36/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje umístění stavby na p.č. 918/103 st.565 a povolení
sjezdu na p.č. 918/68
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/1218 bylo schváleno.
Bod 16 – Žádost o prodej pozemku
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o prodej části
pozemku p.č. 1563/28.
Návrh usnesení 37/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č.1563/28 .
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/1218 bylo schváleno.
Bod 17 – Žádost o čerpání neinvestiční dotace TJ Tatran
Janová
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí TJ Tatran
Janová o čerpání neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve
výši 30.000 Kč.
Návrh usnesení 38/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje čerpání neinvestiční dotace pro TJ Tatran Janová
ve výši 30.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 38/1218 bylo schváleno.
Bod 18 – Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitele
s jednáním o šetření prodeje části pozemku p.č. 2826/3.
Fyzickou kontrolou bylo zjištěno že dochází
k neoprávněnému užívání části pozemku p.č. 2826/3 a
kontrolní výbor nedoporučuje prodej pozemku.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru.
Bod 19 – Žádost o prodej pozemku
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Starosta obce předložil žádost na prodej části pozemku
p.č. 2826/3.
Návrh usnesení 39/1218: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr obce o prodej části pozemku p.č.
2826/3.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 8, Zdrželi se 0
Usnesení č. 39/1218 nebylo schváleno.
Bod 20 - Různé
Pan Dolanský vznesl dotaz na svícení pouličních
světel po půlnoci. Starosta obce ho informoval, že
svícení po půlnoci bude jen v období svátků.
Starosta obce informoval zastupitele s možností
umístění vánočního osvětlení v obci Janová, dále
informoval o průběhu auditu, který probíhal na obecním
úřadu.
Starosta obce dále informoval o průběhu schůze JZD
Horní Vsacko, které se zúčastnil.

ZÁPIS 3. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO DNE 21. 1. 2019
(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.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 3:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Prodej pozemku
5. Prodej pozemku
6. Žádost o povolení zvláštního užívání
7. Smlouva o smlouvě budoucí – Arpex Morava
s.r.o.
8. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
9. Schválení výroční zprávy 2018
10. Žádost o sponzorský dar
11. Žádost o finanční příspěvek
12. Různé
Návrh usnesení 40/0119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný program.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 40/0119 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi
Bronislav Soukup a Ing. Romana Hromadová,
zapisovatelem zápisu starosta obce navrhl Taťánu
Hradovou.
Návrh usnesení 41/0119: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Bronislava Soukupa a Ing.
Romanu Hromadovou,
zapisovatelem Taťánu
Hradovou.
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Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 41/0119 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 1
Účetní obce seznámila zastupitele podrobně s rozpočtovým
opatřením č. 1.
Návrh usnesení 42/0119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 42/0119 bylo schváleno.
Účetní obce dále seznámila zastupitele se zprávou o
hospodaření obce za rok 2018.
Bod 4 – Prodej pozemku
Starosta obce předložil zastupitelům o prodej části pozemku
č.1563/28 LV 10001 o výměře cca 1.700m2.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí žádost o prodej
části pozemku č.1563/28.
Bod 5 – Prodej pozemku
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o prodej části
pozemku č. 1563/28 o výměře 215m2 a 1126m2 vedený
jako les-louka. Přesná výměra bude známa po vyhotovení
geometrického plánu.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí žádost o prodej
části pozemku č. 1563/28 o výměře 215m2 a 1126m2.
Bod 6 – Žádost o povolení zvláštního užívání
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o vydání
povolení k zvláštnímu užívání místní komunikace p.č.
918/68 katastrální území Janová pro účely přípojek
inženýrských sítí k novostavbě rodinného domu na
pozemcích p.č.st. 565 a p.č. 918/68.
Návrh usnesení 43/0119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost o vydání povolení k zvláštnímu užívání
místní komunikace p.č. 918/68.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 43/0119 bylo schváleno.
Bod 7 – Smlouva o smlouvě budoucí – Arpex Morava
s.r.o.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Žádost o
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a o právu provést stavbu a to v souvislosti
s plánovanou výstavbou zařízení distribuční soustavy IV12-8015677, elektrická zemní přípojka – Janová, p.č.
1186/3. Jedná se o pozemek parc. č. 2808 ve vlastnictví
obce Janová katastrální území Janová.
Návrh usnesení 44/0119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí – Arpex
Morava s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 44/0119 bylo schváleno.
Bod 98– Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na změnu
odměny neuvolněných členů zastupitelstva dle paragrafu
7284 odst. 2 písmeno N Zákona 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění a nařízením vlády č. 18/2017. Návrh
starosty byl ponechat odměny neuvolněných členů
zastupitelstva ve stejné výši beze změny.
Návrh usnesení 45/1118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje ponechaní odměn neuvolněných členů
zastupitelstva beze změny.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
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Usnesení č. 45/0119 bylo schváleno.
Bod 9 – Schválení výroční zprávy 2018
Starosta obce seznámil zastupitele s Výroční zprávou obce
Janová za rok 2018 o poskytování informací dle zákona č.
106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Návrh usnesení 46/0119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Výroční zprávu obce za rok 2018 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu
k informacím.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 46/0119 bylo schváleno.
Bod 10 – Žádost o sponzorský dar
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o sponzorský
dar pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR ZO
Vsetín. Návrh na výši sponzorského daru je 1.000,-kč.
Návrh usnesení 47/0119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje
sponzorský dar pro Svaz neslyšících a
nedoslýchavých osob v ČR ZO Vsetín ve výši 1.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 47/0119 bylo schváleno.
Bod 11 – Žádost o finanční příspěvek
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o finanční
příspěvek pro Sdružení pro rozvoj Soláně. Návrh ze strany
zastupitelstva byl příspěvek ve výši 1.000,-Kč.
Návrh usnesení 48/0119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje finanční příspěvek pro Sdružení pro rozvoj
Soláně ve výši 1.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 2 ( Dalibor
Bartík, Lubomír Květoň)
Usnesení č. 48/0119 bylo schváleno.
Bod 12 - Různé
Občané obce, kteří bydlí v obci Janová od ledna roku 2018
v Hořansku (Zahrady)má v zimním období velké problémy
se zledovatělou cestou ke svému rodinnému domu. V této
lokalitě navíc vytéká pramen vody a při mrazech dochází
ke zledovatění cesty. Celou situaci bude obec řešit po
zimním období.
Pan Květoň Lubomír se zajímal, jakým způsobem jsou
hlídány dotace, které jsou vyhlašovány a obec by mohla
těchto dotací využít. Byl starostou a místostarostou
ubezpečen, že veškeré dotační tituly jsou hlídány a
evidovány ze strany starosty a místostarosty obce Janová.
Starosta obce informoval zastupitele o firmě „Šetříme
občanům“, která měla zájem o pronájem místnosti na
obecním úřadě v Janové s možností oslovit občany se
svými službami. Vzhledem ke špatným zkušenostem
z okolních obcí nebude požadavku této firmy vyhověno.
Starosta informoval zastupitele ohledně mostu přes řeku
Bečvu, který se stavěl v 60. letech minulého století, že stav
bude v rámci časových možností zkontrolován a v případě
nutnosti opraven nebo zrekonstruován.

ZÁPIS 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JANOVÁ KONANÉHO DNE
11. 2. 2019
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva
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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.
Omluvena Ing. Romana Hromadová.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
obce program doplnil o bod 7. Smlouva o poskytování
právních služeb, bod 8. Smlouva – výběrové řízení, bod 9.
Jmenování hodnotící komise a bod 10. Navýšení
příspěvku MŠ.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 3:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Výroční zpráva MŠ za rok 2018
4. Hodnotící zpráva obce Janová 2018
5. Schválení inventur
6. Smlouva o dílo – změna územního plánu
7. Smlouva o poskytování právních služeb
8. Smlouva – výběrové řízení
9. Jmenování hodnotící komise
10. Navýšení příspěvku MŠ
11. Různé
Návrh usnesení 49/0219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 49/0219 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Aleš
Olšák a Richard Machalec, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 50/0219: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Aleše Olšáka a Richarda
Machalce, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 50/0219 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Výroční zpráva MŠ za rok 2018
Ředitelka MŠ Janová Martina Borsíková Ďurinová
seznámila zastupitele podrobně s výroční zprávou MŠ za
rok 2018. Tuto zprávu měli zastupitelé k dispozici i
v písemné podobě.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí Výroční
zprávu MŠ Janová za rok 2018.
Bod 4 – Hodnotící zpráva obce Janová 2018
Starosta obce seznámil zastupitele s Hodnotící zprávou
obce Janová za rok 2018.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí Hodnotící
zprávu obce Janová za rok 2018 .
Bod 5 – Schválení inventur
Zastupitel obce Dalibor Bartík informoval zastupitele o
výsledku inventur hmotného obecního majetku za rok
2018.
Návrh usnesení 51/0219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje inventury hmotného obecního majetku za rok
2018.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 51/0219 bylo schváleno.
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Bod 6 – Smlouva o dílo – změna územního plánu
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu
o dílo s firmou Alfinvest Zlín s.r.o. týkající se nabídky na
vypracování změny č. 1 územního plánu Janová.
Návrh usnesení 52/0219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Alfinvest Zlín s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 52/0219 bylo schváleno.
Bod 7 – Smlouva o poskytování právních služeb
Starosta obce seznámil zastupitele obce se dvěma návrhy
Smlouvy o poskytování právních služeb mezi obcí Janová
a Mgr. Gnidou. Jednalo se o dvě formy spolupráce a to
Smlouva s měsíčním paušálem a Smlouva s fakturací za
odpracované hodiny.
Návrh usnesení 53/0219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb
ve formě fakturace za odpracované hodiny.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 53/0219 bylo schváleno.
Bod 8– Smlouva – výběrové řízení
Starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o
administraci výběrového řízení mezi obcí Janová a paní
Pilařovou na sesuv v lokalitě Štěpnice.
Návrh usnesení 54/0219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o administraci výběrového řízení.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 54/0219 bylo schváleno.
Bod 9 – Jmenování hodnotící komise
Starosta obce navrhl zastupitelům do hodnotící komise
pro výběr firmy na sesuv v lokalitě Štěpnice tyto
zastupitele: Bartíka Dalibora, Kotrlu Lubomíra a Ing.
Květoně Lubomíra.
Návrh usnesení 55/0219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje hodnotící komisi ve složení Bartík Dalibor,
Kotrla Lubomír a Ing. Květoň Lubomír.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 55/0219 bylo schváleno.
Bod 10 – Navýšení příspěvku MŠ
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na navýšení
účelového příspěvku pro MŠ Janová na pořízení parního
čističe ve výši 18.000,-Kč.
Návrh usnesení 56/0219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje navýšení účelového příspěvku MŠ ve výši
18.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 56/0219 bylo schváleno.
Bod 12 - Různé
Dalibor Bartík se zajímal, zda bude obec řešit popadané
stromy v lokalitě pod Štěpnicí. Starosta informoval
všechny zastupitele, že již následující den, tj 12.2.2019
bude lokalita prohlédnuta a popadané stromy se budou
odstraňovat.
Starosta obce informoval zastupitele o pořízení nového
PC do knihovny pro občany obce.
Dále starosta sdělil zastupitelům, že pro vybudování
parkoviště u hřbitova bude potřeba vykoupit cca 6m2 od
majitele pozemku kvůli bezpečnému nájezdu na
komunikaci vedoucí okolo hřbitova.
Starosta informoval zastupitele o jednání s TS Vsetín
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o svozu odpadu v místech, kde vůz technických služeb není
schopen bez problémů vyjet. Danou situaci bude nutné
dořešit s občany, jakým způsobem se odpad od jejich domů
doveze ke svozovému místu.

ZÁPIS 5. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO DNE 4. 3. 2019
(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. Starosta
obce program doplnil o bod 13. Valná hromada VaK –
delegování zástupce a bod 14. Lesní hospodář – příkazní
smlouva.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 5:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 2
4. Žádost o odkup spoluvlastnického podílu
5. Žádost o odkup pozemku
6. Schválení – výběr zhotovitele
7. Technický dozor
8. Příspěvek obce na stravování
9. Schválení darování pozemků Zlínskému kraji
10. Darování pozemků Zlínským krajem
11. Žádost o odkup části pozemku
12. Výkup částí pozemků
13. Valná hromada VaK – delegování zástupce
14. Lesní hospodář – příkazní smlouva
15. Různé
Návrh usnesení 57/0319: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 57/0319 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 58/0319: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Bronislava
Soukupa, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 58/0319 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 2
Starosta
obce
seznámil
podrobně
zastupitele
s rozpočtovým opatřením č. 2.
Návrh usnesení 59/0319: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 59/0319 bylo schváleno.
Bod 4 – Žádost o odkup spoluvlastnického podílu
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o odkup
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spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 1219/5.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí Žádost o
odkup spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 1219/5.
Bod 5 – Žádost o odkup pozemku
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o odkup
pozemku p.č. 647/9.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí Žádost o
odkup pozemku p.č. 647/9.
Bod 6 – Schválení – výběr zhotovitele
Starosta obce informoval zastupitele o výběrovém řízení
na zhotovitele akce „Stabilizace sesuvu Janová –
Štěpnice“. Výběrovou komisí byla ze tří nabídek vybrána
nabídka firmy TM Stav Vsetín, spol. s r. o., která přeložila
nejnižší cenovou nabídkou ve výši 5.845.996,-Kč bez
DPH.
Návrh usnesení 60/0319: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje firmu TM Stav Vsetín, spol. s r.o. jako zhotovitele
akce „Stabilizace sesuvu Janová – Štěpnice“.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 60/0319 bylo schváleno.
Bod 7 – Technický dozor
Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem
Smlouvy o technickém dozoru sesuvu Štěpnice s Ing.
Smýkalem, kde cena za provedenou práci je dána částkou
6.500,-Kč měsíčně a pověřuje starostu obce sepsáním
Smlouvy o technickém dozoru.
Návrh usnesení 61/0319: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje uzavření Smlouvy o technickém dozoru s Ing.
Smýkalem.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 61/0319 bylo schváleno.
Bod 8 – Příspěvek obce na stravování
Na základě nové kalkulace ceny obědů pro cizí strávníky v
MŠ Janová, která byla stanovena na 65 Kč, zastupitelstvo
obce Janová schvaluje od 1. 4. 2019 navýšení příspěvku
obce na stravování důchodců a matek na mateřské
dovolené ve výši 25 Kč za oběd.
Návrh usnesení 62/0319: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje navýšení příspěvku obce na stravování
důchodců a matek na mateřské dovolené ve výši 25,-Kč za
oběd.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 62/0319 bylo schváleno.
Bod 9 – Schválení darování pozemků Zlínskému kraji
Starosta obce předložil zastupitelům Darovací smlouvu
pozemků Zlínskému kraji.
27.1.2016 - schválený záměr darování pozemku p.č.
2992/4
17.2.2016 - schválení darování pozemku p.č. 2992/4
20.4.2016 – záměr darování pozemků p.č. 2783/9 a p.č.
2783/13
Návrh usnesení 63/0319: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje darování pozemků p.č. 2783/9 a p.č. 2783/13
Zlínskému kraji.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 63/0319 bylo schváleno.
Bod 10 – Darování pozemků Zlínským krajem
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na přijmutí
daru od Zlínského kraje – pozemky:
p.č. 2783/22, ostatní plocha, o výměře 46m2
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p.č.
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.
p.č.

2783/24, ostatní plocha, o výměře 72m2
2783/28, ostatní plocha, o výměře 20m2
2783/29, ostatní plocha, o výměře 22m2
2783/30, ostatní plocha, o výměře 50m2
2783/10, ostatní plocha, o výměře 41m2
2783/4, ostatní plocha, o výměře 277m2
2782/5, ostatní plocha, o výměře 50m2
2781/2, ostatní plocha, o výměře 62m2
2781/3, ostatní plocha, o výměře 52m2

zapsané v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.
430 pro obec a k.ú. Janová.
Návrh usnesení 64/0319: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje darování pozemků Zlínským krajem obci Janová.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 64/0319 bylo schváleno.
Bod 11 - Žádost o odkup části pozemku
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o odkup části
pozemku p.č. 2772 o výměře 41m2.
Návrh usnesení 65/0319: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2772 o výměře
41m2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 65/0319 bylo schváleno.
Bod 12 - Výkup částí pozemků
Starosta obce předložil zastupitelům návrh výkupu části
pozemků p.č. 1675/1 o výměře 21m2 a st.p.č. 164/4 o
výměře 4 m2.
Návrh usnesení 66/0319: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje výkup pozemků p.č. 1675/1 o výměře 21m2 a st.
p.č. 164/4 o výměře 4m2 za cenu 75,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 66/0319 bylo schváleno.
Bod 13 – Valná hromada VaK – delegování zástupce
Delegování zástupce na Valnou hromadu VaK Vsetín byl za
obec navržen starosta obce Janová Ing. Jaroslav Tomanec.
Návrh usnesení 67/0319: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje jako delegáta za obec Janová na Valnou hromadu
VaK starostu obce Janová Ing. Jaroslava Tomance.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 67/0319 bylo schváleno.
Bod 14 – Lesní hospodář – příkazní smlouva
Starosta obce navrhl zastupitelům ke schválení do funkce
lesního hospodáře pana Jana Machalce.
Návrh usnesení 68/0319: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje do funkce lesního hospodáře pana Jana
Machalce a starostu obce pověřuje sepsáním příkazní
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 68/0319 bylo schváleno.
Na návrh Ing. Lubomíra Květoně byl nově ustanovený lesní
hospodář pověřen zmapováním a vyčíslením veškerých
obecních lesů jako majetku a aby se v budoucnu pravidelně
ročně tato evidence prováděla a evidovala cena lesního
majetku.
Bod 15 - Různé
Mezi zastupiteli proběhla debata ohledně změny
provozovatele autobusové a vlakové dopravy směr Vsetín
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– Velké Karlovice a zpět, která má být integrovaná. Zatím
úplně přesné informace ještě nejsou k dispozici.
Starosta obce seznámil zastupitele s několika možnými
návrhy údržby obce po zimním období. Varianty jsou různé.
Bude potřeba zvážit veškeré navrhované možnosti a vybrat
tu variantu, kterou obec v budoucnu využije.

POZVÁNKA NA KÁCENÍ MÁJE
Přestože je teprve březen, Myslivecký spolek Janová – Ústí
dává na vědomí již nyní, že 1. června 2019 pořádá kácení
máje.
Začíná se již odpoledne, kdy bude pro děti, ale i dospělé,
připravena spousta neobvyklých her a soutěží. Myslivci
dokonce nabídnou soutěže pro páry, takže je opravdu nač
se těšit. Pro gurmány samozřejmě nebude chybět
myslivecká kuchyně.
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V podvečer všechny přivítá skupina Traverz Rock s velmi
širokým repertoárem, která v Janové vystoupí poprvé.
Pozor, nepleťte si s kapelou Traverza! Najděte si informace
na www.kapelatraverz.cz, kde je již kácení máje uvedeno
v plánu kapely.
Všichni jste zváni v sobotu na odpoledne a večer a
možná i brzké ráno ve sportovním areálu v Janové.
text a foto: Radomír Dolanský

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH
JANOVÁ
Valnou hromadu dobrovolných hasičů z Janové zahájil 2.
února 2019 jako každoročně jednatel sboru Karel Janiš.
Přivítal všechny přítomné, především pak za Okresní
sdružení hasičů bratra Jana Bělíčka,
za okrsek č. 1. Vsetín bratra Radomíra Hrňu a zástupce
spřátelených SDH
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Semetín, Ústí u Vsetína, Jasenka, Vsetín – město, Hovězí.
Dále přivítal starostu obce Janová Jaroslava Tomance,
předsedkyni TJ Tatran Janová Taťánu Hradovou,
předsedu Mysliveckého spolku Janová – Ústí Josefa
Mikulenčáka a redaktora zpravodaje Janovské listy.
Se zprávou o činnosti za rok 2018 a výhledem na rok
2019 se ujal slova starosta SDH Janová Jiří Pončík
Dodatečně popřál úspěchy v činnosti nově zvoleným
zastupitelům, k níž patří i požární ochrana obce a sbor
dobrovolných hasičů.
Přítomné požádal o uctění památky zesnulého
dlouholetého starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska bratra Karla Richtera. Novým starostou SH ČMS
byl zvolen v prosinci 2018 Jan Slámečka.
Co se týká činnosti sboru, na úseku prevence se hasiči
zaměřili na upozorňování občanů před vznikem požárů
tematicky zaměřeným obsahem vitríny SDH Janová,
pořádáním besed s dětmi v mateřské škole.
Rezervy vidí starosta hasičů v kontrole hydrantů a
údržbě vodních zdrojů.
Že je prevence nutná, dokazuje fakt, že jen za rok 2018
vzniklo na území ČR 20 663 požárů, což je o 4 000 více
než v roce předchozím. Svoji daň si vybralo velké sucho.
Jednotka požární ochrany sboru je zařazena do skupiny
JPO 5 a je určena pro místní zásahy při požárech,
povodních a dalších akutních událostech.
Jednotka má 10 členů, ale je schopná se zmobilizovat
až na počet 15 členů. Všichni členové jednotky jsou
dobrovolní hasiči, velitelé a strojníci jsou náležitě
proškoleni.
Velitelem jednotky je Richard Machalec, zástupcem
Jaroslav Šimčík.
Jednotka se v rámci výcviku zúčastnila dálkové
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dopravy vody 27. října 2018 v Leskovci. Zde se vedla
voda ze Senice ve středu obce až po Juříčkův mlýn. Délka
vedení byla 3,5 km při převýšení 110 m.
Jednotka dále zasahovala v lednu, kdy v Hořansku
sjelo do potoka auto. Zde zasahovala i směna útvaru ze
Vsetína a rovněž byl povolán hasičský jeřáb ze Zlína.
Vzhledem k existujícímu náledí se akce přesunula do
druhého dne, kdy byl již zásah úspěšný. V měsíci září sjel
do potoka zase traktor v údolí Kadějové. Zde zasahovala
cisterna útvaru Vsetín a rovněž byl povolán záchranářský
vrtulník. Přestože má místní jednotka devítimístný
automobil s úložným prostorem, pro zdejší kopcovitý
terén jí citelně schází terénní automobil. Průběžně se
obnovuje hasičská výstroj a výzbroj.
Na úseku požárního sportu má SDH Janová vzrůstající
tendenci úspěchů. Do družstev požárního sportů mužů a
žen je možné zařazovat hasiče a hasičky, kteří dovrší 15
let. Základem družstva mužů jsou bratři Olšákovi,
Jaroslav Šimčík, Vítek Kopecký a velitel Richard
Machalec. Širokou základnu má družstvo žen, což je
způsobeno tím, že mezi mladými hasiči sportuje více
dívek než chlapců. Obě družstva se zúčastnila
obvodového kola v Jarcové, kde družstvo žen postoupilo
do okresního kola v Horní Lidči. Mimoto se družstva
zúčastňovala dalších soutěží, kde se velmi často
dosahovala pohárových umístění. Úspěchem je, že
družstvo mužů obhájilo i v roce 2018 vítězství v soutěži
O pantok starosty okrsku č. 1. Řadu úspěchů Janové
přivážejí ze soutěží mladí hasiči, kteří se věnují
hasičskému sportu celoročně. Za jejich úspěchy Jiří
Pončík poděkoval především manželům Machalcovým a
taky rodičům dětí.
V oblasti kultury uspořádali hasiči v roce 2018
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kácení máje spojené s oslavou Dne dětí. Přes nepřízeň
počasí byla akce úspěšná. Dále se delegace janovských
hasičů zúčastnila oslav založení hasičských sborů na
Hovězí a na Jasence. SDH Janová rovněž spolupracoval na
přípravě a průběhu Srazu janovských rodáků. Starosta
hasičů si posteskl, že zatímco po celé republice, ale i
v okolních obcích probíhaly oslavy 100 let vzniku
republiky a uctění padlých v 1. světové válce,
nezaznamenal v Janové v tomto směru žádné aktivity. Jak
podotkl, 27 obětí, jejichž jména jsou vytesána na pomníku
v centru obce, by si to zasloužilo.
Brigádně se hasiči zúčastnili dvakrát za rok sběru
elektrického odpadu, výsadby stromků pro svého sponzora
firmu Veselý grunt nebo při pomoci obci.
Dále se ujal slova velitel sboru a vedoucí kroužku
mladých hasičů Richard Machalec, který přítomné
seznámil s výsledky, kterých hasiči všech věkových
kategorií dosáhli v požárním sportu. Loňský ročník byl
z pohledu účasti na soutěžích složitější u mladších a
starších žáků. V kategorii mladších žáků se hasiči
zúčastnili pouze šesti soutěží hry Plamen z dvanácti
s umístěními mezi 6. – 14. místem, což je značný úspěch a
celkové 16. místo ve hře Plamen z 35 družstev mluví samo
za sebe. Starší žáci v soutěžích hry Plamen dosáhli ještě o
něco lepších umístění mezi 4. – 14. místem a celkového
umístění na 17. místě z 32 družstev.
Družstvo žen postoupilo do okresního kola obvodové
soutěže, kde se umístilo na 4. místě z pěti. Dále se ženy
zúčastnily sedmi pohárových soutěží. Ve Lhotě u Vsetína
skončily na 1. místě, v Liptále druhé, na Hovězí druhé,
v Semetíně třetí, ve Vesníku první. Ve Valašské Polance a
v Prlově se ženy na pohárová místa neprobojovaly.
Muži se zúčastnili čtyř pohárových soutěží. V Liptále
obhajovali 1. místo z roku 2017, což se mužům podařilo,
ve Vesníku O pantok starosty okrsku č. 1 rovněž obhájili
vítěžství. V Semetíně a ve Lhotě u Vsetína se mužům
nezadařilo. Dále Richard Machalec vyzdvihl umístění
janovské mládeže na Janovských šedesátkách.
Poté si opět vzal slovo starosta sboru Jiří Pončík, aby
nastínil činnost hasičů na rok 2019. V tomto roce přibude
několik sportovních akcí. Jako první to bude obvodové
kolo hry Plamen 4. května 2019. Obvodové kolo dospělých
bude 11. května 2019. Obě soutěže proběhnou v Janové ve
sportovním areálu. Dne 25. 8. 2019 se opět v Janové
uskuteční Janovské šedesátky. Třetí neděli v září budou
hasiči pořádat tradiční vodění barana. Tento rok bude
rovněž přípravou na volební rok 2020, kdy se budou
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volit výbory všech sborů dobrovolných hasičů. Hasičský
sbor v Janové v den valné hromady evidoval 79 členů,
z toho mládež 23 osob, seniorů 15, celkově mužů 54 a žen
27. Věkový průměr sboru je 36,8 let.
Po zprávách o hospodaření a komisí, došlo na
slavnostní dekorování členů hasičského sboru. Za 20 let
obětavé práce u sboru udělilo SH ČMS a OSH věrnostní
stužku Petru, Pavlu a Aleši Olšákovým a Veronice
Dvorské. Za 30 let obětavé práce ve sboru byla udělena
věrnostní stužka Richardu Machalcovi a Petru Hlavatému.
Věrnostní stužku za 40 let práce pro sbor převzal Stanislav
Chuděj a Josef Vojtek.
Po slavnostním aktu následovala diskuse, kde se
přihlásili se svými zdravicemi hosté ze spřátelených sborů
a delegáti SH ČMS a OSH. K hasičům promluvil i starosta
obce Janová Jaroslav Tomanec, předsedkyně TJ Tatran
Janová Taťána Hradová a předseda Mysliveckého spolku
Janová – Ústí Josef Mikulec. Valná hromada byla
zakončená slavnostním obědem.
text a foto: Radomír Dolanský

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
MYSLIVECKÉHO SPOLKU
JANOVÁ – ÚSTÍ
Výroční schůzi zahájil jednatel mysliveckého spolku Pavel
Hloch. Poděkoval myslivcům za účast, mezi hosty přivítal
starostu obce Janová Jaroslava Tomance, starostu obce
Ústí u Vsetína Zdeňka Srněnského, předsedkyni TJ Tatran
Janová Taťánu Hradovou, za SDH Ústí Martina Mončeka,
za SDH Janová Jaroslava Šimčíka, honce z Janové i Ústí a
redaktora Janovských listů.
Zprávu o činnosti mysliveckého spolku přednesl
následně předseda Josef Mikulenčák. Seznámil přítomné
se skutečností, že se po mírné zimě zvýšil stav srnčí zvěře,
takže mohl být navýšen plán lovu.
Vzpomněl pravidelnou roční návštěvu na střelnici
v Pozděchově 28. dubna 2018, kdy se zde sešla většina
členů. Střelba z kulových zbraní podle něj nedopadla ani
na výbornou, ale střelci neodešli s ostudou. Jako obvykle
se utkali o pohár předsedy spolku ve střelbě z brokových
zbraní. O vítězství museli bojovat rozstřelem mezi Josefem
Zajíčkem a Zdeňkem Šimarou, kdy zvítězil prvně
jmenovaný. Tento ročník byl zajímavý tím, že se
v rozstřelu museli utkat i střelci v boji o 3. místo, a to mezi
Pavlem Bambuchem a Richardem Machalcem.
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Největší bitva se však strhla o 5. místo, kdy teprve po
neskutečných deseti kolech zvítězil Lukáš Pacut před
Michalem Tkáčem.
V sobotu 28. července 2018 uspořádali myslivci další
rockovou noc ve sportovním areálu. Na akci vyšlo počasí,
o myslivecké pochoutky byl, jako každoročně, velký
zájem, skupiny Špagát, Traverza a především Intolerance
přilákaly každá svoje fanoušky, což se projevilo
především u valašské legendy Intolerance. Řada akcí
v okolí sice byla znát na nižší návštěvnosti, přesto
myslivci mohli celou akci zhodnotit jako úspěšnou. Přesto
starosta Mikulenčák vyzval přítomné, aby se zapojili
svými nápady, jak propagovat tyto akce ještě lépe,
poněvadž konkurence je opravdu velká. V roce 2019 by
měla na rockovou noc do Janové zavítat dle předběžných
zpráv skupina Traverz Rock (nezaměňovat za skupinu
Traverza – pozn. red.).
Spolku se podařilo zajistit oves, krmnou řepu a cukrovku
na přikrmování zvěře. Proběhla i brigáda v Kunovicích,
kde se myslivci zúčastnili pytlování ovsa, který si pak
rozvezli do svých krmných zařízení. Další brigáda
proběhla při sklizni krmné řepy, která byla následně
rozvezena na jednotlivá vnadiště, aby myslivci zvýšili
možnost odlovu spárkaté zvěře. V prosinci myslivci
uspořádali mikulášskou a štěpánskou naháňku.
V závěru svého vystoupení předseda Mysliveckého
spolku Janová – Ústí Josef Mikulenčák poděkoval za
podporu myslivosti zastupitelům obcí Janové i Ústí a
vyslovil přesvědčení, že kvalitní spolupráce bude
pokračovat i nadále.
Dále byla na programu zpráva mysliveckého hospodáře
Jana Machalce za rok 2018. Přestože spolek zajišťuje
základní produkty na přikrmování, jak již výše zmínil
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starosta spolku, vyzdvihl Jan Machalec aktivitu řady
členů, kteří si z vlastních prostředků pořizují na
přikrmování ještě kukuřici. Po řadě mírných zim teprve
přelom roku 2018/19 prověřil připravenost myslivců na
přikrmování, kdy sníh a mráz zvěř doslova nahnal ke
krmným zařízením. Vyšší spotřebu zapříčinila především
zvěř vysoká a mufloní. Pokud by se takové zimy
opakovaly, bylo by na místě přemýšlet o zvýšení objemu
nákupu krmiva. Celkový odlov srnčí zvěře byl podle
hospodáře splněn pouze na 60%. V porovnání s rokem
2017, kdy bylo odloveno 17 kusů černé zvěře, došlo
v roce 2018 k velkému propadu na pouhé dva odlovené
kusy. Podařilo se zredukovat zvěř mufloní. Dařilo se
rovněž v odlovu zvěře škodící myslivosti. S pozdravem
Myslivosti zdar, popřál hospodář spolku Jan Machalec
všem členům v roce 2019 mnoho úspěchů.
Pokladník Karel Halaš poděkoval Pavlu Štecovi, který
poskytl sponzorský dar spolku ve formě úhrady nákladu
cukrovky, což byla pro členy nemalá pomoc.
V plánu na rok 2019 předseda Mikulenčák zmínil
především sčítání zvěře, střelby na střelnici
v Pozděchově. Největší kulturní akcí bude stavění a
především kácení máje, opět brigáda na pytlování ovsa,
při chystání řepy a případné další, jejichž potřeba se
projeví během roku. V prosinci opět naháňky. Nové
poznatky pro myslivce z pohledu Krajské hygienické
stanice – územního pracoviště Vsetín přednesla doktorka
Zuzana Mikulenčáková.
V diskusi Ivo Zgarba ještě vzpomněl, že problém
s přikrmováním byl o to větší, že jaro a léto 2018 bylo
extrémně suché, takže nejen, že se urodilo málo
pěstovaných plodin, ale byl i velký problém se sháněním
sena. Navíc ceny všech komodit díky suchu vzrostly,
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čímž se zvedly celkové náklady spolku. O to více
poděkoval svým kolegům, že zvýšenou pílí dokázali udržet
přikrmováním zvěř bez jakýchkoliv ztrát. Dále v diskusi
vystoupili starostové obou obcí a přislíbili podporu
myslivcům minimálně v dosavadní podobě. Rovněž
poděkovali za výborně zvládnuté akce pro občany obcí,
starosta Srněnský především jmenoval akci 100 let založení
republiky a konstatoval, že na myslivce z Ústí a Janové je
opravdu spolehnutí. Svými zdravicemi a poděkováním za
pozvání se připojili i hosté z ostatních složek ať už z Ústí u
Vsetína nebo Janové. Společná výroční členská schůze byla
ukončena slavnostním obědem a volnou diskusí.
text a foto: Radomír Dolanský

VALNÁ HROMADA SPORTOVCŮ
Valnou hromadu sportovců TJ Tatran Janová zahájila její
předsedkyně Taťána Hradová. V úvodu přivítala starostu
obce Jaroslava Tomance, za SDH Janová starostu sboru
bratra Jiřího Pončíka, za Myslivecký spolek Janová – Ústí
předsedu Josefa Mikulenčáka. Dále přivítala hosty, kteří
nejsou členy TJ, ale spolupracují na sportovních, kulturních
a společenských akcích tělovýchovné jednoty a redaktora
zpravodaje Janovské listy.
Předsedkyně se poté ujala zprávy o činnosti za rok 2018.
V úvodu požádala přítomné o uctění památky jednoho ze
zakladatelů oddílu starých pánů při TJ Tatran Janová
Bohuslava Fojtů a člena TJ Josefa Tkadlece. K 31. 12. 2018
evidovala tělovýchovná jednota Janová 117 členů, z toho
35 žen a 79 mužů a 3 děti. Členskou základnu zastupuje
výkonný výbor ve složení Taťána Hradová, Jaromír
Zbranek, Ing. Martin Rotigel, Ing. Ivana Rotigel, Bronislav
Soukup, Michal Dobeš a Ivo Hrtáň. Michal Dobeš
v současné době zastává rovněž funkci předsedy oddílu
kopané.
Mezi hlavní úkoly roku 2018 patřila volba předsedy a
místopředsedy TJ, volba předsedy fotbalového oddílu,
sestavit přípravný výbor pro vytvoření projektu pro stupeň
stavební povolení na rekonstrukci sportovního areálu,
sledovat dotační tituly, spolupráce s obecním úřadem a
ostatními složkami v obci, zajistit opravu plotu za východní
bránou, zajistit dokončení nátěru střechy tanečního kruhu a
zábradlí kolem hřiště.
Dále pak zajistit vyrovnaný rozpočet, vyhledávat
sponzory na plánované akce a náklady fotbalového
družstva, zabezpečit oslavy
90 let TJ Tatran Janová společně s Memoriálem

Antonína Soukupa, zabezpečit tradiční vodění barana a
účastnit se organizovaných brigád.
Volba předsedy a místopředsedy tělovýchovné jednoty
byla částečně splněna až v únoru 2019, kdy byla
předsedkyní zvolena dosavadní místopředsedkyně Taťána
Hradová, takže v současné době chybí místopředseda.
Splněna byla i volba předsedy fotbalového oddílu. Projekt
rekonstrukce areálu pro stupeň stavebního povolení je
téměř dokončen. Přípravný výbor nebyl zřízen. Sledování
dotačních titulů prozatím neprobíhá, poněvadž TJ nemá
děti a mládež, proto nedosáhne na dotační tituly.
Spolupráce s obcí a pořádání kulturních akcí se
průběžně daří plnit. Oprava plotu za východní bránou
proběhla, natření střechy tanečního kruhu, zábradlí a
laviček se neuskutečnilo, ale bude zařazeno do úkolů pro
rok 2019. Vyhledávání sponzorů je průběžně plněno.
Zajištění oslav 90 let trvání kopané v Janové a Memoriálu
Antonína Soukupa bylo splněno. Zde však předsedkyně
Hradová zdůraznila, ač byli na akci pozváni všichni
současní i bývalí členové tělovýchovné jednoty, tak
návštěvnost, včetně občanů Janové byla více než tristní.
Podobně kriticky se vyjádřila k zabezpečení akce vodění
barana, kde na jednu stranu kritiku nedostatečné
organizace přijala. Na druhou stranu vysvětlila, že pokud jí
zodpovědné osoby, které měly zajišťovat masky, na
poslední chvíli odřeknou účast, tak nezbývá než
konstatovat, že po bitvě je každý generál a navíc, že kritika
je oblíbenou disciplínou dnešních dnů. K úkolu odpracovat
zdarma alespoň čtyři hodiny brigádně během roku sdělila
předsedkyně TJ, že ze 117 evidovaných členů se brigád
účastní maximálně 15 osob s občany, kteří přijdou pomoci,
ačkoliv nejsou členy tělovýchovné
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jednoty.
Během podzimu pak členové byli členové TJ
nápomocní při zabezpečení zázemí při pořádání běhu
Valachia run. Na start, který v Janové proběhl poprvé, se
postavilo 263 závodníků včetně 114 dětí. Zde se opět
předsedkyně pozastavila nad takřka nulovým zájmem
občanů obce a zdůraznila, že výpomoci při akci se opět
zúčastnili jedni a ti samí členové, kteří pravidelně pomáhají
i při jiných akcích tělovýchovné jednoty. Podobně nepatrná
účast byla i při následné zábavě. Přesto se s velkou
pravděpodobností bude akce konat i v roce 2019, takže by
bylo vhodné, kdyby občané obce přišli podpořit svoje
sousedy, kteří se akce zúčastní. Informace o akci budou
zveřejněny s dostatečným předstihem.
Taťána Hradová v této souvislosti požádala ostatní
složky, aby, pokud se na jednom konci pořádá jedna akce,
neprobíhala na konci druhém akce jiná, aby se tak netříštila
účast návštěvníků mezi více akcí. Závěrem předsedkyně
poděkovala všem členům výboru, všem členům i nečlenům
TJ, kteří na akcích pomáhají, sponzorům, obecnímu úřadu
a ostatním složkám v obci.
Zprávu o činnosti oddílu kopané a starých pánů
přednesl Lubomír Čabla. Na počátku roku 2018 nebyl stav
janovské kopané v nejlepší kondici, ale výhled byl
optimističtější, což se nakonec částečně splnilo. Mužstvo
se podařilo doplnit a v polovině sezony se mohlo přemýšlet
o postupu do III. třídy, což se nakonec podařilo. Ovšem po
postupu se kádr místo posílení oslabil. Odešel nejlepší
střelec a nakonec i brankář. Ten byl sice nahrazen, ale ani
náhradní brankář v kádru nevydržel a tak v bráně do konce
sezony zaskakovali hráči z mužstva, kteří však
kvalifikovaného brankáře nedokázali nahradit.
K tomu se přidala zranění, nezájem hráčů a výsledkem
bylo poslední místo s osmi body. Lubomír Čabla
upozornil, že pokud si hráči jen tak přijdou zahrát fotbal
bez tréninku, tak to nikdy nebude fungovat. A vše musí
začít od výboru, od předsedy oddílu. Kde se o fotbal stará
celý oddíl, hra funguje, což o Janové momentálně neplatí.
Lidí, kteří chtějí svůj volný čas obětovat, je málo, ale bez
toho se úspěchu nedosáhne, podle Lubomíra Čably. Dle
jeho názoru, pokud bude fotbalová příprava probíhat
v Janové jako doposud, tak je budoucnost velmi nejistá.
Není to sice jen problém Janové, ale je nutné se nad
problémy zamyslet a především změnit přístup. Protože,
jak upozornil, za deset let je sté výročí vzniku oddílu
kopané v Janové, tak aby se tady za deset let fotbal ještě
hrál.
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Staří páni pokračují v zaběhnuté praxi, kdy se scházejí
v pátek v podvečer, v zimě v hale, v létě venku, aby si
zahráli a něco pro sebe udělali. Setkávají se s mužstvem
starých pánů z Valašské Polanky, kdy občas hrají i
v Lužné, aby se nehrálo na stejném místě. Zúčastnili se
taktéž dvou turnajů. V Ústí na Memoriálu Jiřího Hnátka,
kde obsadili druhé místo a na Memoriálu Jaromíra
Soukupa, kde obsadili třetí místo.
Stanislav Chuděj přednesl zprávu o činnosti rekreačních
sportů. V roce 2018 působili při tělovýchovné jednotě tři
skupiny rekreačních sportů.
Turistický oddíl, badminton a volejbal. Badmintonu se
věnuje asi patnáct nadšenců, kteří se případně zapojují i do
turnajů. Volejbalisté se scházejí ve sportovní hale každý
pátek převážnou část roku. V létě jezdí hráči na Hovězí,
kde hrají na pískovém hřišti, tzv. plážový volejbal.
Stanislav Chuděj připomněl, že místní tělocvična je
dostatečně prostorná pro dvě hřiště, takže rádi přivítají
další nadšence do hry.
I když nejsou janovští turisté složkou tělovýchovné
jednoty, vzhledem k tomu, že se jedná o turistiku jako druh
sportovní činnosti, prezentují již několik let svoji činnost a
výsledky na valných hromadách TJ Tatranu Janová.
Zprávu přednesla první žena janovské turistiky Zdenka
Chudějová. Je to již deset let, co se začali pomalu dávat
dohromady nadšenci turistiky a z několika mála osob dnes
chodí na některé akce i kolem stovky nadšenců. Dnes
janovští turisté vyrážejí i do zahraničí nebo na
několikadenní výlety po českých pohořích. Tak navštívili
například Alpy nebo Šumavu z německé strany, slovenské
Tatry, Malou a Velkou Fatru, Krkonoše, Jeseníky, České
Švýcarsko a mnoho dalších míst. Za rok 2018 to byly
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desítky akcí nejen s turistickou tematikou, ale například
zájezdy do divadla, tvoření okrasných výrobků k Vánocům
nebo na Velikonoce. Již několik let mají velký úspěch čaje
o páté, kde se přijíždějí pobavit i občané z okolních obcí.
V závěru zprávy Zdenka Chudějová poděkovala všem,
kteří se podíleli na přípravách akcí, minulému i současnému
vedení obce, účetní Miroslavě Kotrlové, redaktoru
Janovských listů a všem přispěvatelům do zpravodaje.
V diskusi vystoupil starosta obce a další pozvaní hosté,
kteří pozdravili valnou hromadu sportovců. Následoval
závěr valné hromady, volná diskuse a slavnostní oběd.
text a foto: Radomír Dolanský

SETKÁNÍ SENIORŮ
V Janové již několik let pořádají členové komise pro
kulturu a sport setkání se seniory. Stejně tomu bylo i letos,
kdy seniory přivítali členové komise a zároveň i zastupitelé,
Romana Hromadová a Richard Machalec.
Setkávání s občany důchodového věku je dnes spíše
setkáním samotných seniorů, které obec pouze zorganizuje
a doplní příjemným programem a případným občerstvením.
Odpadla nucená politická školení a zůstala původní
myšlenka, nezapomínat na naše předchůdce v životě obce.
Bohužel, v celkovém kontextu naší republiky se na
seniory spíše zapomíná, proto buďme rádi, že je Janová
výjimkou.
Že se jedná o báječnou věc, jak našim předkům alespoň
trochu složit hold za minulá léta zušlechťování obce a
mnohdy nelehká období kočírování vztahů mezi občany,
napadlo před lety zastupitele Danielu Mikulcovou a
Richarda Machalce. Nápad se ujal a od té doby se pořádají
jednou za rok pravidelná setkání občanů s nižším číslem
v datu narození.
Pravidelně svým dědečkům a babičkám chodí zpestřit
posezení děti z místní mateřské školy. Pásmo s dětmi
připravila paní ředitelka s pomocí některých zaměstnanců
MŠ.
Sama působila při vystoupení jako nápověda, hráčka na
různé hudební nástroje a psychická opora vystupujícím
dětem. Nebyli to pouze dědečkové a babičky, kdo se přišli
podívat na vystoupení malých umělců. Samozřejmě přišli
rodiče, k nim se přidali starší bráškové a sestry, takže
diváků měli malí caparti požehnaně.
Děti přednesly několik pěkných říkadel, kde se přiznávaly
k tomu, jak moc rády mají své prarodiče a co pro ně
znamenají. Zahrály jim pohádku o zvířátkách a domečku

a nakonec si společně zazpívaly za kytarového doprovodu
školkové ředitelky. Takřka všichni v hledišti natahovali
krky, jako by zrovna vystupovala některá z celebrit českého
showbyznysu, aby jim neunikl ani kousek děje na jakoby
pódiu. Potlesk stíhal potlesk, ale to největší poděkování a
radost bylo vidět v očích seniorů, zdravá pýcha a hrdost pak
v očích rodičů.
Za krásně zvládnuté vystoupení si děti vysloužily mls a
ještě kupu dárečků ukrytých ve velké tašce. Pěkně
načančané občerstvení samozřejmě čekalo i na přítomné
seniory. Jako třešničku na dortu jim členové výboru pro
kulturu a sport zajistili partu muzikantů z Jablůnky a
Semetína pod vedením pana Černockého. S třemi
harmonikáři a bubeníkem si mohli senioři zazpívat řadu
lidovek, popřípadě si v báječné atmosféře poplkat o všem
možném.
A přesně to je účelem myšlenky pořádat pro naše předky
setkání. Aby si spolu mohli posedět, podebatovat,
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vybočit ze zajetých kolejí, ale rovněž, aby nedocházelo
k odcizování generací, jak to, bohužel, ve společnosti
vidíme dnes stále častěji.
text a foto: Radomír Dolanský

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V JANOVÉ
Jako již řadu let po sobě i letos proběhla v obci Janová
tříkrálová charitní sbírka, které se účastnily děti z Janové
s doprovodem dospělých. Charita Vsetín oznámila, na co
bude výtěžek letošní akce použit. Zde jsou jednotlivé body:
- přímá pomoc lidem se zdravotním postižením,
rodinám s dětmi a jednotlivcům v tíživé životní
situaci
- dofinancování nákupu osobního automobilu pro
službu sociální rehabilitace Camino
- dovybavení hudební dílny nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež ZRNKO
- zakoupení dalších polohovacích lůžek pro domácí
hospic Via
- zakoupení kompenzačních pomůcek pro uživatele
charitních zdravotních a sociálních služeb
- financování 1. etapy renovace nátěru oken
v budově Charity Vsetín
text a foto: Markéta Spurná
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA
LAPAČI
Po podzimní návštěvě hokejových trenérů VHK Vsetín v
naší MŠ jsme dostali pozvánku na návštěvu zimního
stadionu Na Lapači ve Vsetíně.
Od pondělí 14. ledna jsme si povídali o sportu, hráli jsme
hokej na koberci i ve sportovní hale, společně jsme vyrobili
tematický obraz brankáře, který se stal součástí výstavy na
zimním stadionu.
Ve čtvrtek 17. 1. 2019 jsme se s ostatními mateřskými
školami zúčastnili Dne otevřených dveří na zimním
stadionu Na Lapači ve Vsetíně.
Klub hokejistů nám zajistil i odvoz svými autobusy a
každé skupině dětí se věnoval jeden z místních hokejistů.
Děti si tak mohly prohlédnout prostory stadionu, trénink
dorostenců a vyzkoušet si třeba výstroj nebo pomůcky,
které sportovci na stadionu používají. Mohly posilovat v
posilovně a zhlédnout trofeje.

Děti během exkurze kladly zvědavé otázky, na které jim
hokejisté ochotně odpovídali. Užili jsme si velmi pěkné
dopoledne a v některých z dětí se probudila touha stát se
hokejistou.
text: Martina Borsíková Ďurinová, foto: Jana Kaňůrková

SPOLUPRÁCE SE STOMALOŽKOU A
DENTÁLNÍ HYGIENISTKOU
Na základě spolupráce s MDDr. Helenou Kozárkovou dne
22. 2. 2019 proběhla ve školce další beseda s dentální
hygienistkou Veronikou Špačkovou, která si s dětmi
nejprve zopakovala, co si zapamatovaly z minula.

Poté děti seznámila se stavbou zubu v porovnání
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se stromem, jaké části mají podobné, jak se jednotlivé
mléčné zoubky jmenují, kolik nám jich vyroste a jak vzniká
kaz. Společně třídili obrázky potravin k nemocnému
zoubku, které škodí a ke zdravému naopak potraviny, které
zoubkům neubližují.
V krátké pohádce jsme zhlédli příběh o zvířátkách, která
moc mlsala, až je z toho rozbolely zoubky. Naštěstí je
zachránil doktor Ondra. Závěrem děti od dentální
hygienistky dostaly nové dětské kartáčky a prakticky si
nacvičovaly čištění s obarvením zoubků. Děti se velmi
snažily, těšily se z pochvaly a ještě si zasloužily odměnu
v podobě omalovánek.
Dětem se setkání s dentální hygienistkou Veronikou
Špačkovou velmi líbí a již se těší na její podzimní návštěvu.
S MDDr. Helenou Kozárkovou chceme setkávání rozšířit i
o besedy zaměřené na zasvěcování rodičů do pěstování
správné hygieny od útlého věku.
„Nejdůležitější je přijít včas, aby se s prevencí a péčí
začalo od raného věku, vypěstoval se tak návyk na
správnou hygienu. Za léta praxe jsem odpozorovala, že
nejrizikovější je konzumace slazených nápojů. Doporučuji
učit děti od útlého věku zahánět žízeň vodou. Dokud chodí
malé děti odpočívat i během dne, je velmi důležité čistit
zoubky před každým spaním“ nešetřila radami
stomatoložka MDDr. Kozárková. „Během spánku se
netvoří sliny, které mají ochranný efekt.“ Dcera paní
doktorky je pro nás pro všechny v mateřské škole zářným
vzorem, co se týká konzumace vody i pravidelné a důsledné
hygieny před poledním odpočinkem.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová
ve spolupráci s Helenou Kozárkovou
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DĚTSKÝ KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dvanáctého března jsme si s dětmi v MŠ užili karnevalu.
Děkujeme všem rodičům, že dětem připravili krásné
masky, ve kterých jejich ratolesti již od rána přicházely do
třídy. Setkaly se tu tak víly, baletky, princezny
s čarodějnicemi, piráti, rytíři, indiáni s jinými zajímavými
maskami.
Děti si mohly vykreslit pohádkovou postavu,
vystřihnout škrabošku, při tancování si zahrát na princezny
a prince. Při hře na Popelky, pomáhaly jako holoubci třídit
hrách s popelem. V soutěžích se děti vydováděly. Krmily
opici a hodného draka, lovily rybky, skákaly v pytlích…
Paní kuchařka v tento slavnostní den připravila
zajímavý jídelníček. Děti si tak mohly pochutnat na buchtě
od Manky a na Rumcajsově sekané. Všechny děti
odcházely ze školky plné zážitků a dojmů. Jistě budou mít
doma o čem vyprávět.
text a foto: Jana Kaňůrková
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chromozom. Tím, že si děti vezmou na každou nohu jinou
ponožku, tak znázorní zábavnou formou střídání
chromozomů X a dozví se, co tato porucha zapříčiňuje.
Děti si také vytvoří povědomí o sounáležitosti
s postiženými a o vzájemné pomoci.
text: Jana Kaňůrková

VII. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO
VÝŠLAPU NA JANOVSKÉ PASEKY
TROCHU JINAK

NESEME MY MORENU…
S dětmi jsme se rozhodli vyhnat už zimu z vesnice a
přivolat jaro. Se společně vyrobenou Morenou, za
doprovodu lidových říkadel, básní a písní jsme dne 11. 3.
2019 chodili po vsi a vynášeli zimu, vrátili se tak k lidové
tradici našich předků.
Za chladného počasí jsme s Morenou postupně obešli
rodinné domy, Koloniál, kavárnu, prádelnu a nakonec
navštívili OÚ, kde nás přivítal pan starosta a přidal se k
našemu průvodu. Se slovy Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na
tě vezmu bič, zatahám tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy…
jsme vhodili Morenu do Bečvy, která ji velmi rychle
odnesla pryč z Janové. Za doprovodu básně Byla zima mezi
náma, ale už je za horama, hu, hu, hu, jaro už je tu, se děti
spokojeně, s úsměvem na tváři, vracely do školky. Díky
nim do vesnice brzy přijde jaro.
Morena neboli Morana je bohyně smrti. Vládne v
zimních měsících, obnovuje přírodu tím, že ji uvrhne do
zimního spánku a vše uspí pod sněhem. Na jaře bývá
vynášena jako slaměná panna a házena do vody. Vynášení
Moreny ze vsi patří k jedné z tradic, které se tradují dodnes.
Bývá to v čase jarní rovnodennosti, kdy vládu nad světem
přebírá Vesna, bohyně jara, života a radosti.
text: Martina Borsíková Ďurinová, foto: Jana Kaňůrková

PONOŽKOVÝ DEN
Dne 20. 3. 2019 proběhl v MŠ Janová „Ponožkový den“.
Že nevíte, o co jde? 21. březen není jen první jarní den, ale
je to také Světový den Downova syndromu. Proto jsme se
s našimi dětmi taky připojili k této akci.
Tuto genetickou poruchu vyvolává ztrojený 21.

Blížící se konec roku a opět stejná otázka. Jaké bude
počasí na Silvestra a jestli se tradičně setkají janovští
turisté se svými přáteli z okolí na Janovských pasekách?
Je to turistická tradice a patří k jedné
z nejoblíbenějších. Ale i zde je čas neúprosný a vzhledem
k tomu, že pro mnohé naše zkušenější kamarády se výšlap
na paseky stává fyzicky náročný, bylo dohodnuto
jednodušší řešení. „Projdeme se po okolí obce se
zastávkou u rybníku a posedíme v kavárně. „Co vy na
to?“
Názory různé, ale vzájemné porozumění a tolerance
musí udržet tuto krásnou tradici. Takže v tomto duchu se
31. prosince 2018 kolem 13. hodiny u obecního úřadu
setkalo opět kolem osmi desítek občanů všech věkových
kategorií a s tóny naší hymny jsme se vydali na Štěpnicu
a do Kadějového. Počasí sice nic moc, ale to nám přece
nikdy na náladě neubere. Každý je rád, že už nemusí sedět
doma u bedny a může strávit chvilky s kamarády a přáteli
turisty i neturisty.
Asi po necelé hodince příjemné procházky jsme po
skupinkách došli k rybníčku, kde už na nás čekalo
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připravené ohniště a taky těch pamlsků a pochutin se sešlo
po Vánocích rovněž velké množství. Opečený špekáček
je zcela jistě úplně jiný a mnozí si tuto letní aktivitu rádi
připomněli i na Silvestra. No, a jelikož byla dobrá úroda
ovoce, tak je zapotřebí vyprázdnit demižóny pro další
produkty. To k závěru roku neodmyslitelně patří.
Poklábosili jsme, ochutnali pečené, nepečené, zelené,
kysané, svařené, destilované a postupně se rozcházeli buď
k domovům, nebo do kavárny, která byla již tradičně
připravena pohostit naše rozmlsané jazýčky. Hudba,
tanec, zpěv, to k závěru roku patří. Večerní ohňostroj a
tradiční přípitek na zdraví byl příjemným závěrem roku
2018.
Jeden velký problém, ale zůstal nevyřešen. Co bude s
předposlední slokou naší turistické hymny? Ptám se
autora a dávám drobný námět. Klidně se můžou se svými
nápady a souhlasem turistického skladatele Pavlíka
Hromady zapojit do ankety o nejlepší úpravu textu
zmiňované sloky i další turisté.
Původní verze:
Na starý rok na kolibě,
U Kocůrků jsme v oblibě.
Každý rok my turisté,
sejdem se tam zajisté.
Návrh změny:
Na starý rok na kolibě,
bývali jsme my v oblibě.
Letos díky ročníku,
zajdem aspoň k rybníku.
Za janovské turisty Vám všem, byť už je březen, přejeme
krásný rok 2019, hodně zdraví, pohody v soukromém i
společenském životě.
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A pro ty co sa furt dokola ptajů připojuju tolik žádanů
receptůru na Malinový punč.
- 0,5 l červeného vína (značka může dosti ovlivnit celkový
výsledek)
- 0,5 l vody (z vodovodu či vlastní studny, vrtu)
- 100g cukru (používám rafinovaný krystal)
- kousek skořice a vanilky (když není k mání vanilka, tož
tam lupnu vanilinový cukřík 10g)
- 6 hřebíčků (to jen pro ty co často svařují víno)
V první etapě přivést do varu.
Dále pak:
- 0,25 l rumu (pro znalce Tuzemák z Kaufu)
No a na závěr:
- 6 lžic malinového sirupu (letos jsem tam vrazil
ostružinový, vlastní výroby)
Rovněž přivést pouze do varu, nevařit, ať tam něco
ostane.
text: Ing. Karel Trlica, foto: Ing. Lenka Trlicová
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ČAJ O PÁTÉ -VÍTĚZNÝ ÚNOR
Do Janové s čajem o páté zavítala recese a satira. Zatím
jsme se jen dočítali o různých recesistických průvodech po
celé republice, ale v Janové se do minulosti ani ze srandy
nikdo nehrnul. Ani tak se nakonec nejednalo o žádnou
tvrďárnu, kde by se proháněli po parketu političtí mocipáni
let minulých. Je otázkou, jak moc by se lišili od těch
dnešních.
Původně se vlastně mělo jednat o setkání dělníků,
rolníků a pracující inteligence. Ale co čert nechtěl, vyšlo
to skoro na den přesně, na dobu, kdy se Klema vrátil
z Hradu. Tak se vzpomínky na minulost nakonec zvrhly
v recesistickou oslavu Vítězného února, i když vyvěšená
úderná hesla byla úderná jen velmi opatrně. Holt,
pamětníci jsou poučeni z krizového vývoje a přichází čas,
kdy vyskakovat opět začíná být nevhodné.
Rozruch na vsi způsobil teprve příchod hutníka a
rolnice z jedné z nejpěkněji vyvedených stokorun, jak
dodnes prohlašují numismatikové. Dvojice se okamžitě
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ocitla v záři reflektorů a diod mobilních telefonů
zastupujících bleskové světlo, takže hutník měl za chvíli
nablikané v očích, jako by zrovna odpíchl vysokou pec.
Na stolech se daly najít třeba slabikáře z doby, kdy se
sice lidé do světa nedostali, ale zato o něm věděli
mnohem více než dnešní trdla, kterým se neustále musí
snižovat nároky u zkoušek, aby vůbec někdo prolezl výše.
Významnou skupinou na čaji o páté byl předvoj
dělnické třídy – pionýři respektive pionýrky. Kdyby jen
soudruzi tušili, že pionýři byli i američtí osadníci… Na
druhou stranu Američanům v 50. letech nevadilo, že
pionýr je socialistická mládežnická organizace a nazvali
tak svůj vesmírný program. To určitě nevěděla ani
svazačka, která skupinu pionýrů na čaji o páté učila
správnému pozdravu.
Přišly rovněž ženy údernice v montérkách a
klasických šátcích, které měly v kapsách závazky Brigád
socialistické práce. Nebo ženy z družstva v zástěrách či
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návrhy, aby byl pasovací meč použit jinak než obvykle,
aby příště zbylo pár dárečků i na jiné. Nestalo se tak.
Plný smíchu a převleků byl další z řady úspěšných čajů
o páté. Poslední v sérii ročníku 2018/19 bude čaj o páté
s podtitulem sousedský 26. dubna 2019, kde údajně
přijede vyhlášená kapela Helena a její tygři. Takže hurá
na čaj o páté.
text a foto: Radomír Dolanský

JANOVŠTÍ TURISTÉ ZAHÁJILI
SEZONU NÁVŠTĚVOU GOBELÍNKY

mistrová ze Zbrojovky Vsetín. Dokonce zde byl k vidění
i klasický buran ve vytahaných teplácích a rádiovce.
Nakonec na politiku udělali všichni to, co klasicky
dělají Češi dodnes a šli se bavit. K tanci a dobré zábavě
jim tentokrát hrál Miroslav Trebula.
Parket byl stále plný, což bylo pro muzikanta tou nejlepší
vizitkou.
Ale neoslavoval se jenom Vítězný únor. Slavily se i
narozeniny pravidelné návštěvnice čajů o páté z Hovězí.
Jako dárek dostala do své sbírky živého králíka. Chlapi jí
předali kytici (doopravdickou, ne tu od Erbena) a spoustu
polibků.
Dalším vyznamenaným a pasovaným na nejlepšího
tanečníka byl nejlepší tanečník. Sice v převleku, v kterém
se na čaj o páté dostavil, by jej asi nepasovali ani na
posledního z posledních, nicméně pravda byla jiná.
Na největší výherkyni byla pasovaná vyběračka
dárečkových soutěží, která pravidelně odjíždí domů do
Ústí kamionem, aby všechny výhry pobrala. Byly zde

Nezvykle teplé počasí v polovině letošního února
překvapilo nejen meteorology, ale i mnohé milovníky
toulek přírodou a turistických pochodů. Na tyto sluneční
a teplé dny zareagovali i činitelé janovské turistiky. Řekli
si, že by bylo škoda nevyužít této meteorologické změny
a vyzvali své příznivce k první turistické akci.
Ačkoliv bylo všechno domluveno narychlo, zájem byl
překvapivě velký. Cílem našeho výletu bylo město
Valašské Meziříčí a v něm návštěva známé gobelínky,
nynější Moravské gobelínové manufaktury. Zdejší
prohlídky a exkurse musí být předem domluveny, a tak na
nás připadl termín na středu 20. února na desátou hodinu.
Celá naše janovská skupina se shromáždila ráno na
vlakovém nádraží a vlakem se přepravila do Vsetína. Zde
se rozrostla o dalších asi deset lidí z řad věrných příznivců
ze Vsetína a okolních obcí. Následoval přestup na rychlík
a zanedlouho jsme již vystupovali ve Valmezu.
Krátkou procházkou jsme se přesunuli do horní části
městského parku Botaniky, kde se nachází budova zdejší
gobelínky. Přestože jsme do naplánovaného termínu
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prohlídky měli asi půl hodiny čas, hned se nás ujala paní
průvodkyně a ochotně nás zajímavou prohlídkou
provázela. Na úvod jsme si vyslechli nezbytný výklad o
založení a historii manufaktury, která letos slaví 120 let
od založení.
První překvapivá zpráva pro mnohé z nás byla, že
gobelínka původně stála v Zašové a až po deseti letech
byla přemístěna do Valašského Meziříčí. Jejím
zakladatelem byl výtvarník Rudolf Schlattauer. Jeho
gobelíny záhy získaly úspěch na výstavách, v soukromých
sbírkách, ve státních institucích a nemálo zakázek
přicházelo ze zahraničí, zvláště z ambasád. Z důvodu
rozmachu a poptávek po výrobcích zřídil zakladatel
Zemskou školu gobelínovou a kobercovou, ze které
vycházely zručné a na trhu žádané gobelínářky. To vše
pospolu fungovalo až do 90. let minulého století. Po
revoluci se z gobelínky stala komerční společnost, státní
zakázky odpadly a dílna se potýkala s existenčními
problémy.
Z dvaceti pracovníků jich dnes pracuje jen sedm,
přesto se vedení společnosti stále daří tuto manufakturu
novými zakázkami, nápady a aktivitami udržet při životě.
Jedním z takových nápadů bylo zřídit v těchto výrobních
dílnách a v přilehlých prostorách jakési živé muzeum
s exkursemi, a to za plného provozu. Tento systém
umožňuje návštěvníkům zhlédnout všechny dílny
Moravské gobelínové manufaktury a seznámit se
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s tradicí tohoto jedinečného uměleckého řemesla.
Takovými zvídavými návštěvníky jsme se stali i my.
Během prohlídky jsme se v jednotlivých dílnách seznámili
s postupem tkaní nových gobelínů, vázání koberců
klasickou technikou, tak i s restaurováním vzácných
historických gobelínů a tapisérií. Co nás však udivilo
nejvíce, že tato krásná a náročná díla se i v době
technického rozmachu provádí stále stejnou technikou na
stavech a strojích bezmála sto let starých. Důkazem byl
postřihovací stroj, na kterém čteme rok výroby 1932.
S největším zájmem jsme sledovali práci v
restaurátorské dílně, kde hodiny strávené s jehlou,
kleštičkami, vlnou a hedvábím, restaurátorky trpělivě
vpichují materiál do gobelínového obrazu, aby co
nejpřesněji, kousek po kousku, v barvách původního
rukopisu zacelily jeho poškozenou tvář. Na rozdíl od
jiných muzeí, kde je přísný zákaz dotýkat se téměř všeho,
zde si můžeme všechno ohmatat, vyfotografovat, případně
si vyzkoušet a nakonec i koupit některý z vystavovaných
oděvních modelů ze zde ručně tkaných látek.
V průběhu prohlídky, aniž by si to kdo hned uvědomil,
jsme se ocitli v prostorách zdejší kavárny, která byla
nedávno vybudována ve stylu dílen v době svého vzniku.
I zde pokračuje výtvarná expozice, a tak při občerstvení a
pití dobré kávy dokončujeme prohlídku uměleckých
řemesel valašskomeziříčské manufaktury. Byla to
příjemná tečka za velmi zajímavým, téměř hodinovým
kulturním zážitkem.
A jelikož do plánovaného odjezdu domů zbývá spousta
času, je rozhodnuto, že si ještě prohlédneme historickou
část města. Valašské Meziříčí patří k hlavním kulturním
centrům Valašska a ne nadarmo se mu přezdívá Valašské
Athény. Hlavní gró kulturních památek se nachází
samozřejmě v centru města a blízkém okolí. Proto jsme se
přemístili právě zde. Díky tomu, že jsem léta působila na
úseku památkové péče v okrese, jsem se ráda ujala role
průvodkyně, abych podrobněji informovala o zdejších
významnějších pamětihodnostech. A protože je jich zde
skutečně dost, bylo stále o čem povídat. Ani jsme se
nenadáli a museli se ubírat k vlaku na zpáteční cestu.
Vraceli jsme se s dobrými pocity a všichni jsme se shodli
na tom, že tato zdařilá akce byla dobrým počinem letošní
turistické sezony.
text: Alexandra Hromadová, foto: Ing. Pavel Hromada
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FOTBAL – III. TŘÍDA – ROZPIS ZÁPASŮ JANOVÁ 2018/2019
Střelná
Janová
Choryně B
Janová
Liptál
Janová
Janová
Ratiboř B
Janová
Lačnov
Janová

-

Janová
Huslenky
Janová
Leskovec
Janová
Halenkov B
Branky n. M.
Janová
Kladeruby
Janová
Val. Polanka B

07. 04.
13. 04.
21. 04.
27. 04.
05. 05.
12. 05.
18. 05.
26. 05.
02. 06.
09. 06.
15. 06.

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

Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 4/2018: …jak prožijeme rok dva tisíce devatenáct? Vylosována byla Anna Polášková, Janová 143.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 1/2019: Jaroslav Tomanec mladší je starosta… (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:

