ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

ČÍSLO 4/2017

SVÁTEČNÍ SLOVO STAROSTY
veřejnosti.
Chtěl bych tímto poděkovat všem vedoucím spolků a
všem občanům, kteří se aktivně zapojují do zajišťování
těchto akcí. Zároveň bych chtěl poděkovat všem
zastupitelům a pracovníkům obecního úřadu za jejich
dosavadní práci.
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vám popřál
krásné, veselé a požehnané svátky plné lásky, domácí
pohody a splněných přání. Zároveň Vám do roku 2018 přeji
jménem svým i jménem celého zastupitelstva obce Janová
všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i
pracovních úspěchů. Takže ještě jednou veselé prožití
vánočních svátků a šťastný nový rok.
Jan Machalec, starosta obce Janová
Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh
nejhezčího období roku, Vánoc. Pro každého jiný pocit,
jiná představa, jiná forma a způsob jejich trávení.
V tomto období se všichni snažíme, aby náš domov byl
co nejdokonalejší, a již od začátku adventu v mnoha
domovech zavoní medovník nebo jiné slavnostní koláče.
Snažíme se, aby Štědrý večer byl ten nejhezčí a
nezapomenutelný. Zachovejme si posvátnou úctu k těmto
svátkům pokoje, lásky a porozumění.
Tento vánoční čas je i časem bilancování. Také pro nás
je to znamení, abychom se ohlédli za průběhem celého
roku. Z mého pohledu to byl velmi úspěšný rok. Pokud se
týká investic, tak jsme proinvestovali 5.886.773 Kč. Na
dotacích jsme obdrželi 4.359.457 Kč a zbytek, 1.527.316
Kč, jsme zaplatili z rozpočtu obce.
Jednalo se o akce stabilizace sesuvu Janová – Snozek a
rekonstrukci budovy vedoucí ke změně užívání ze základní
školy na školu mateřskou. Mohu říci, že po dvou měsících
užívání jsou na provoz mateřské školy samé kladné
reference. Myslím si, že je to kladný impuls k tomu, aby
byla mateřská škola, co se týká žáků, vždy naplněna.
Na příští rok je naplánována další velká akce –
revitalizace hřbitova. Zde se bude jednat zejména o
rekonstrukci márnice, zpevněné plochy, nové oplocení a
doplnění veřejného osvětlení. Chtěli bychom zde rovněž
zřídit tolik potřebné parkoviště.
Na dětské hřiště u mateřské školy bychom chtěli
dokoupit nové moderní hrací prvky. Vše ale bude závislé
od toho, jak budeme úspěšní v získávání dalších dotací.
Pokud se týká dění v obci, tak mně věřte, že jsem velmi
rád, že stále přetrvává aktivita občanů a občanských spolků.
Naše obec žije plnohodnotným, společenským, kulturním a
sportovním životem. Dodržují se místní tradice a stále více
se dostáváme do povědomí široké

ZÁPIS 43. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 20. 9. 2017
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 16:30
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta obce Janová informoval zastupitele, že ing. Karel
Eliáš na 42. zasedání Zastupitelstvu rezignoval jako
zastupitel bez udání důvodu.
Bod 2. Složení slibu nového zastupitele obce Janová
Lubomír Kotrla přečetl slib zastupitele a stvrdil jej svým
podpisem. Tím se stal novým zastupitelem obce Janová.
Bod 3. 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 Změna územního
plánu.
Návrh usnesení 428/0917: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 428/0917 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Jaroslav
Tomanec a Bronislav Soukup, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 429/0917: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Tomance a Bronislava
Soukupa, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 429/0917 bylo schváleno.
Kontrola usnesení č. 364/0217 – trvá

JANOVSKÉ LISTY
Bod 4 – Rozpočové opatření č. 6
Účetní obce paní Kotrlová seznámila zastupitele podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 6.
Návrh usnesení 430/0917: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 430/0917 bylo schváleno.
Bod 5 – Pronájem části pozemku
Starosta obce informoval zastupitele o dodaném písemném
vyjádření Bazalky Dušana k postavené zastřešené pergole
na pronajatých pozemcích 2778/1 a 1921. Vzhledem
k tomu, že dané vyjádření nebylo potvrzeno Stavebním
úřadem města Vsetín, zastupitelé pověřili místostarostu
k prověření dané záležitosti na Stavebním úřadu ve Vsetíně.
Bylo odloženo na další zastupitelstvo.
Bod 6 – Informace o rekonstrukci ZŠ
Starosta obce seznámil zastupitele o probíhající
rekonstrukci v budově ZŠ. Termín dokončení celkové
rekonstrukce do konce září 2017 se pravděpodobně
prodlouží o týden. Do jídelny MŠ byly zakoupeny nové
stoly a židle pro děti navštěvující mateřskou školu. Starosta
dále uvedl, že v případě vyhlášení dotace na vybudování
nového dětského hřiště, bude obec o dotaci určitě žádat.
Zastupitel Jaroslav Tomanec se dotazoval na personální
obsazení v MŠ Janová, kde došlo ke změnám oproti
původnímu návrhu pro obsazení místa pomocné kuchařky.
Zastupitelé obce pověřili starostu, aby pozval ředitelku MŠ
Janová na 44. zasedání Zastupitelstva k podání informace
týkajících se personálního obsazení MŠ Janová a náplně
práce jednotlivých pracovníků.
Návrh usnesení 431/0917: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí informace o probíhající rekonstrukci budovy ZŠ
a pověřuje starostu obce, aby na 44. zasedání Zastupitelstva
pozval ředitelku
MŠ se zpracovanou zprávou
o
personálním obsazení MŠ Janová společně s jednotlivými
pracovními náplněmi stávajících pracovníků.
Zastupitel Lubomír Kotrla se zajímal, jakým způsobem
budou využity prostory Obecního úřadu v 1. patře po
přestěhování MŠ do budovy bývalé ZŠ Janová. Návrh
starosty - zasedací místnost a knihovna.
Bod 7 – Revitalizace hřbitova
Starosta obce seznámil zastupitele s názory občanů na
revitalizaci hřbitova, která bude do budoucna nezbytná a
navrhl vypracování projektu zadat Ing. Lence Trlicové.
Návrh usnesení 432/0917: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vypracování projektu na revitalizaci hřbitova.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 432/0917 bylo schváleno.
Bod 8 – Změna územního plánu
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Antonína
Študenta na změnu územního plánu v katastru obce Janová
na pozemku p.č. 1348 o výměře 2229m2 z neplodné půdy
na občanské vybavení. Náklady na změnu územního plánu
budou plně hrazeny panem Antonínem Študentem.
Návrh usnesení 433/0917: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost o změnu o územního plánu pana Antonína
Študenta
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 433/0917 bylo schváleno.
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Bod 9 - Různé
Zastupitel Aleš Olšák se dotazoval, zda budou opraveny
chodníky v obci v délce cca 40m. Starostou obce byl
ubezpečen, že v rozpočtovém opatření se s opravou počítá.
Zastupitel Dalibor Bartík upozornil zastupitele, že
v zápisu ze 42. zasedání Zastupitelstva nebyla Ing. Eliášem
zařazena připomínka ze strany Dalibora Bartíka týkající se
bodu 6. Zprávy kontrolního výboru - odkup vytěženého
obecního dřeva , kde se Ing. Hromadová dotazovala, zda
byli další zájemci o odkup dřeva s vyšší nabídkou. Žádní
další zájemci o odkup dřeva ani s vyšší ani s nižší nabídkou
se nepřihlásili.
Zastupitel Jaroslav Tomanec se zajímal, zda bude znovu
obnoven retardér u Obecního úřadu a oprava komunikací
za Obecním úřadem. Dle starosty je počítáno s tím, že do
konce roku by mělo dojít k nápravě.

ZÁPIS 44. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 25. 10. 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 dva body a to Schválení
využití prostor po MŠ Janová a Schválení cenového návrhu
na revitalizaci hřbitova.
Návrh usnesení 434/1017: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 434/1017 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Dalibor
Bartík a Lubomír Kotrla, zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 435/1017: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Lubomíra
Kotrlu, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 435/1017 bylo schváleno.
Kontrola usnesení č. 364/0217 – trvá
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 7
Účetní obce paní Kotrlová seznámila zastupitele podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 7.
Návrh usnesení 436/1017: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 436/1017 bylo schváleno.
Bod 4 – Informace k provozu MŠ
Martina Borsíková Ďurinová, která se hlásí do konkurzu na
ředitelku MŠ Janová, informovala zastupitele o provozu
MŠ. Ta byla přestěhována do nových upravených prostor
bývalé ZŠ Janová. Podrobně seznámila zastupitele
s provozem MŠ, s úpravou pracovních úvazků
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pokračování ze strany 2
úvazků zaměstnanců MŠ a zrušení pracovních pozic, které
se týkají dvou pracovních míst.
Paní Martina Borsíková Ďurinová
požádala, aby
v budoucnu byly dobudovány dětské záchody v přízemí.
Návrh usnesení 437/1017: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí informace k provozu MŠ předložené
Martinou Borsíkovou Ďurinovou.
Bod 5 – Schválení přísedícího k soudu na období 2018 2022
Starosta obce předložil zastupitelům návrh k schválení paní
Ilony Tomancové jako přísedícího k soudu na období 2018
– 2022, která s tímto návrhem souhlasila.
Návrh usnesení 438/1017: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje jako přísedícího k soudu na období 2018 – 2022
paní Ilonu Tomancovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 438/1017 bylo schváleno.
Bod 6 – Odměňování zastupitelů podle zákona
Starosta obce navrhl schválit odměňování nově zvolenému
zastupiteli obce dle zákona.
Návrh usnesení 439/1017: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje odměnu pro nově zvoleného zastupitele dle
Přílohy č. 1. Nařízení vlády číslo 37/2000 Sb., dle sloupce
12 a 13 od 1.10.2017.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 439/1017 bylo schváleno.
Bod 7 – Schválení rozhodnutí o pořízení změny
územního plánu Janová
Starosta obce informoval zastupitele o návrhu na pořízení
změny územního plánu Janová.
Návrh usnesení 440/1017: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozhodnutí o pořízení změny územního plánu
Janová dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) dle §6
odst. 5 písm.a) a ve spojení s § 55 odst. 1 stavebního zákona.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 440/1017 bylo schváleno.
Bod 8 – Schválení žádosti o pořízení změny územního
plánu Janová
Starosta obce navrhl zastupitelům schválení žádosti o
pořízení změny územního plán.
Návrh usnesení 441/1017: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost o pořízení změny územního plánu Janová
dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) dle §6
odst. 5 písm.a) a ve spojení s § 55 odst. 1 stavebního zákona
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 441/1017 bylo schváleno.
Bod 9 – Informace VOLBY 2017
Místostarosta obce seznámil
podrobně zastupitele
s průběhem a výsledky VOLEB 2017. Volební účast v obci
byla 61,4% což je 375 voličů obce Janové. Výsledky voleb
jsou vyvěšeny na úřední desce a v elektronické podobě na
stránkách obce Janová.
Návrh usnesení 442/1017: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí informace o VOLBÁCH 2017.
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Bod 10 – Pronájem pozemku
Místostarosta informoval zastupitele o pronájmu pozemku
č. 2778/1 a 1921.
Návrh usnesení 443/1017: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí informace o pronájmu pozemku č. 2778/1
a 1921.
Bod 11 – Využití prostor po MŠ Janová
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem možného
využití prostor po MŠ Janová, kde jedna část by mohla být
využívána jako zasedací místnost a druhá část jako
knihovna. Návrh na využití prostor k přestěhování
knihovny podpořila i paní Haplová, která metodicky vede
knihovny okresu Vsetín a zasedání Zastupitelstva se
zúčastnila jako host. Případné stavební úpravy by se hradily
z rozpočtu obce.
Návrh usnesení 444/1017: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje využití prostor po MŠ Janová jako zasedací
místnost s knihovnou.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 2 ( Taťána
Hradová, Lubomír Kotrla)
Usnesení č. 444/1017 bylo schváleno.
Bod 12 – Cenový návrh na revitalizaci hřbitova
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení cenový
návrh na revitalizaci hřbitova zpracovaný Ing. Lenkou
Trlicovou. Zpracovaný projekt bude nutné předložit do
15.ledna s žádostí o dotaci.
Návrh usnesení 445/1017: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zpracování cenového návrhu na revitalizaci
hřbitova Ing. Lenkou Trlicovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 445/1017 bylo schváleno.
Bod 13 – Různé
Radomír Dolanský navrhl přemístit Expozici pana Vaňka
z budovy MŠ do zasedací místnosti budovy Obecního
úřadu.
Jaroslav Tomanec se dotazoval starosty, zda proběhlo
další jednání ohledně radaru na Městském úřadu ve Vsetíně
a byl vyzván ke sjednání společného setkání s panem
Pifkou a pověřenými zástupci obce Janová.

ZÁPIS 45. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO 22. 11. 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 bod Zpráva o činnosti MŠ
Janová.
Návrh usnesení 446/1117: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 446/1117 bylo schváleno.
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Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Richard
Machalec a Romana Hromadová, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 447/1117: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Richarda Machalce a
Romanu Hromadovou,
zapisovatelem Taťánu
Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 447/1117 bylo schváleno.
Kontrola usnesení č. 364/0217 – trvá
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 8
Starosta obce seznámil zastupitele podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 8.
Návrh usnesení 448/1117: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 448/1117 bylo schváleno.
Bod 4 – Návrh rozpočtu na rok 2018
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu
na rok 2018, který bude vyvěšen na úřední desce po
dobu patnácti dnů a následně na příštím zasedání
zastupitelstva schválen zastupitelstvem obce Janová.
Návrh usnesení 449/1117: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018.
Bod 5 – Plán inventur
Inventarizace bude probíhat dle Směrnice č. 3/2011
Inventarizace majetků a závazků. Pro rok 2017 k
provádění inventarizace navrhl starosta obce
inventarizační komisi ve složení:
předseda inventarizační komise: Dalibor Bartík,
členové komise: Aleš Olšák, Michal Tkáč a Miroslava
Kotrlová. Předseda a členové inventarizační komise
budou před zahájením inventarizace řádně proškoleni
Návrh usnesení 450/1117: Zastupitelstvo obce
schvaluje inventarizační komisi pro rok 2017 ve složení
předseda Dalibor Bartík a členové Aleš Olšák, Michal
Tkáč a Miroslava Kotrlová.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 450/1117 bylo schváleno.
Bod 6 – Schválení zapojení do projektu MAP II
Starosta obce seznámil zastupitele se strategickým
dokumentem „ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín“.
Návrh usnesení 451/1117: Na základě § 84 odst. 2
písm. a) a p) z.č. 128//2000Sb., o obcích Zastupitelstvo
obce Janová schvaluje strategický dokument „ Místní
akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Vsetín“ ve všech jeho částech:
1. Analytická část
2. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023
3. Akční plán pro území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Vsetín
4. Implementační část – Závěrečná sebehodnotící
zpráva
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (
Dalibor Bartík)
Usnesení č. 451/1117 bylo schváleno.
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Bod 7 – Schválení projektu MAP
Na základě schválení zapojení do projektu MAP II požádal
starosta obce zastupitele o schválení projektu MAP.
Návrh usnesení 452/1117: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zapojení do projektu „ Místní akční plán rozvoje
a vzdělávání II“ a dále schvaluje, aby město Vsetín bylo
nositelem projektu a žadatelem o finanční podporu.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 ( Dalibor
Bartík)
Usnesení č. 452/1117 bylo schváleno.
Bod 8 – Žádost o účelovou dotaci
Starosta obce navrhl zastupitelům schválení žádosti o
účelovou dotaci pro spolek včelařů ve výši 3.000,-Kč.
Návrh usnesení 453/1117: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost o účelovou dotaci pro spolek včelařů ve
výši 3.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 453/1117 bylo schváleno.
Bod 9 – Žádost o koupi pozemku
Místostarosta obce informoval zastupitele s žádostí o koupi
pozemku č.p. 2778/1 a č.p. 1921 o výměře 60m2 v katastru
obce Janová.
Návrh usnesení 454/1117: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr odprodeje pozemku č.p. 2778/1 a č.p.
1921 o výměře 60m2 v katastru obce Janová..
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 454/1117 bylo schváleno.
Bod 10 – Žádost o koupi pozemku
Místostarosta obce seznámil zastupitele s žádostí o koupi
pozemku o výměře 1000m2 v lokalitě Kúta jako parcelu pro
výstavbu rodinného domu. Tento pozemek, který zájemci
mají v úmyslu koupit, není určen k prodeji.
Návrh usnesení 455/1117: Zastupitelstvo obce Janová bere
na vědomí žádost o koupi pozemku o výměře 1000m2
v lokalitě Kúta.
Bod 11 – Žádost o poskytnutí dotace
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o poskytnutí
dotace pro Domov pro Seniory Jasenka, kde je umístěn
jeden občan obce Janová, kterému je poskytnuto ubytování
a strava a který se zúčastňuje jejich aktivních činností.
Návrh usnesení 456/1117: Zastupitelstvo obce Janová
bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace.
Bod 12 – Zpráva o činnosti MŠ Janová
Ředitelka MŠ Janová paní Borsíková Martina zastupitele
velmi podrobně seznámila s přehledem nákladů a výnosů
ZŠ a MŠ Janová k 31.10.2017, s pracovními úvazky
zaměstnanců MŠ od 11/2017 s hrubými mzdami
zaměstnanců MŠ dle platebních výměrů. Taktéž předložila
zastupitelům vypracovanou tabulku mezd a OON
hrazených z DČ za období leden – říjen 2017.
Na základě těchto propočtů ředitelka MŠ Janová požádala
zastupitele obce o schválení příspěvku od obce na
vyrovnání rozpočtu.
Návrh usnesení 457/1117: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje příspěvek obce Janová Mateřské škole Janová
na vyrovnání rozpočtu.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 457/1117 bylo schváleno.
V 18,20 hodin se ze zasedání omluvil zastupitel Dalibor
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pokračování ze strany 4
Bod 12 – Různé
Starosta obce informoval zastupitele o schůzce na
Městském úřadě ve Vsetíně týkající se umístění radaru
v obci Janová. Výběrové řízení ohledně radarů na MěÚ
Vsetín již proběhlo, byly zakoupeny čtyři radary, které
budou nainstalovány ve vybraných úsecích města Vsetína
od 1.3.2018. Zkušební provoz bude testován po dobu tří
měsíců, kdy bude zároveň probíhat propočet nákladů
spojených s obsluhou radarů. Po uplynutí této doby je
možné požádat o zapůjčení radaru obci Janová na základě
Veřejnoprávní smlouvy. Obec by zakoupila kryt na umístění
radaru v částce cca 80.000,-Kč a na základě Veřejnoprávní
smlouvy sepsané s Městskou policií Vsetín musí obec MP
požádat o měření. Veškeré poplatky hradí obec Janová
městu Vsetín a vybrané finance za překročení rychlosti
půjdou jako plusová položka do rozpočtu města Vsetína.

MILIONY Z MĚŘENÍ RYCHLOSTI
NEBUDOU
Obec Janová se dlouhodobě snaží zajistit bezpečnost
silničního provozu na silnici II/487, která vede přes
Janovou. Všechny naše návrhy byly zamítnuty.
Začátkem letošního roku přišel mezi zastupitele a
později i na veřejné shromáždění jeden z občanů Janové
s návrhem, že ví, jak na to, aby obci přibyly do rozpočtu
miliony a zároveň se radikálně zlepšila bezpečnost
silničního provozu na výše uvedeném hlavním tahu na
Velké Karlovice. Když jsem se na základě mých informací
snažil oponovat, byl jsem společně s většinou zastupitelů
nařknut, že se záměrně nesnažíme hledat cestu jinými
způsoby než povolením provozu kasina.
Návrh uvedeného občana spočíval v tom, že se
v Janové umístí silniční radarový rychloměr a následně se
budou vybírat pokuty od neukázněných řidičů. Na něco
takového však naše obec nemá zákonné právo.
Proto jsme se na návrh občana snažili kontaktovat
Městský úřad Vsetín, kde již proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele. Vsetín zakoupil radary, které budou
instalovány v obvodu města a od 1. ledna 2018 bude
probíhat tříměsíční zkušební provoz. Budou spočítány
náklady, které se následně promítnou do smluv o nájmu.
Začátkem 2. čtvrtletí roku 2018 můžeme požádat město
Vsetín o sepsání veřejnoprávní smlouvy, kde budou
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promítnuty náklady na činnost policie, nájem a celkové
finanční zatížení přestupkového odboru města.
Kolik bude částka přesně činit, zatím nevíme. Co však
víme jistě, museli bychom si pořídit certifikovanou
schránu na umístění kamery a elektronického zařízení za
cca 80.000 Kč. Tato schrána musí být umístěna na
takovém místě, kde lze zajistit připojení k elektrické síti.
V zájmu zvýšení bezpečnosti by obec do této jednorázové
položky určitě investovala.
Jaké však budou další náklady, to ukáže teprve čas.
Určitě však mluvíme o nákladech, nikoliv o ziscích, navíc
ještě milionových.
text: Jan Machalec, starosta obce Janová, foto: Radomír
Dolanský

REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU
NEMOVITOSTÍ
Vážení občané obce Janová. Obecnímu úřadu Janová bylo
doručeno OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru
nemovitostí (vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu
Janová). Katastrální úřad Vsetín v něm oznamuje, že
v katastrálním území Janová, obec Janová, bude ode dne
01. 02. 2018 zahájena revize katastru nemovitostí a
potrvá přibližně do 31. 12. 2018. Katastrální úřad v tomto
oznámení vymezuje povinnosti a součinnost při revizi
údajů katastru nemovitostí se všemi vlastníky nemovitostí
v katastrálním území Janová, které vyplývají z právních
předpisů zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon).
Katastrální úřad bude v souladu s ustanovení § 35
katastrálního zákona revidovat za součinnosti obce,
orgánu veřejné moci (zejména stavební úřad, orgán
ochrany přírody a krajiny zemědělských a lesních
pozemků) a za účasti vlastníků, obsah evidovaných
údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem
v terénu.
Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy
staveb, typy staveb, způsoby využití staveb a dále
hranice pozemků, zápisy druhů pozemků a způsoby
využití pozemků.
Vyhlášenou revizi údajů katastru nemovitostí
zaznamenají všichni vlastníci nemovitostí, u kterých
bude nalezen nesoulad evidovaných údajů v katastru
nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Katastrální
úřad se bude snažit vlastníka s předmětným
nesouladem osobně seznámit a projednat tak způsob
jeho odstranění. Zaměstnanci katastrálního úřadu Vás
budou kontaktovat při samotné pochůzce v terénu v místě
bydliště. V případě, že se vlastníka zastihnout nepodaří,
bude mu v domovní schránce zanechána pozvánka na
projednání nesouladu s možností sjednání osobní
schůzky. Pokud vlastník není přítomen projednání, a ani
si nedomluví jiný termín, nebo se jedná o vlastníka
s pobytem mimo území obce Janová, vyzve ho katastrální
úřad k projednání nesouladu písemnou pozvánkou na
adresu trvalého bydliště.

Katastrální úřad zde uvádí nejčastější nesoulady,
které se budou při revizi katastru vyskytovat.
Především bude docházet u pozemku složeného
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z více parcelních čísel stejného druhu pozemku,
užívaného jako jeden celek, ke slučování těchto parcelních
čísel evidovaných na listu vlastnickém konkrétního
vlastníka či vlastníků. Ve velké míře bude docházet ke
změnám druhu pozemku a případně změnám druhu
využití pozemku. Velkou skupinou nesouladů bude
evidence nových staveb, které nejsou zapsány do katastru
nemovitostí a dále také staveb, které již změnily půdorys
a nejsou správně vyznačeny v katastrální mapě.
Při samotném projednání nesouladu s konkrétním
vlastníkem dojde k rozdělení nesouladů na dvě kategorie.
Nesoulady nevyžadující doložení listin k zápisu do
katastru nemovitostí, jako je příkladně sloučení parcel,
změna některých druhů pozemků, odstranění neexistující
stavby, provede katastrální úřad z moci úřední, případně
na základě potvrzení orgánu veřejné moci, který se pokusí
zajistit.
U nesouladu vyžadujícího doložení listin k zápisu do
katastru nemovitostí, jako je zápis nové stavby, změna
půdorysu již stojící stavby, přístavby, vyzve katastrální
úřad vlastníka k předložení potřebných listin se
stanovením lhůty pro odstranění nesouladu. V těchto
případech jde zpravidla o doložení geometrického plánu na
zaměření stavby a listinu dokladující dokončení stavby
vydanou stavebním úřadem.
Katastrální úřad na konci revize provede kontrolu
nesouladů vyžadujících doložení listin se stanovenou
lhůtou pro odstranění nesouladu a v případě marného
uplynutí stanovené lhůty založí záznam pro další řízení a
dopisem poučí vlastníka o možných sankcích při porušení
pořádku na úseku katastru nemovitostí.
Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona
zdrojem informací, které slouží vedle ochrany práv
k nemovitostem, také k celé řadě dalších účelů. Z těchto
důvodů je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce
odpovídaly skutečnému stavu v terénu. Proto revize údajů
katastru nemovitostí k tomuto cíleně směřuje.
Katastrální úřad Vsetín prosí všechny vlastníky obce
Janová, aby projevili zájem v případě přizvání na účasti při
revizi, protože taková účast vlastníka napomůže k lepšímu
vysvětlení a rychlému vyřešení zjištěného nesouladu.
Katastrální úřad Vsetín se těší na spolupráci s občany obce
Janová.
text: Ing. Robert Valchář, Katastrální úřad Vsetín

POZVÁNKA NA SRAZ RODÁKŮ Z
JANOVÉ
Výbor pro kulturu a sport ve spolupráci se spolky v Janové
Vás srdečně zve na sraz všech rodáků, rodaček a přátel obce
Janová, který se uskuteční 14. dubna 2018.
Společně si zavzpomínáme na historii obce
doprovázenou fotoprojekcí, posedíme se současnými i
bývalými sousedy, vystoupí folklórní soubor ze Vsetína,
k tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika a mnoho
dalšího.
Pro zájemce budou k dispozici vstupenky na OÚ Janová,
součástí vstupenky bude občerstvení a dárek.
Těšíme se na Vaši účast.
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PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA SD
JEDNOTA VSETÍN
Vážení členové družstva,
protože jsme v poslední době zaznamenali nekorektní dění
kolem našeho družstva a jednotliví členové se na
představenstvo našeho družstva obracejí s žádostí o
vysvětlení a poskytnutí relevantních informaci, pokládáme
za nutné se oficiálně vyjádřit k aktivitám společnosti COOP
JEDNOTA OBCHODNÍ, a.s., jejíž zástupci v posledních
týdnech začali obcházet jednotlivé členy družstva
s nabídkou na odkup jejich podílu.
Především se chceme od těchto aktivit jednoznačně
distancovat. Nemáme s nimi nic společného. Tito lidé navíc
poškozují dobré jméno spotřebního družstva JEDNOTA.
Společnost COOP JEDNOTA OBCHODNÍ, a.s. parazituje
na našem obchodním názvu, rozšiřuje lživá tvrzení o
údajných ekonomických problémech a insolvenci našeho
družstva. Na základě těchto lživých argumentů se snaží
uvést zejména naše starší členy v omyl a přinutit je
k podpisu protiprávních, jednostranných a nevýhodných
smluv a neplatných bianko plných mocí.
COOP JEDNOTA Obchodní je soukromá firma která
nemá nic společného s družstvem. Navíc tato společnost
zcela záměrně, aby vyvolala v oslovených osobách mylný
dojem, že je součástí svazu spotřebitelských družstev,
zneužila tento název, byť s více jako šedesátiletou tradicí
družstevnictví nemá nic společného a vznikla až v lednu
2017.
Mimo toho, že skupují podíly protiprávně, jsou jimi
vyplácené ceny výrazně pod reálnou hodnotou vašich
podílů. Chceme Vás ujistit, že Spotřební družstvo
JEDNOTA nemá žádné ekonomické problémy a v žádném
případě mu nehrozí insolvence, nadále řádně vykonáváme
činnost, pro kterou jsme byli založeni a řádně plníme
veškeré své závazky.
O lživosti jejich argumentace svědčí mimo jiné i
skutečnost, že pokud by situace byla taková, jak popisují
zmíněné osoby, pak je zcela nepochopitelné, proč
v mezičase došlo ze strany těchto osob k zvýšení částky,
kterou nabízejí za podíl, tedy z částky 10.000,- Kč na
aktuálních 30.000,- Kč.
Navíc z dikce těchto smluv vyplývá, že pokud společnost
COOP JEDNOTA OBCHODNÍ, a.s. nezíská nadpoloviční
podíl v družstvu, odstoupí od smluv a členové družstva
budou muset vracet peníze, které přijali. Podpisem převodu
se navíc ještě vystavují dalším možným vysokým
finančním sankcím.
O čestnosti a férovosti jednání těchto osob svědčí i fakt, že
disponují seznamy členů družstva, které jsou neveřejné. Je
tedy otázkou, kde a jakým způsobem se tyto osoby zmocnili
osobních dat ohledně jednotlivých členů našeho družstva.
Máme připraveny a činíme příslušné právní kroky,
abychom ochránili družstvo jako celek, tak i jednotlivé
družstevníky a nevystavili je riziku finančních postihů a
finanční ztráty.
Proto bychom na všechny družstevníky prostřednictvím
tohoto sdělení rádi apelovali, aby nenaletěli těmto pokusům
o převody podílů a násilné převzetí spotřebního družstva
Jednota a nepodepisovali nevýhodné smlouvy.
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V případě, že jste byli kontaktováni, případně jste smlouvy
již podepsali anebo se chcete dovědět více informací,
můžete se obrátit na osobu, která je pověřena vedením
družstva k řešení jednotlivých případů podvodných
převodů podílů. Touto osobou je paní Dagmar Kovářová
na
telefonu
604 209
123,
email
kovarova.dagmar@seznam.cz.Tato
s Vámi
celou
záležitost probere, poskytne Vám relevantní informace a
seznámí Vás s možností řešení vzniklé situace, které jsme
pro Vás připravili.
Vzhledem k blížícímu se konci roku bych Vám chtěl za
naše družstvo popřát klidné a požehnané vánoční svátky a
hodně zdraví a spokojenosti v roce 2018, k čemuž věřím,
že přispěje i naše družstvo prostřednictvím svých Vám
poskytovaných služeb.
S pozdravem
předseda představenstva Ing. Ladislav Macek

MATEŘSKÁ ŠKOLA V JANOVÉ MÁ
NOVOU ŘEDITELKU
Po opakovaně vyhlášených výběrových řízeních na pozici
ředitele nebo ředitelky Mateřské školy Janová, kdy se
žádný zájemce nepřihlásil a tuto funkci dočasně
zastupovala dnes již bývalá vedoucí učitelka Jana
Kaňůrková, byla 10. listopadu 2017 ustavena do funkce
ředitelky Mateřské školy Janová po dvoukolovém
výběrovém řízení, jak to zákon vyžaduje, Martina
Borsíková Ďurinová, jediná uchazečka. Redakce
Janovských listů novopečené ředitelce položila několik
otázek.
Dobrý den, paní ředitelko. Možná by janovské občany
zajímalo něco více o nové ředitelce mateřské školy. Jestli
se chcete představit, máte možnost.
Jak již bylo uvedeno, jmenuji se Martina Borsíková
Ďurinová. Bydliště mám na Vsetíně. Vystudovala jsem
Střední pedagogickou školu v Přerově obor učitelka MŠ.
Pak Střední pedagogickou školu v Krnově obor sociální
pedagog. Absolvovala jsem Letní školu předškolní
výchovy, Cesta ke kvalitě školy a Logopedickou prevenci
u dětí a žáků v České republice. Dále jsem absolvovala
kvalifikační kurzy Dítě s poruchou autistického spektra
v mateřské škole, Dítě v MŠ před třetím rokem věku,
Edukačně – stimulační program pro děti s odkladem školní
docházky, Předcházení vývojovým odchylkám dětí v MŠ
a taktéž kvalifikační kurz Osobnostní růst pedagoga.
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Vypadá to, že Vaše teoretická profesionalita je
nezpochybnitelná. Ne vždy však teorie automaticky
znamená úspěšné působení v praxi. Můžete čtenářům
Janovských listů sdělit, kde jste působila doposud?
Začínala jsem jako učitelka jednotřídní Mateřské školy
Olšovec (obec na Přerovsku, pozn. aut.). Dále jsem
působila jako učitelka Základnej školy pri zdravotníckom
zariadení v Železnom (SR, okres Liptovský Mikuláš,
pozn. aut.), dále jako učitelka jednotřídní MŠ Liptovská
Sielnica (SR, okres Liptovský Mikuláš, pozn. aut.). Na
žádost města Liptovský Mikuláš jsem zastupovala
učitelku ve speciální třídě mentálně retardovaných dětí
MŠ Liptovský Ondrej po dobu tří měsíců, poněvadž jsem
jako jediná v okolí vyhovovala svou kvalifikací.
Dále jsem působila ve čtyřtřídní Mateřské škole Benátky
na Vsetíně – Rybníkách a v Mateřské škole Jablůnka, kde
jsem se podílela na zprovoznění třetí třídy s dopoledním
provozem.
To je opravdu působivá praxe. Na Slovensku vás nechali
vyučovat děti jako Češku?
To určitě nikoliv. Musela jsem absolvovat nostrifikační
zkoušku ze slovenského jazyka. Ale po rodičích jsem
poloviční Slovenka, takže to nebylo tak náročné. Složitější
možná bylo zvykat si znovu na češtinu (smích).
Pracovala jste na řadě míst. Je to běžné, že učitelka MŠ
projde tolika zařízeními?
Myslím si, že není na škodu pracovat na různých školách.
Právě naopak. Nasbírala jsem tak cenné zkušenosti, které
bych možná jinak ani nezískala.
Není nic horšího, než působit celou svoji kariéru na
jednom místě. Lehce se pak dostaví syndrom vyhoření,
jehož jsem ve své praxi již byla svědkem. Přestanete si
vážit pozitivních věcí na svém pracovišti a více si všímáte
toho, co podle vás není zrovna ideální.
Do MŠ v Olšovci jsem nastoupila čerstvě po škole.
Tato malá obec mě zpočátku nepřivítala zrovna s
otevřenou náručí. Potřebovali zkušenou učitelku, která tak
trochu dohlédne na ředitelku školky, protože se na ni
kupily stížnosti. A město poslalo mě. Umíte si představit
zklamání rodičů z marných očekávání. To však netrvalo
dlouho. Snažila jsem se vytvářet příjemné prostředí, jak
jen to bylo v mých silách a děti se po čase do školky zase
začaly těšit. Jelikož si paní ředitelka i nadále neplnila své
úkoly (syndrom vyhoření, osobní problémy), většinu času
jsem se dětem věnovala já a rodiče byli spokojeni. Poté
proběhla hloubková inspekce a ředitelka byla odvolaná z
funkce.

JANOVSKÉ LISTY

Pak jsem se potkala s mým budoucím mužem a
přestěhovala do Liptovského Mikuláše. Našla si zajímavou
práci s ubytováním přímo v podkroví krásné ZŠ pri ZZ
Železno uprostřed malebné přírody vysoko v horách,
daleko od civilizace. Na pedagogické fakultě v Banské
Bystrici jsem složila nostrifikační zkoušku ze slovenského
jazyka a učila děti na prvním stupni, 1. a 2. třídu. Často
jsme z okna třídy pozorovali pasoucí se vysokou zvěř.
Práce pro mladého člověka velmi zajímavá, skvělý
kolektiv. Ale po odchodu paní ředitelky do důchodu si pan
starosta dosadil na místo ředitele svoji ženu, která ani
neměla kvalifikaci a do roka a do dne většina učitelů školu
opustila.
Jelikož mám ráda přírodu, našla jsem si opět místo ve
vesnické mateřské škole v Liptovskej Sielnici. Narodila se
mně první dcera, potom druhá a s manželem (oba původem
Moraváci) jsme se rozhodli přestěhovat zpět do rodné
vlasti. Na Vsetín. Po mateřské dovolené jsem se ucházela
o místo v MŠ Benátky a poprvé pracovala ve městě. Paní
ředitelka Alena Mitášová měla velmi lidský přístup k
rodičům i svým zaměstnancům. Dokázala vytvořit kvalitní
tým pedagogů i nepedagogických pracovníků a svou práci
vykonávala srdcem. Vzbuzovala respekt. Lepší školku
jsem si nemohla vybrat. Po jejím odchodu do důchodu
nastoupila nová ředitelka a já se postupně přestala těšit do
práce. Po třech měsících jsem si uvědomila, že jsem si své
nadřízené přestala vážit a mateřskou školu jsem opustila.
V Jablůnce mě přivítali s otevřenou náručí. Právě
rozbíhali novou třídu na dopolední provoz a dosavadní
učitelka otěhotněla. Skvělá paní ředitelka Marie
Navrátilová i kolektiv. Práce zajímavá, ale náročná.
Z Vašeho vyprávění to vypadá, že všechny dobré ředitelky
odešly do důchodu.  Ale zpět do Janové. Vy jste zde
nepřišla jako osoba hlásící se do konkurzu na místo
ředitelky Mateřské školy Janová?
Do MŠ Janová jsem nastoupila 21. srpna 2017 na žádost
tehdy dočasně pověřené ředitelky MŠ Jany Kaňůrkové
jako učitelka mateřské školy. Potřebovala jsem pracovat
opět na směny, blíž k domovu.
Pozici ředitelky jsem původně odmítla z osobních důvodů.
Mladší dcera měla totiž minulý rok v listopadu školní úraz
z dětské nerozvážnosti dvou spolužáků. Ztratila cit a
hybnost preferované ruky. Časté návštěvy zdravotních
odborníků byly časově náročné, musela jsem odmítat
dopolední termíny. Lékaři měsíce hledali příčinu, aby se
zahájila cílená léčba. V květnu stále ještě

strana 8
nebyla schopná s rukou pohybovat. Bylo to psychicky,
fyzicky i časově náročné pro celou rodinu.
Paní Kaňůrkovou, jsem o osobním problému
informovala. Byla vstřícná a v červnu se mnou uzavřela
pracovní smlouvu. Do MŠ Janová jsem nastoupila 21.
srpna 2017 jako učitelka mateřské školy. Vybrala si mě z
řad uchazeček právě pro mou širokou praxi, zkušenosti a
zodpovědnost.
O místo ředitelky jsem se začala ucházet ve chvíli, kdy
jsem zjistila závažnost situace, v které se mateřská škola
nachází. Není čas čekat! Po poradě s dětským psychologem
mé dcery, panem starostou Janem Machalcem a paní
Kaňůrkovou jsem od 1. 10. 2017 převzala povinnosti
ředitelky a v listopadu úspěšně prošla výběrovým řízením.
Všechny začátky jsou těžké. V Janové byly ještě
mnohem náročnější (rekonstrukce, stěhování, finanční
problémy, sloučení stávajících zaměstnanců, úpravy
pracovních náplní, tvoření výchovného a vzdělávajícího
plánu pro děti mladší 3 let a zvykaní si dětí na nové
prostory, nový režim).
Ano, ze závěrů několika jednání zastupitelstva s vámi je
nepopiratelné, že jste zdědila především haldu neřešených
problémů, jak po stránce využívání finančních
prostředků, tak celkově nezdravou atmosféru mezi
zaměstnanci. Následovaly nutné nepopulární změny ve
mzdové oblasti, odchody zaměstnanců, zpřísnění plnění
pracovních úkolů. To nikdy z nadřízeného neudělá
oblíbeného šéfa. Jak s tím bojujete?
Právě proto jsem nikdy netoužila být ve vedoucí pozici.
A nabídek bylo dost. Vždy jsem je odmítala. Naplňuje mě
práce s dětmi. Ředitel tráví více času v kanceláři, po
úřadech, má velkou zodpovědnost. Dobrý ředitel velmi
často věnuje své práci část svého osobního volna.
V Janové jsem stála před velkým rozhodnutím, když jsem
během svého působení zjistila, jak na tom mateřská škola
je a navíc v září dostala nabídku místa v MŠ Na Kopečku.
Během krátké chvíle jsem se musela rozhodnout.
Jelikož svou práci dělám srdcem, nedokázala jsem své
děti a rodiče (v Janové) nechat na holičkách a rozhodla se
nakonec nejen zůstat, ale pokusit se školu zachránit z
pozice ředitelky. Zda se mně to podaří, ukáže čas. Doufám,
že na všechno nebudu sama! Požádala jsem o podporu
starostu i zastupitele obce.
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I když narovnávání dlouho neřešených pracovněprávních
vztahů vůbec nepomáhá ani vztahům mezi zaměstnanci,
jsem přesvědčena, že ti, kteří toto nemilé zemětřesení
společně se mnou přetrpí, vytvoří do budoucna silný
kolektiv, který bude táhnout za jeden provaz. Spokojenost
dětí a potažmo jejich rodičů je na prvním místě! Proto se
taktéž chci spoléhat na spolupráci s rodiči, kteří již nyní
nabízí svou pomoc a věnují školce sponzorské dary. Velmi
si jejich pomoci vážím a děkuji.
Ano, na začátku bylo zapotřebí nepopulárních, přesto
nutných změn. Od svých bývalých ředitelek jsem se však
naučila, že každý zaměstnanec je i člověk, rodič, partner.
Má své starosti i radosti. A takto je vnímám. Vážím si práce
všech svých zaměstnanců a snažím se je v rámci možností
ohodnotit. Ovšem v životě nejsou jen ideální situace, a
pokud se shoda najít nepodaří, může dojít i k obměnám
personálu.
Pomalu se dostavují první úspěchy. Podařilo se nám
přestěhovat školku za velké pomoci zastupitelstva a jejich
rodin do nově zrekonstruované budovy bývalé ZŠ. Dne 10.
11. 2017 si nově zprovozněnou mateřskou školu osobně
prohlédla Věra Korcová, působící na Krajském úřadě Zlín
na odboru školství, oddělení organizační a správní, která
má na starost mateřské školy ve Zlínském kraji. S využitím
prostor byla spokojená a popřála nám hodně zdaru.
Děti zahájily pásmem básní a písní vítání občánků v
Janové. Svého úkolu se zhostily na jedničku.
V současnosti připravujeme vánoční vystoupení pro
všechny občany Janové a vyrábíme krásné dárkové
předměty na vánoční jarmark (rozhovor vznikal v době,
kdy byl jarmark teprve budoucností, pozn. aut.). Chystáme
den otevřených dveří, abyste si všichni mohli prohlédnout
nově zrekonstruované prostory MŠ.
S panem starostou a zastupitelstvem hledáme nejschůdnější
řešení, aby byl provoz nejen zachován, ale i zkvalitněn a
mateřská škola se stala chloubou obce.
Na závěr – jaké sny byste v Mateřské škole Janová chtěla
přeměnit v realitu?
Snů je mnoho. Některé již realizuji. Snažím se získat
důvěru rodičů, aby své děti přihlašovali k předškolnímu
vzdělávání do naší MŠ. Ve spolupráci se zřizovatelem chci
zajistit bezpečný, efektivní a ekonomický provoz, postupně
zvelebovat interiér i exteriér MŠ. Stmeluji kolektiv, chci
vytvořit skvělý tým, v kterém se budeme vzájemně
respektovat a spolupracovat.
Zapojila jsem školu do projektu MAP II, abych získala
finanční prostředky na rekonstrukci sociálního zázemí pro
děti v přízemí MŠ a k zakoupení hracích prvků na školní
zahradě. Hledám možnosti pro zajištění finanční dotace na
chůvu k nejmenším dětem. Postupně chci vytvořit vhodné
prostředí pro děti mladší 3 let a pro všechny děti vytvořit
centra aktivit. S pomocí rodičů a zaměstnanců vybudovat
bylinkovou a zeleninovou zahrádku na školní zahradě.
Mým cílem je učit děti prožitkem, trávit co nejvíce času
v přírodě, experimentovat, poznávat svět kolem nás,
spolupracovat s organizacemi. Navazuji spolupráci
s janovskými turisty, s rybáři, knihovnou. Nabízím
poradenský servis pro rodiče, navazuji spolupráci s
odborníky (logoped, psycholog, speciální pedagog…).
V neposlední řadě chci zajistit dostatečně kvalitní
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prezentaci mateřské školy na jejích webových stránkách a
propagovat aktivity a činnosti mateřské školy v tisku.
Jak vidíte, snů mám mnoho, a to jsem vyjmenovala jen
jejich část. Některé lze splnit okamžitě, jiné potřebují více
času.
Za redakci Janovských listů vám přeji co nejvíce úspěchů
a děkuji za rozhovor.
otázky kladl ředitelce MŠ Janová Martině Ďurinové
Borsíkové Radomír Dolanský, foto: Jana Kaňůrková,
Radomír Dolanský

MATEŘSKÁ ŠKOLA V NOVÝCH
PROSTORÁCH
Poněvadž byl 30. 6. 2017 ukončen provoz ZŠ Janová a
mateřská škola se dlouhodobě pohybovala z hlediska jak
naplněnosti, tak prostorové únosnosti na hraně funkčnosti,
rozhodlo zastupitelstvo o přesunu mateřské školy do
prostor bývalé školy základní.
S tím samozřejmě souvisela rekonstrukce v budově
školy, a to především sociálních zařízení. Nečekanými
prvky rekonstrukce se staly normami dané protipožární a
hygienické doplňky, které přestavbu prostor jak
prodražily, tak především poněkud oddálily termín
dokončení, který byl opravdu šibeniční a kvůli kterému
řada firem nabídku na přestavbu z důvodu časové
zaneprázdněnosti odmítla.
Snad jedinou výhrou v nastalé situaci byla státní dotace
z přerozdělení daní z hracích automatů, jak o záležitosti již
informoval starosta obce v Janovských listech č. 3. Díky
tomuto příjmu de facto obec nemusela šáhnout na své
peníze.

JANOVSKÉ LISTY
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Stěhování si vzali ve svém volnu na povel zaměstnanci
školky, zaměstnanci obce, především Michal Tkáč, který
pomáhal i s následnými drobnými pracemi, a zastupitelé
obce. Za pomoc zastupitelů a zaměstnanců obce školka
velmi děkuje. Jejich pomoc přišla vhod především při
stěhování těžkých kusů nábytku.
Po všech peripetiích a boji s normami, byly prostory
danými orgány odsouhlaseny k možnému provozování
školky, jejíž provoz byl zahájen 16. října 2017 a již
dosavadní ohlasy dokladují spokojenost rodičů, ale i těch
nejdůležitějších kritiků – dětí. Kdo znal školku na obci, tak
musí na velkým prostorem nové školky doslova jásat.
text a foto: Jana Kaňůrková

DIVADLO BUBLANINA VE ŠKOLCE
Třináctého listopadu navštívilo školku divadlo Bublanina
s pásmem pohádkové hašteření.
text a foto: Jana Kaňůrková

PODZIMNÍ VYCHÁZKA DĚTÍ Z MŠ
OKOLO BEČVY
V uplynulých dnech se děti ze školky prošly podzimní
krajinou. Krásný podzim byl letos v přírodě okolo Bečvy.
text a foto: Jana Kaňůrková

MIKULÁŠ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
I letos tradičně zavítal Mikuláš v doprovodu čerta a anděla
do naší školky. Děti se těšily na Mikuláše, ale bály se
příchodu čerta. Přesto, že je paní učitelky několik dnů
připravovaly a ujišťovaly, že čertík přijde ten nejhodnější,
protože máme šikovné děti, které se čerta nemusí bát.
Záměrně jsme školku proměnili na andělskou. Za
spolupráce rodičů děti přišly převlečené za andílky a celý
den jsme si užívali v slavnostním netradičním andělském
opojení. Dokonce i paní kuchařka dětem uvařila sladkou
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V JANOVÉ

andělskou kaši.
Přesto děti přivítaly Mikuláše s andílkem nejprve
rozpačitě. Až si na jejich přítomnost zvykly, pustil
Mikuláš do třídy i čerta. Když děti viděly, že se paní
ředitelka čerta nebojí, zvítězila zvědavost a i ony se
odvážily čerta pohladit.
Přednesly naučené básničky, zazpívaly písničky a
společně si s čertem, andělem i Mikulášem zatančily. A
když děti Mikuláši slíbily, že budou poslouchat své rodiče,
paní učitelky a že si budou každý den čistit zuby a uklízet
hračky, nic už nebránilo andílkovi, aby dětem rozdal
balíčky s ovocem a dobrotami. Mikuláš podaroval i paní
učitelky a maminky nejmladších dětí, které své andílky
přišly podpořit.
Mikuláš daroval školce knihu Světla na zemi i na nebi
a vůbec se mu s andělem a čertem nechtělo domů.
Domluvili jsme se tedy, že se na ně budeme celý rok těšit.
Děkuji panu Jaromíru Zbrankovi, Pavlu Hromadovi a
Monice Pařenicové za nezapomenutelné zážitky, které po
sobě ve školce zanechali, a také všem rodičům za
zhotovení andělských kostýmů.
text: Martina Ďurinová Borsíková, foto: Jana Kaňůrková

VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY V JANOVÉ
Ve dnech 20. až 21. 10. 2017 proběhly stejně jako v celé
České republice volby do Parlamentu České republiky i
v obci Janová. Voleb se v obci zúčastnilo 61,58% voličů,
což bylo 375 z 609 v seznamu.
Zde uvádíme strany a sdružení, které získaly více než 5%
hlasů voličů (voliči/procenta):

Obec Janová přivítala na slavnostním obřadu do svých
řad devět zúčastněných občánků. Akce se konala
v budově obecního úřadu v nově vznikající společenské
místnosti. Pozvání na slavnostní akt přijalo devět
mladých rodin z dvanácti pozvaných.
Obec nepořádá vítání občánků pravidelně, poněvadž
její velikost jaksi neskýtá tolik novorozenců, aby co 365
dnů důstojně zaplnili sál. Dětem ani rodičům však mírná
prodleva vůbec nevadila.
Všechny přítomné, tedy nejen maminky a tatínky, ale
i dědečky a babičky nebo starší sourozence, přivítala
zastupitelka obce Romana Hromadová. Všem maličkým
popřála mnoho štěstí do života a pozvala k vystoupení
starší kamarády novorozeňat z mateřské školky pod
vedením čerstvě ustavené ředitelky Martiny Ďurinové
Borsíkové. Školkáči zazpívali, zatančili, zasmáli se na
všechny diváky, kteří je odměnili potleskem a na oplátku
zase svými hřejivými úsměvy. Za vysoký umělecký
dojem je místostarosta Richard Machalec odměnil
sladkými balíčky.
Pak nastala chvíle nejslavnostnější. Všichni povstali,
aby pozdravili příchod starosty obce Jana Machalce.
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Zde sice nezněly fanfáry z Libuše, ale úcta úřadu se
projevovala podobná. Starosta obce taktéž přivítal
všechny přítomné, ty nejmenší zvláště. Poděkoval
mladým rodinám, že se rozhodly žít v obci Janová a
připomněl, jak je pro budoucnost důležité, aby nám
vyrůstaly další generace.
Proslov poslouchali novorození oslavenci s různou
intenzitou zájmu. Někteří kulili oči na zlaté kolečko, které
měl pan starosta zavěšené na krku. Další mezi sebou
komentovali právě pronesené věty, a u některých to
vypadalo dokonce na oslavné skandování. Nikdo však
starostu nevybrečel, a to bylo podstatné.
Následoval další slavnostní akt, zápis do kroniky.
Maminky a tatínkové, přistupovali k velké knize a za své
malé občánky Janové zpečetili skutečnost, která už
zůstane navždy neměnná – jejich maličké si celý život
ponese v dokladech původ v malé valašské obci. Jak moc
si jej uchová v srdci, bude záležet na rodičích a zájmu
obce o každého svého občana. Kdoví, třeba ji na oplátku
některé z dětí v budoucnu proslaví po celé zeměkouli.
Pak se ještě největší hvězdy odpoledne fotily
v kolébce. Někteří caparti začali bulínkovat, že ještě nebyl
večerníček a už je dávají do kolébky, další jen kouleli
očima, co to má za novou ložnici nebo strachy otáčel
hlavu zleva doprava a hlídal, aby mu mamka s taťkou
neodešli. Ať se jim tedy v Janové daří!
text a foto: Radomír Dolanský
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MARTINŮV LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Jako každoročně na děti z Janové čekal s Martinem i
lampionový průvod. Jen kousek chybělo, aby přilétl i
sníh. Opuštěnou akci si převzali pod svá křídla janovští
hasiči. Především hasičská mládež s ženami a řadou
pomocníků z řad kamarádek a kamarádů. Poctivá
příprava se určitě zúročila v tentokrát opravdu výjimečné
účasti. Ta je pak pro pořadatele, společně s nadšenými
dětskými úsměvy, tím nejlepším vysvědčením a
odměnou. A vězte, že tentokrát se od začátku do konce
usmívali všichni.
V podvečer začalo být u hasičské zbrojnice rušno. Pro
děti bez lampionů zde byla připravena spousta materiálu,
který mohly využít pro výrobu vlastních lucerniček a
použít tak svou nezměrnou fantazii při jejich krášlení.
Samozřejmě přišly vhod zručné ruce maminek, babiček,
ale i leckterého tatínka. Každý, kdo chtěl, vlastnil
lampion, které v Číně vyráběli již 250 let
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před evropským rokem nula. Hned vedle na stole zvaly
k nakousnutí sladké i slané pochoutky, jež připravily
především hasičky – maminy jako trénink před Vánoci.
Najednou se prostor před obecním úřadem nějakým
kouzlem rozzářil voňavou třpytící se radostí. To bylo
z rozzářených dětských očí, protože přiváděli Martinova
koně. Stejně jako v české zemi Martin tu a tam již
rozhazoval náruče sněhu, i jeho koník byl s bílými
skvrnami. Dětské ruce se natáhly vzhůru, koník sklonil
hlavu dolů a nastala oboustranně vítaná symbióza plná
hlazení ušlechtilého majestátního zvířete. Na pomoc
přispěchala židle a Martin byl, chtě nechtě, nucen propůjčit
svůj dopravní prostředek onomu nadšeně zářícímu kouzlu.
Netrvalo dlouho a začal se formovat průvod. A že to byl
ale průvod! Přibližně sto hlav čítal had, jenž se linul za
Martinem. Samozřejmě děti, pak děti v kočárcích,
maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, ale i
prababičky… Na lampionovou procházku přišli i lidé
prostě jen tak. Aby se viděli se svými sousedy, se
známými. Aby byli součástí toho něčeho, co nelze chytit
ani vidět, a přitom to tak hřeje u srdce. Sounáležitost?
Přátelství? Martin janovským dovezl nejvzácnější dar.
Dárek, který děti nevnímají, poněvadž jej berou jako
samozřejmost, nezkaženy záští a intrikami. Ale pro
dospělé, a právě v této vesnici, to byly nejkrásnější dary,
kterých se mohli dočkat.
Trasu průvodu lemovaly strašidelné svícny s netopýry,
zubatými dýněmi, strašidelnými duchy, které s učitelkami
vyrobily děti v nových prostorách školky. Procházku
chvíli pozlobil mírný deštík, který se ne a ne změnit
v očekávaný sníh. Ale to se již průvod blížil k cíli své
poutě do sportovního areálu v Janové.
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Zde již na prokřehlé poutníky čekal horký čaj, na starší
doprovod zase horké víno. Děti dostávaly hned v cílovém
prostoru perníková lízátka, a kdo chtěl, mohl ihned nad
zlatorudými plameny vyrobit další pochoutku, špekáčky.
Ohně se vůbec nikdo nebál. Vždyť kde se člověk
podíval, byli kolem něj hasiči. Od těch nejmenších po
dospělé. A s janovskými hasiči mají všichni pro strach
uděláno. Řada pohárů ve zbrojnici mluví za vše. Koník si
nestačil ani přikusovat fotbalového pažitu, jak byl vytížen,
babičky se spokojeně dívaly na neméně spokojenou
drobotinu. Všude kolem vládla příjemná nálada, a to nejen
díky pořádajícím hasičům, ale především díky tomu, že se
všichni sešli pospolu.
text a foto: Radomír Dolanský

JANOVÁ ZPÍVALA S ČESKEM
KOLEDY
Dalo by se říci, že akce Česko zpívá koledy je v Janové již
taky tradičním podnikem. Pouze se, po ukončení činnosti
Sdružení přátel školy, změnil pořadatel, kterým se u řady
akcí stal nyní SDH Janová, konkrétně sportovní družstva
hasičů. Od těch nejmenších po velitele.
V minulosti se v Janové pro děti i dospělé pořádaly
jarmarky, pak se přidala akce Deníku Česko zpívá koledy,
poté zůstalo jen zpívání a letos se hasiči ve spolupráci
s mateřskou školkou vrátili k verzi jarmark + zpívání.
Jarmark nabízel výrobky mladých hasičů a dětí ze školky.
Těm pomáhaly vánoční ozdoby připravit školkové
učitelky nebo i rodiče. Výtěžek z prodeje byl již předem
určen na činnost kroužku mladých hasičů
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a dětí z MŠ. Návštěvníci, kterých se během podvečera
sešlo více než osmdesát, neváhali a kupovali a kupovali
tam i onde, aby radost byla oboustranná. Mladí hasiči a
děti ze školky děkují všem za projevenou podporu a
doufají, že jejich výrobky zpříjemní vánoční období
v domovech Janovjanů.
Určitě se nezapomnělo na žaludky přítomných a
párečky se jen leskly a prskaly nad rozžhavenými uhlíky.
Zimu dětí zaháněl horký čaj a pro dospělé byl jako vždy
připraven dostatečně veliký soudek svařeného vína. Zde
pomáhaly hasičky ženy, jejich manželé a třeba i maminky
mladých hasičů. Takže jarmark byl opravdu vydařený.
V Janové ale nezpívalo jen Česko. Hudební program si
připravily i děti ze školky, které vypadaly jako nové
z nových prostor svého dopoledního domova, mateřské
školy. Atrakcí se pro zpěvačku a hosty stal náhlavní
mikrofon, kdy se do éteru dostávaly i zvuky mimo
program, což všechny zaručeně rozesmálo. Za zpěvy a
tanečky si děti, ale i nová ředitelka Martina s učitelkou
Janou vysloužili mnohokrát za sebou potlesk početného
obecenstva.
Nejmenší děti vystřídaly větší děti a slečny hasičky,
které v sezóně sbírají pro větší slávu svého sboru a rodné
obce těžce vybojované poháry a ocenění. Tentokrát vzaly
do rukou kytary a plamenným zpěvem dokázaly divákům,
že nejen soutěžemi živy jsou děti hasičské. I ony si
samozřejmě vysloužily zaslouženou porci uznání.
Blížila se šestá hodina večerní a napětí stoupalo.
V dané chvíli se každý z přítomných soustředil na dění
před hasičskou zbrojnicí a málokdo si uvědomil, že ve
stejném čase zpívají tisíce lidí stejnou písničku po celé
české zemi. A to je právě ona síla akce Česko zpívá
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koledy, že se lidé ještě pořád dovedou sejít pro něco
mnohem silnějšího, než jsou výprodeje
v supermarketech.
Dveře hasičské zbrojnice vyjely skoro i s fotografem
nahoru a před přichystanými zpěváky se objevila
nefalšovaná valašská cimbálová muzika. Dvoje husličky a
basa s cimbálem, k tomu předzpěvačka Klárka
Katrušáková a Janová s Českem zpívala koledy. Zdařilá
akce, která mnohým občanům obce zpříjemnila
předvánoční chvíle a opět dokázala, že těch dobrých lidí
je stále dost.
text a foto: Radomír Dolanský

VÝLET NA MALOU FATRU
Jak ten čas rychle utíká, by se dalo říct. Po více než čtyřech
letech jsme se rozhodli opět navštívit s janovskými turisty
Malou Fatru. Sice jinou lokalitu než Janošíkovy diery, ale
rovněž neméně krásnou a přírodně bohatou.
Místní turisté uspořádali v pátek dne 18. srpna 2017
další zajímavý poznávací jednodenní výlet na Slovensko.
Programovou manažerkou a vůdčí osobností byla naše
fyzicky zdatná a trénovaná kamarádka Marťa Výkrutová,
která si připravila turistický plán, s kterým nás seznámila
již po odjezdu z Janové v autobuse Jana Kašpara z Ústí.
Počasí skvělé, autobus, jak už to bývá zaplněn i ve všední
den do posledního místečka. Tož možeme jeť.
Jelikož jsme cestu zvládli bez problémů a přijeli na
centrální parkoviště chvilku před spuštěním kabinové
lanovky Chleb, mohli jsme si prohlédnout a přečíst vše o
ničivé přírodní katastrofě, která přímo tuto oblast postihla
v červenci roku 2014. Bylo to nepředstavitelné drama
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v údolí Vrátné doliny, kterým se valilo z okolních, deštěm
zvodnělých svahů, obrovské množství vody, kamení a
hlíny. To vše zanechalo značné škody a my jsme po třech
letech mohli konstatovat, že zde místní udělali velké
množství práce, aby tato oblast opět mohla žít z turismu
jako předtím a ukazovat své krásy návštěvníkům po
všechna roční období.
Pak jsme postupně po skupinkách vyjeli lanovkou do
horní stanice, která se nachází asi hodinku cesty pod
Velkým Kriváněm 1709 m.n.m. Samozřejmě s bravurností
a obrovským přehledem všichni tuto první metu výletu
zdolali. Odměnou nám byly překrásné výhledy na
panoramata okolních hor a pohoří od Beskyd až po Tatry.
„No paráda, a to sa mosí zapiť a zajesť“. Poseděli jsme,
pofotili co sa dalo a pak tempem kamzíka po hřebenech
Fatry někteří pokračovali směrem k vrcholku Chlebu a jiní
si udělali krátké prohlídky okolí. Je vždy dobré odhadnout
své fyzické síly a dát si splnitelný cíl.
„Po hřebeni to ide samo, do kopca sa mosí zabrať a
z kopca je to na posrání. A ten, co nás čekal, fakt stál za to.
Eště teď mňa nohy bolíja, dyž si na to spomenu“. Sestupem
po lyžařském svahu jsem obdivoval dvě nezodpovědné
mamičky s dieťatami na krosnách, jak se zaťatými zuby
scházejí po našem boku. Osobně můžu říct, že bych to
nedal. Měl jsem co dělat sám ze sebou. Mají můj obdiv i za
tu nezodpovědnost.
Všichni, jedna i druhá skupinka, jsme se ve zdraví
setkali v chatě na Grůni. Bylo veselo i s našimi novými
kamarády Dietrem a Pietrem z bývalé NDR. Tímto je
srdečně zdravíme.
Dobrá kapustnica, šošovicová, Zlatý bažant
z Hurbanova a samozřejmě „čmrňa“ z Veselého Gruntu
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nám dodali další síly k pochodu do Štefanové, kde nás měl
čekat autobus pana Kašpara. Kolem páté hodiny odpolední,
po drobných problémech, jsme unaveni usedali na svá
místa v autobuse a vydali se k domovu. Bývá to zasloužený
odpočinek po strávených kilometrech. Dobrá nálada a
hymna janovských turistů na závěr výletu musí samozřejmě
zaznít.
Děkujeme paní prezidentce, manažerce projektu, hlavně
Vám „účastníkům zájezdu“, za krásné zážitky a Vás,
všechny ostatní, tímto zveme na další turistické aktivity
určené všem věkovým kategoriím.
text: Ing. Karel Trlica, foto: Ing. Lenka Trlicová, Jana
Pončíková

ČAJ O PÁTÉ - DRAKIÁDA
Opět přichází podzim, déšť, sychravo. Turisté z Janové už
nemůžou na výlety, tak začínají vymýšlet, čím by zabavili
sebe a široké okolí. Proto už druhou sezónu pořádají velmi
oblíbené čaje o páté. A první akce podzimu 2017 nesla
podtitul Drakiáda.
Letos první setkání odráželo svým drakiádovým
podtitulem přicházející podzim. I když by se našli mudrci,
kteří by si drakiádu dovedli vysvětlit úplně jinak
především, když probíhá blízko výčepu. Každý návštěvník
byl při příchodu pořadateli ozdoben malým dráčkem, a
jestli si posléze přikoupil většího, bylo čistě v jeho
kompetenci. Samozřejmě, že se velké množství hostů
dostavilo v různých převlecích a vtipných doplňcích. Přišli
dokonce draci, kteří ještě poletovali nad Valašskem
v prehistorických časech.
K tanci a poslechu tentokrát hrála výborná kapela
s příznačným názvem Frťani. Takže kdo si draka
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VÝLET DO JESENÍKŮ

na oblečení nedonesl, měl jej možnost získat s Frťany a
s frťany. K náladě však bohatě stačila výše zmíněná kapela
a plný sál pozitivně naladěných hostů.
Čaje o páté v Janové se během necelých dvou let staly
vyhlášenými široko daleko. Vyhlášení akce je pozorně
sledováno a ještě dlouho před samotným konáním si party
i dvojice zamlouvají místa k sezení. A že je taková starost
nutností, dokázal i první podzimní čaj o páté. Neuběhla ani
půlhodina, co odbila pátá a pořadatelé již museli shánět
stoly a židle. Největší návštěvu měli samozřejmě místní.
Ale již pravidelně přijíždějí hosté z Hovězí, Ústí u Vsetína
a samozřejmě i ze Vsetína. Tentokrát bylo zapotřebí
k názvu obce Ústí přidat i ono u Vsetína, poněvadž přišli
hosté od Ústí nad Labem. I Praha vyslala vzácné hosty.
Velmi očekávaným vyvrcholením večera je výměna
dárečků za lístečky. Dary do tomboly nosí samotní
pořadatelé, hosté a známí. Samozřejmě se nejedná o žádné
tretky. Tak například vynikající cena něčeho na zahřátí
byla ve skutečnosti pytlem skrutků, tedy dřevěného
odpadu při výrobě špejlí. Nebo úžasně naaranžovaný a
nefalšovaný metr dřeva i s ušima z kožené usně pro
transport. Prostě srandy kopec.
Po tombole je tady znovu tanec. Jako vždy byl i první
podzimní čaj o páté veleúspěšný a lidé si zpívali ještě i po
cestě domů. Již nyní jsou pozorně sledována data
v kalendáři a telefony drnčí, kdyže bude další čaj o páté.
text a foto: Radomír Dolanský

Janovští turisté uspořádali dvoudenní výlet do Jeseníků
nejvyššího pohoří Moravy a Slezska. Byl dlouhodobě
plánovaný a zase jako obvykle s velkým zájmem
očekávaný. Do posledního místa zaplněný autobus CK
Valaška se 7. října v 6:00 ráno vydal vstříc dalším,
nejenom turistickým, zážitkům.
Všichni se moc těšili na duo průvodců Aleš a Radek.
Druhý jmenovaný s námi bohužel nemohl jet, a tak ho
nahradil Honza. No, co si budeme povídat. Znalci
poměrů mě dají za pravdu. Radek to fakt nebyl. Náš Aleš
zase nezklamal. Svou bezprostředností byl, jako již
tradičně, dobrou duší, zdrojem informací a zajímavostí,
celkově pozitivní energií celého zájezdu.
Ale pěkně po pořádku. Po odjezdu z Janové zbytek
volných sedadel doplnili naši kamarádi z Ústí a Vsetína.
Jako poslední, již jmenovaný průvodce Aleš, přistoupil
ve Valašském Meziříčí. Cesta směrem na Opavu
probíhala klidně. Drobnými zajímavostmi ji sem tam
doplnil náš znalý průvodce. Po necelých dvou hodinách
cesty jsme dorazili do Bruntálu, kde jsme na chvilku
zastavili, než se začne stoupat směrem k Hrubému
Jeseníku.
Vzhledem k nejisté předpovědi počasí byl náš plán
trošičku pozměněn. Jako první jsme měli absolvovat
výšlap na Praděd. Před 9. hodinou jsme přijeli na
záchytné parkoviště Hvězda a po zaplacení mýta jsme po
chvíli mohli vyrazit k Ovčárně. Na parkovišti
následovalo bojové rozdělení a informace pro všechny
věkové kategorie, co nás v nejbližších hodinách čeká a
možné varianty pochodu. Tak už to na našich výletech
bývá. Nesmí se zapomenout, že fyzický fond má každý
trochu jiný a je zapotřebí dobře zvážit jakou cestou jít.
Jestli tou obtížnější nebo snazší. Času máme vždycky
dost, tak záleží na každém, jak se cítí a na co si troufá.
Pak jsme se vydali na pochod směrem k Pradědu,
který byl zahalen v mlze a sem tam na nás výsostně
vykoukl, aby nám ukázal svoji mohutnost a krásu, s níž
vládne Moravě a Slezsku. Zajímavostí, kterou mnozí
z nás ani já nevěděli, že se svým součtem nadmořské
výšky 1491 a výškou televizního vysílače 125m je
nejvyšším geodetickým bodem České republiky. Kde sa
hrabe Sněžka (1602 m.n.m.).
Nebylo tedy ani divné, že jsme si mohli sáhnout na
první sníh sezóny. Malí sněhuláčci po cestě byly
důkazem, že si všichni nastávající zimu v Jeseníkách

JANOVSKÉ LISTY

opravdu užívají. Kousek před Pradědem jsme neodolali a
většina odbočila na známou turistickou chatu Švýcárna.
Posezení v teplíčku, kyselica nebo jenom čaj s kávou
přišly vhod.
Pak jsme se vydali zpět na trasu k Pradědu. Po necelé
hodince cesty jsme stanuli před vysílačem, který v této
době začínajících mrazů a náledí se stává velmi
nebezpečným. No a těch lidí, jako když je v nabídce
supermarketu máslo za 49.90. V restauraci nebylo k hnutí
a tak vlastní zásoby a něco na zahřátí přišly vhod.
Po necelé hodince na vrcholu Jeseníků, kdy k nám byla
příroda a počasí občas vlídnější, se sem tam ukázala
překrásná panoramata hor. Foto s vládcem Pradědem, pak
zpáteční a lákavá cesta údolím Bílé Opavy. Nádherné
podzimní scenérie v nižších partiích hor si doufám
všichni užívali. K tomu hučící voda ženoucí se kaňonem,
tu meandr s balvanem, tu sráz s vodopádem. Paráda!
Cesta, i když nohy bolí, vždy v krásné přírodě a našem
kamarádském kolektivu nějak rychleji ubíhá.
Sestup kolem Bílé Opavy měl cíl naší sobotní túry v
malebné léčebné obci Karlova Studánka. Příjemně
unaveni jsme počkali na autobus, který si nás vyzvednul,
abychom se přesunuli k místu našeho ubytování do asi 25
km vzdálené Horní Lipové. Krásný velký penzion Pod
Smrkem byl na jednu noc naším domovem a to doslova.
Příjemné ubytování, chutné jídlo a vstřícný personál. Tak
jsme při zpěvu a smíchu zakončili sobotu a těšili se na
nedělní, spíše už zajímavostmi a vzděláváním nabitý plán.
Vícedenní výlety totiž bývají k příležitostem, kde
večerní posezení všech účastníků zájezdu slouží
k bilancování při našich moravských písničkách. Různé
domácí pochutiny se během okamžiku objeví na stole a
slivovička z Valašska taky domácímu personálu nikde při
našich výletech nevadí.
Druhý den, kolem 8. hodiny ranní následovala snídaně
formou švédských stolů.
Po vzpomínkovém fotu před hotelem následovala cesta do
nedalekého lázeňského města Jeseník. Bylo zataženo a
„Aladin“ nám vyhlídky na hezké počasí nedával. To ale
vůbec neubralo naší náladě. Po necelé půlhodince jsme
nedělní putování po Jesenicku zahájili příjemnou
procházkou v centru Priessnitzových lázní a po krásné
lázeňské kolonádě. Je jiná, než by host čekal. Slouží spíše
jako tréninková trať k měření fyzických sil lázeňských
hostů, kteří si po jejím absolvování můžou zjistit své
tepové hodnoty. V lázních jsme se zdrželi přes
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Zvláštní malá dědinka s historickou raritou dřevěných
vyřezávaných židlí v místním zájezdním hostinci. To
hlavní, přírodní mechové jezírko a rašeliniště v lesích
nedaleko Rejvízu, nás však teprve čekalo. Nenáročné
procházky v této oblasti národní přírodní rezervace jsou
pro domorodce hlavním zdrojem práce a příjmu
z turistického ruchu. Dlouhé dřevěné nebezpečně kluzké
lávky v lesním porostu nás přivedly ke krásné rašeliništní
laguně. Po kalíšku pofotíme a jdeme dál.
V restauraci na vyřezávaných židlích současných
štamgastů jsme dali něco chutného k obědu a kolem 14.
hodiny jsme se vydali k místu naší závěrečné exkurze do
Velkých Losin. Cesta vedla po krásné, nově upravené
silnici přes Červenohorské sedlo do Koutů nad Desnou.
Odtud pak do Velkých Losin s překrásným zámkem a
ruční papírnou. Tak jsme v rychlosti nám vlastní proběhli
dvorem zámku, historicky spjatého s čarodějnickými
procesy a pofotili.
Zpoždění asi 7 minut nám pak dala nepříjemně najevo
místní průvodkyně ruční papírny, jediné tradičně
fungující ve střední Evropě. Opravdu zajímavé a velmi
poučné, jak po staletí dokáže vydržet technologie výroby
papíru. Mohli jsme si prohlédnout stále fungující dřevěný
ruční lis ze 17. století. Až neuvěřitelné ve 21. století s
všude přítomnou hydraulikou.
Po prohlídce drobný zákusek a káva v nedaleké
kavárničce a pak odjez k domovu. Cesta zpátky proběhla
bez problémů. Dopily se poslední zbytky trnkové, dojedly
poslední buchty a zazpívali jsme tradičně pár písní s naší
hymnou.
Návrat do Vsetína byl kolem okolo 20. hodiny, a tak
jak postupně přisedali naši kamarádi turisté v sobotu ráno,
tak nás v neděli večer opouštěli. V pohodě a ve zdraví plni
dojmů a nových zážitků jsme dorazili do Janové a rozešli
se do svých domovů.
Moc krásný výlet v krásné části naší vlasti, moc
nových zajímavých míst a informací, za které všichni
děkujeme hlavně organizátorům manželům Chudějovým
a cestovní kanceláři CK Valaška v čele s našim
průvodcem Aleškem.
Těšíme se moc a moc na další putování krátké i dlouhé,
na kterých se vždy načerpá kamarádská a pozitivní
energie, která je v dnešní uspěchané a neosobní době tolik
potřeba.
text: Ing. Karel Trlica, foto: Jana Navrátilová, Ing. Lenka
Trlicová
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SETKÁNÍ S GABROU A MÁLINKOU
Hlavní turistická sezona pomalu končí. Mnoho náročných
i méně náročných túr mají janovští turisté již za sebou a
pomalu se bude bilancovat, nakolik byl tento rok úspěšný.
Po posledním, velmi zdařilém, výletu do Jeseníků a zdolání
jejich vrcholu Pradědu, zbylo v plánu do konce roku
uskutečnit jen pár akcí, patřících do kategorie „pohodové".
Do této skupiny patřil i zájezd uskutečněný v sobotu 14.
října 2017 autobusem pana Kašpara z Ústí.
Program dne byl rozdělen na dvě části. K hlavní,
dopolední části, patřila návštěva a prohlídka stálé expozice
Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří s doprovodným
výkladem. Právě toto minimuzeum, které je součástí místní
knihovny ve Štítné, přimělo přes čtyřicet Janovjanů jet na
výlet za poznáním. Nebylo snad nikoho z nás přítomných,
a jako obvykle převážně seniorského věku, kdo by nečetl
či neznal příběhy dvou povedených "cérek" pana řídícího
učitele ze Štítné, Gabry a Málinky Tauberových.
A právě mladší, hodnější a citlivější ze sester Málinka –
Amálie, později provdaná Kutinová, se zapsala zlatým
písmem do historie valašské obce. Když se dala na
spisovatelskou dráhu, čerpala témata k svým nejznámějším
dílům z prostředí zdejšího kraje, v kterém prožila dětství.
Místní obyvatelé ji právem v roce 1949 jmenovali čestnou
občankou obce, kterou svými knížkami o Gabře a Málince
proslavila. Později v roce 1998 udělilo Ministerstvo
školství ČR místní škole čestný název Základní škola
Gabry a Málinky. K stému výročí založení zdejší knihovny
v ní zřídila obec stálou expozici Amálie Kutinové
respektive Gabry a Málinky.
Jelikož náš výlet připadl na sobotu, kdy je knihovna

strana 19
zavřená, oslovili jsme její vedení, které nám ochotně vyšlo
vstříc a prohlídku muzea zajistilo. Ve smluvenou dobu nás
již očekávala a přijala vedoucí knihovny paní Jana Sojová.
Bylo zřejmé, že tak početné výpravy, jako ta naše, zde
nejsou časté. Proto nám v předstihu zajistili dostatečný
počet židlí, abychom mohli všichni sedět při poslechu
autentické
audionahrávky
spisovatelčiny
neteře,
vyprávějící o své tetičce, ale i při hodnotném a zajímavém
výkladu paní knihovnice.
Poté následovala samotná prohlídka s doprovodným
slovem k vystaveným exponátům ze spisovatelčiny
pozůstalosti a její rodiny, které obec pro muzeum
shromáždila. K radosti přítomných dětí mimo jiné přispělo
i to, že se mohly vyfotografovat třeba se slunečníkem, s
kterým se prý parádila Málinka cestou na zámek do
Návojné.
Nezůstalo však jen u prohlídky v muzeu. Paní průvodkyně
nás provedla místy, kde trávila obě děvčátka svoje chvíle v
mládí, včetně staré školy, která byla v té době vlastně i
jejich domovem. Samozřejmě nesměla chybět ani
procházka kolem proslulého potoku Járek, u kterého
prožily spoustu romantických dobrodružství. Při procházce
těmito místy jsme si mnozí hlouběji uvědomili význam slov
současné první dámy republiky Ivany Zemanové, která
zapsala při nedávné návštěvě muzea do návštěvní knihy:
„...již od dětství jsem milovala tyto sestřičky Gabru a
Málinku a v duchu jsem si přála se s nimi spřátelit, ačkoliv
jsem věděla, že to možné není. Díky dnešní návštěvě ve
vašem muzeu jsem se alespoň takto mohla k nim přiblížit,
za což jsem vám moc vděčná.“
I my jsme se na závěr návštěvy zapsali do této knihy.
Zdenka Chudějová za nás za všechny poděkovala ochotné
paní knihovnici, předala malé dárky a samozřejmě jsme se
společně vyfotografovali.
Tímto se naplnila první část programu dne. Znovu jsme
nasedli do autobusu a vydali se na cestu k naplnění druhé
části. Jejím cílem bylo nedaleké lázeňské město
Luhačovice. Zde si již vymezený čas organizoval každý po
svém. Po prohlídce města si většina z nás dopřála oběd, či
nějaké občerstvení, procházku po kolonádě nebo prohlídku
některé z galerií.
Samozřejmě, že nesměla chybět
ochutnávka vod ze zdejších osmi minerálních pramenů a
nezbytný nákup známých lázeňských oplatků.
A že přesnost a dochvilnost je u nás proslulá, což se
potvrdilo i tentokrát, mohli jsme se přesně ve stanovený čas
vypravit na zpáteční cestu k domovu. Pohoda a spokojenost
z dobře prožitého dne byla znát z tváří všech účastníků
zájezdu, a tak zbývá už jen poděkovat všem, kdo se o to
jakkoliv zasloužil.
text a foto: Ing. Pavel Hromada

PŘEDNÁŠKA O POHYBU, VÝŽIVĚ A
REGENERACI
Dne 26. října 2017 proběhla v kavárně ZZJM přednáška o
pohybu, výživě a regeneraci v každém věku přednášející
Anety Turpišové ze Vsetína.
Poměrně značně zaplněný sál kavárny přivítal
přednášející Anetu Turpišovou potleskem. Poslechnout si
přednášku přišli především zájemci z řad janovských
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turistů, pro které je pohyb základním předpokladem náplně
jejich zájmové činnosti.
Jak se však dozvídali od samotného začátku přednášky,
není pohyb jako pohyb, není to jen o prosté možnosti
něčeho se najíst. Snad nejdůležitější součástí pohybu je
regenerace. Již samotné výlety by podle přednášející určitě
neměly být překonáváním sama sebe, ale naopak
nasloucháním možnostem a potřebám těla.
K tomu, aby se člověk nepřepínal a nevystavoval tak
tělo nebezpečí zdravotní újmy ve snaze přivodit mu
zdravotní přínos, dnes slouží takzvané chytré náramky.
Jedná se o náramky, které mají, samozřejmě podle ceny,
čím dražší, tím více, mnoho funkcí. Například sleduje vaše
aktivity, a to i ve spánku, což vás může stimulovat při
lenošení k vyšší aktivitě. Náramek vás dokonce sám vyzve,
abyste se sebou něco začali dělat. Sledují tepovou aktivitu
nebo mají dokonce senzor EKG, krokoměr, můžou být
voděodolné a mají i řadu funkcí chytrých hodinek.
Takový pomocník je vhodný především při
vysokohorských túrách, kdy se mění atmosférický tlak a
tím i nároky na naše tělo, ať už z hlediska
kardiovaskulárního nebo únavou svalové hmoty.
Pro zdravý pohyb je ovšem důležitá průběžná výživa a
následná regenerace. Aneta Turpišová přednesla
přítomným mnoho příkladů, které potraviny jsou kdy pro
tělo potřebné, ale i jak správně regenerovat po náročné
tělesné aktivitě.
Za velmi zajímavé novinky v péči o tělo a zdravý
životní styl byla přednášející odměněna nadšeným
potleskem.
text a foto: Radomír Dolanský
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MY SE ZIMY NEBOJÍME – DALŠÍ ČAJ
O PÁTÉ
S podtitulem My se zimy nebojíme, proběhl v Janové
poslední čaj o páté v roce 2017. Jako obvykle se sál
kavárny ZZJM v Janové začal plnit již před pátou hodinou.
Tentokrát se dovnitř hrnuly skupiny navlečené jako před
výpravou za polární kruh. Překvapením bylo, že hosté
teplé svršky ve vyhřátém sále neodkládali. Jasně, nemohli,
poněvadž poslední letošní čaj o páté nesl podtitul My se
zimy nebojíme. Paradoxně se však mnozí ve svých
převlecích začali bát horka, takže netrvalo dlouho a tančilo
se i v tílkách s obnaženými končetinami s čepicemi na
hlavách, což zase připomínalo párty na horách.
Po sále se procházely dámy v kožíšcích a čepicích
z různých druhů zvěře, až by fanatikům z řad Zelených
zrak přecházel. Liška je sice škodná, za jejíž odstřel stát
platí a likviduje se v kafilérii, ale když se objeví ve tvaru
kožichu, tak je hrůza. Proto měli pořadatelé u vchodu
vypůjčenou klec na odchyt divočáků, kdyby šel náhodou
kolem nějaký zvěřomil, který dovede komunikovat jen
spreji nebo ničením.
Návštěvníci ze Vsetína přijeli dokonce na lyžích
zdraveni všeobecným jásotem již zaplněného sálu.
Netrvalo dlouho a první tóny hudebníka Josefa Filgase
pomohly zaplnit taneční parket. Samozřejmě se pomalu
chystala lístečková tombola. Do této akce se pravidelně
zapojují i návštěvníci výčepu, takže hazard otřásá Janovou
i bez kasina.
Vrcholem večera tentokrát však nebyla tombola, ale
představení originálního sportovce doby socialistické.
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Do sálu se přiřítil běžkař odkojený socialismem na běžkách
socialistické výroby, v šusťákovce rovněž bez špetky
sametu a s klasickými bambusovými tyčkami, možná od
soudruhů z Vietnamu nebo přímo od velkého Maa z Číny.
Při pohledu na tuto zvrhlou zábavu by leckterý politik,
který zahodil stranickou knížku a dodnes nás straší
socialismem, získal příhodu srdeční nebo dokonce i
mozkovou. Ale v sále dav bouřil nadšením, jako by přijel
major Zeman se svými třiceti případy a vzpomínal na doby,
kdy si po takovém křepčení na lyžích mohl zapálit i
v nemocnici při čekání na sádru.
Na odbyt šel i velký kalendář turistů na rok 2018, kde
jsou fotografie z největších akcí uplynulého roku. Dokonce
se dražil v sále i sněhulák a nebyl to thriller od Jo Nesba.
Z pouhých 26 Kč vyvolávací ceny se vyšplhala částka do
astronomické výše 370 Kč. Zvítězil starosta obce, který si
se svým sněhulákem zatančil sólo. Prostě v Janové je
každý čaj o páté něčím jiný, neopakovatelný, takže pořád
lákavý. Je jasné, že pozitivní nálada musí anonymní nuly
v Janové deptat, ale co se dá dělat. To jsou celí turisti, kteří
pro zakomplexované jedince nemají žádné pochopení.
Uvidíme, jestli nás janovští turisté v předjaří roku 2018
překvapí dalším překvapivým tématem.
text a foto: Radomír Dolanský

JAK JANOVŠTÍ TURISTÉ OSLAVILI
17. LISTOPAD
Vrátíme-li se, my dříve narození, ve vzpomínkách o
několik let zpět, vybaví se nám oslavy dnů 17. listopadu,
ať už roku 1939 či 1989 v úplně jiném duchu. Tato
listopadová výročí byla dříve jaksi více civilnější a
pietnější. V posledních letech se však stala jakýmsi
nástrojem politických shromáždění a různé politické strany
jich zneužívají ke svým kampaním v boji o moc.
Není proto divu, že většina národa znechucena těmito
politickými taškařicemi využívá svátečního dne k
bohulibější činnosti.
A proto jsem i já v předvečer svátku přivítal e-mailovou
zprávu od lídra naší skupiny turistů Zdenky Chudějové,
zda bychom se zúčastnili brigády na úpravách okolí kolem
janovské autobusové zastávky a přilehlých prostor. Sám
jsem byl zvědav na účast a byl jsem velmi překvapen, kolik
přátel janovské turistiky přijalo tuto výzvu a dostavilo se
na akci. Bylo jich neuvěřitelných šestnáct.
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Účastníci, vybaveni hráběmi, lopatami a košťaty
shrabovali listí a spadané větve z okolních stromů, včetně
odpadků odhozených nezodpovědnými občany. Nakupené
hromady byly obdivuhodným tempem přemísťovány
pomocí koleček, vozíků, pytlů či košů do přistaveného
kontejneru. Ten se očividně rychle plnil a muselo se
přistoupit i k ušlapávání, aby se do něj všechno vešlo. Toto
naše počínání muselo být určitě oceněno i dvěma policisty
sedící v zaparkovaném autě v ulici k nádraží, kteří celkem
dlouhý čas plnili nějakou, nám blíže nejasnou policejní
činnost.
Dobře organizovaná práce nám šla pěkně od ruky. A tak
přišlo i na vtipkování, že přítomní policisté snad dostali
„echo“, že se v Janové shromažďuje dav a schyluje se ve
státní svátek k nějaké nepovolené demonstraci. Poté, když
snad policisté vyhodnotili situaci jako ne nebezpečnou,
odjeli a my zůstali jen pod „dozorem“ janovského starosty,
který s námi rovněž přiložil ruku k dílu.
Než odbilo poledne, mohli jsme mu hlásit splnění
úkolu. Jistě musel být s naší prací spokojen, zvláště když
průměrný věk účastníků se pohyboval kolem sedmdesáti
let. A to nejstaršímu brigádníkovi bude letos osmdesát.
Zajisté, že nezůstalo jen u ústní pochvaly. Pan starosta nás
za odměnu pozval na malé občerstvení při ohýnku se
špekáčky. Bylo to vlastně jakési zadostiučinění za to, že
právě v tento den měli turisté ve svém plánu uskutečnit
podzimní vycházku okolo Janové s opékáním špekáčků.
S pracovním nářadím na ramenou, i když trochu
unaveni, vraceli jsme se k domovům s dobrým pocitem, že
jsme vykonali kus dobré práce pro zvelebení naší obce.
text: Ing. Pavel Hromada, foto: Jana Pončíková

JANOVŠTÍ TURISTÉ BYLI NA
DOKONALÉ SVATBĚ
Stává se již tradicí, že jsou janovští turisté přizváni našimi
kolegy ze Lhoty u Vsetína k společným kulturním akcím.
Nejinak tomu bylo v pondělí 27. 11. 2017, kdy jsme se opět
společně vydali do Městského divadla Zlín.
Jeli jsme se podívat na jedno z nejznámějších
komediálních představení, které dokáží diváci jak u nás,
tak ve světě ocenit již bezmála dvacet let. Tentokrát jsme
byli obzvláště natěšeni. Samotný název Dokonalá svatba v
podání zlínských herců byl po našich předchozích
zkušenostech s představeními opět zárukou skvělého
zážitku a jistotou, že herci jedou vždy na maximum, jak se
říká, na krev.
Již název hry napovídá, že o zápletky nebude nouze,
byť se dá tušit, jak vše nakonec dopadne. Herci se této
situační komedie chopili z plných sil a od začátku byli v
takovém nasazení, že by jim i zdatný sportovec vzdal hold
za výkon. Dialogy vedené neskutečně rychlým a
obratným slovem. Vypětí a situace chvílemi doprovázené
překvapivými, fyzicky náročnými, figurami na tak malé
scéně, to chce opravdu pořádný trénink a přípravu.
Energie, která se z mladých herců přenášela na publikum,
byla strhující a nejednoho diváka vtáhla do děje, byť
chvílemi byly zápletky opravdu absurdní a těžko
uvěřitelné.
V kůži mladého ženicha, který se ve svatební den
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po rozlučce s kamarády probudí vedle cizí, ale krásné ženy,
by chtěl být asi málokdo. Čelit pak výčitkám svědomí, když
zjistí, že ona dáma je přítelkyní jeho svědka a blízkého
přítele. Navíc obhájit tento přešlap u snoubenky, která svojí
naivitou a důvěřivostí vyvažuje vzniklé napětí, už vyžaduje
obrovskou dávku důvtipu, lží a intrik. Vtažena do této
zapeklité situace byla i náhodná kolemjdoucí, pokojská,
která v dobrém úmyslu podpořila neznámého ženicha a
vzala na sebe dobrovolně úlohu oné cizí dámy, i když ji to
nakonec stálo mnoho sil.
Excelentní výkon herečky, která hrála pokojskou, dodal
hře na dramatičnosti a pozornému oku jistě neuniklo, že i
jakási nonverbální komunikace mezi herci právě díky ní
vyburcovala maximum, aby si pak i samotní hrdinové role
doslova užívali. Každé představení si většinou divák
promítne zpětně. Hledá konkrétní výkon, roli, na které byla
vlastně celá hra postavena a zda dotyčný herec splnil jeho
očekávání a dodal představení to gró. V komedii byly, až
na výjimky, výkony vyvážené a publikum nadchly
takovým způsobem, že vyprodaný sál aplaudoval několik
minut vestoje.
Bylo to nadšení a poděkování za bezmála
dvouhodinovou porci strhující zábavy a humoru, a i když
se sem tam v ději objevily i smutné momenty, vše dobře
dopadlo a pravá láska, jak hra předesílá, zvítězila. Kdo má
rád situační komedie, lze jen doporučit.
Děkujeme paní Martě Machálkové, že nám opět zajistila
vstupenky i dopravu, a pokud máte rádi divadlo vážně i
nevážně, příště neváhejte a přidejte se k nám. Málokdo se
sám odhodlá vyrazit za kulturou, ale díky turistům ze Lhoty
u Vsetína máme jedinečnou možnost se
pohodlně dopravit tam i zpět za příjemnou cenu včetně
vstupenky. Zdeni, Marto, díky! Sešlo se nás opět hodně a
bylo to super.
text: Martina Výkrutová

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ TURISTŮ
Jak je již tradicí, krátce před vánočními svátky pořádají
turisté pro své přátele a blízké vánoční tvoření. Jak je již
tradicí, pořádají je pod uměleckým vedením Karolíny
Papšíkové, která vždycky ochotně přijede za svými rodáky
ze své současné domovské obce.
Letos se po letech změnilo místo konání. Ze školní
jídelny se tvořivé bytosti přestěhovaly do vznikající
společenské místnosti v budově obecního úřadu, konkrétně
do místnosti budoucí knihovny. Zde to za chvíli vonělo
jako v jehličnatém lese, poněvadž četina byla
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tento rok hlavním tvůrčím komponentem při výrobě
vánoční výzdoby. Aby výzdoba vydržela co nejdéle, byla
zeleň zasazena do květináčů.
Karolína přinesla několik vzorů, ale výrobu každého
jednoho tvůrce pak nechala na jeho osobní fantazii. A tak
z hromady naprosto nesourodého materiálu začaly pomalu
vznikat opravdu velmi hezké doplňky pro čas vánoční. U
některých „pracovišť“ se při výrobě střídaly i tři generace.
Děti, maminky a babičky. Jak už to bývá, zde by genderoví
šílenci se svým rovným přístupem moc neuspěli – chlapy
zachraňovali v naprosté převaze ženského osazenstva
pouze dva zástupci tohoto živočišného druhu.
Po společné tvorbě, kdy si všichni radili navzájem,
následoval úklid, společné foto i s vánočními ozdobami,
které zkrášlí příbytky přítomných v závěru roku 2017, a
výborná nálada, kdy si mimo tvoření všichni společně
povykládali o tom, jak jde život, kdo má jaké trable nebo
radosti, prostě příjemné setkání iniciativních lidiček.
text a foto: Radomír Dolanský

ADVENTNÍ BILANCOVÁNÍ TURISTŮ
O první adventní neděli se již tradičně schází janovští
turisté, aby bilancovali svoji celoroční činnost, aby si
v klidu a pohodě povykládali, zavzpomínali a pomalu se
chystali na další turistickou porci v roce příštím.
Všechny samozřejmě přivítala první dáma janovských
turistů Zdenka Chudějová. I když turisty celoročně vede
právě ona, mluví vždy za dva. Její tichou, ale nezbytnou
oporou v zájmové oblasti, kterou si zvolila, je její manžel
Stanislav Chuděj. I když sám skromně prohlašuje, že on
nic, patří poděkování samozřejmě i jemu.
Ve svém úvodním proslovu vzpomněla Zdenka Chudějová
desítky akcí, které v roce 2017 turisté uspořádali pro
všechny, kdo měli zájem. Právě tento systém organizování
turismu je v Janové naprosté specifikum. Zde nejsou turisté
nijak organizovaní. Jedná se o dobrovolné aktivity
založené na úplně stejném principu, jako když se parta
chlapíků dohodne, že půjdou do hospody. Kdo chce, tak
jde.
A čím více úspěšných akcí, čím více účastníků z řad mladé
generace, tím více nenávistného skřípění zubů od
anonymních nýmandů. Každá taková snaha o zesměšnění
od těchto anonymních hlupáčků je vlastně pro turisty
vyznamenáním a důkazem, že svoji práci dělají dobře. A to
nulám vždycky vadí!
Zdravé turistické jádro, kolem kterého se nabalují další
a další zájemci o turistiku nebo výlety za poznáním, se
rodilo dlouhá léta. Na akce chodí lidé tu více, jindy zase
méně. Někdy jsou to opravdu jen senioři, tedy posměváčky
titulovaní důchodci. Jindy se zase připojí řada mladých
rodin i s malými dětmi. Nikdy se nejedná o uzavřenou
skupinu. Snad jen počet míst v autobuse bývá někdy
omezujícím faktorem. Dnes není žádnou výjimkou, že se
na akcích janovských turistů dosti často objevují zcela
neznámí lidé. Ovšem neznámí jen na chviličku, poněvadž
mezi turisty jsou všichni veskrze kamarádi.
Tak jako na výletech, zazněla i na adventním posezení
hymna janovských turistů. Poté následovalo slavnostní
pohoštění. Vyjma tekutých pochoutek jediné jídlo, které si
nepřipravili sami turisté. Na stolech se objevily sladkosti
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i slanosti, které turistky tréninkově připravily
v nastávajícím předvánočním shonu. Však také malý
ozdobený smrček předznamenával blížící se sváteční dny.
S plným žaludkem se všichni vrhli na fotoseriál akcí,
které většina přítomných prožila na vlastní kůži. Nejen
Shakespeare ověnčil svá nesmrtelná díla rýmovaným
textem. Podobně si vyslechli komentář k prezentaci od
jejího autora Pavla Hromady. V sále to najednou
připomínalo teroristický útok, poněvadž co chvíli se ozýval
jeden výbuch smíchu za druhým a jediným zraněným bylo
namožené
břišní
svalstvo.
Jednou
rozesmála
fotomomentka, podruhé vhodný rým.
Poněvadž do Vánoc přece jen nějaký den ještě chyběl, přišel
ten, který chodí dříve – Mikuláš s andělem. Hned v úvodu
omluvili čerta, poněvadž ve Sněmovní ulici si balili kufry
končící poslanci, a ve Strakovce zase končila vláda, tak
mělo peklo spoustu práce s odvozem těch, kteří se upsali
ďáblu. Na druhou stranu byl Mikuláš u dospělých praktický
a místo zbytečných otázek, kdo jak byl hodný, zrovna
každému daroval kousek uhlí.
V takto báječné náladě probíhalo celé odpoledne. A čím se
končilo? Přece plánováním akcí na další rok. Takoví jsou
janovští turisté a jejich přátelé.
text: Radomír Dolanský

KONCERT JOŽKY ŠMUKAŘE V
RATIBOŘI
První adventní neděli jsme se již tradičně sešli u společného
stolu, abychom uzavřeli turistickou sezonu roku 2017.
Nazvat toto ukončení sezony pomyslným je namístě,
neboť následující druhou adventní neděli jsme v našich
aktivitách pokračovali. A to velmi příjemnou předvánoční
kulturní akcí, hudebním vystoupením známého zpěváka
Jožky Šmukaře.
Přijali jsme pozvání pana místostarosty Martina Žabčíka z
Ratiboře, který nás díky spolupráci se Zdenkou a Staníkem
Chudějovými oslovil s nabídkou účasti na vystoupení
jednoho z předních představitelů cimbálobé muziky u nás.

Především však s velmi přátelským a pohostinným
člověkem. To mohou naši turisté potvrdit z nedávného
setkání u cimbálu a při harmonice ve sklípku Jožky
Šmukaře, v srdci mandloňových sadů.
Za všechny zúčastněné mohu jistě potvrdit, že jsme se
cítili poctěni. Nejen tím, že si Jožka, jakožto perla
cimbálové muziky, ve svém nabitém programu pro nás
našel chvilku. aby nám popřál krásnými koledami a
lidovkami v adventním čase. Ale už samotné přivítání
janovských turistů a jejich přátel v evangelickém kostele v
Ratiboři s rezervacemi na lavicích, bylo velkou hodnotou a
vahou. Důkazem, jak na nás nahlíží lidé, kteří nás poznali
teprve nedávno a dnes s námi srdečně sdílí to, co je nám
všem blízké.
Zastavit se ve spěchu na místě, kde vládne Boží požehnání
a zaposlouchat se do písní, které nám připomínají blížící se
svátky. Připomenout si, že právě ty jsou především o sdílení,
radosti, o pokoře k těm zdánlivě nejobyčejnějším věcem a k
životu samému. Písněmi v podání silného hlasu Jožky
Šmukaře se toto předvánoční naladění jen umocnilo a strhlo
většinu hostů ke společnému zpěvu, který zněl chvílemi
jako jeden mocný zvon i pro ty, kteří tady s námi dnes
již být nemohou.
Velmi silné momenty, které při svém vystoupení dokázal
v lidech Jožka a jeho muzikanti vzbudit, v nás přetrvají,
stejně jako jeho poklona a potlesk za náš sborový zpěv.
Laskavé poděkování Martina Žabčíka a paní starostky Jiřiny
Sklenské jistě zahřálo u srdce i tohoto skvělého umělce a je
předzvěstí dalšího shledání u společné písně.
Věřím, že na toto publikum bude rovněž rád vzpomínat, o
čemž svědčil i závěrečný potlesk vestoje, jenž byl právě
naším srdečným poděkováním. Přeji tímto všem janovským
turistům, a nejen jim, krásné vánoční svátky s přáním,
abychom se s radostí opět sešli na Silvestra na janovské
kolibě, kde jsme již šest let v oblibě. Abychom statečně a v
plné síle pokořili nejvyšší janovskou horu a ve zdraví se
vrátili zpět.
text: Martina Výkrutová

FOTBAL IV. TŘÍDA TABULKA
TÝM
FK Liptál
TJ Police
Sokol Ratiboř B
TJ Sokol Mikulůvka
TJ Tatran Janová
TJ Jiskra Krhová B
TJ Velká Lhota
TJ Sokol Študlov
Sokol Zděchov
Sokol Huslenky B

V
7
5
5
4
4
3
2
2
1
1

VP
0
3
1
1
1
1
1
0
0
0

PP
1
0
1
2
1
0
0
1
2
0

P
1
1
1
2
2
5
5
4
5
8

SKÓRE
34:18
34:16
33:22
32:22
21:15
21:23
23:30
21:31
10:30
19:41

B
22
21
18
16
15
11
8
7
5
3
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Blahopřejeme k jubileu
Říjen:
Bohumila Zmeškalová č.p. 30
Jiřina Bogarová
č.p. 19
Ilona Tomancová
č.p. 119

80 let
75 let
70 let

Listopad:
Josef Olšák
Jan Mikulec
Luděk Rasocha

č.p. 91
č.p. 189
č.p. 215

85 let
60 let
60 let

Prosinec:
Milan Babovec

č.p. 132

80 let
Obrázky zdarma: pixabay.com

KŘÍŽOVKA

Tajenka z čísla 3/2017: …oslavili sto dvacet let od založení sboru. Vylosována byla Monika Pařenicová, Janová 60.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 4/2017: K Vánocům a do roku 2018 přeje vše nejlepší občanům… (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:

