Zápis ze schůze sportovně – kulturního výboru konané dne
9.prosince 2011 v 18 hodin
Předsedkyně Michaela Petřeková přivítala členy výboru. Z pěti členů se schůze
účastnili čtyři, Karel Trlica se omluvil. Součástí zápisu je i prezenční listina.
Na úvod schůze

byla stručně představena hlavní myšlenka a cíle sportovně –

kulturního výboru(dále jen SKV):
„Zástupci z organizací v Janové, budou spolupracovat na sportovním a kulturním
dění v obci, vzájemně se podporovat. Reflektovat zájmy a potřeby organizací jež
zastupují a postupovat k jejich zefektivnění, zatraktivnit nabídku – výsledky
jednání se snažit naplnit a prosadit ve svých organizací, na obecním úřadě a mezi
zastupiteli obce, jež by měli organizace, které obec reprezentují podporovat.“
Včelaři – Jaroslav Petřek - snahou SKV bylo omladit zdejší včelařský spolek a
založit „Malého včelaře“ – situace vypadá následovně:
Prostor pro vykonávání kroužku – v této záležitosti počátkem roku 2011 se
Michaela Petřeková sešla s panem Marianem Filgasem a jeho manželkou Lenkou
Filgasovou o možnosti – zapůjčení či pronájmu včelína, jež je naproti budově OÚ.
Manželé souhlasili, nájem by byl symbolický pouze korunu za rok a to z toho
důvodu,že včelín čeká rekonstrukce,kterou by včelaři museli provést na vlastní
náklady. Otázka mladý včelař se zasekl na personálním problému – kdo by
kroužek vedl. Otázka financí,zakoupení materiálu, příspěvky aj. v této věci byli
osloveni představitelé ČSV – informace k dotacím a příspěvkům na vedení
mladého včelaře jsou součástí Směrnice ČSV č. 1/2006.
Včelaři mají již velmi „starou základnu“. Mladých včelařů je velmi málo.
Hasiči – Jarek Šimčík – hasiči již nějaký čas ve svých řadách hledají vedoucího
mladých hasičů. Vypadá to, že by tuto funkci mohl, a měl o ní zájem, zastávat
Richard Machalec spolu s Jarkem Šimčíkem. Na schůzi výboru jsme se dostali
rovněž k technickým problémům dobrovolných hasičů, lépe řečeno nedostačující
technické vybavení:
a) hasičská stříkačka – pokud chceme udržet soutěžní tým mužů

a i pro

případ založení týmu mladých hasičů, je potřeba být konkurence schopni.
Pro tyto případy je potřeba pořídit hasičskou stříkačku o obsahu

minimálně cca 1500 cm3

za cca 50 tis. Kč. SDH by se podílelo na

financování 50%, zbytek peněz by se pokusilo sehnat od sponzorů.
b) Zásahové vozidlo – momentálně SDH disponuje zásahovým vozidlem AVIA
Furgon, každoročně provádí na tomto vozidle opravy a nutnou údržbu,
poslední oprava + pneumatiky vyšla na cca 17 tis. Toto auto pro případnou
přepravu mladých hasičů je nevhodné a dle technických proporcí i
nebezpečné. Proto většina sborů vyměnila vozy AVIA za vozidla Ford
Transit apod. Hasičskou Avii je možné zakoupit od 15 – 30 tis. (ne Furgon,
ale hasičskou) investice do oprav Avie, jež má SDH jsou kontraproduktivní.
Navrhujeme panu starostovi a zastupitelům obce, aby zvážili zakoupení
vhodného hasičského vozidla. Jako vhodné se dle slov Jaroslava Šimčíka, jež
je zástupce velitele SDH Janová, jeví repasovaná Praga V3S- cisterna, která
disponuje 3,5 m3 nádrží na vodu, což je dostačující na prvotní zásahy.Tento
automobil je pro naši lokalitu nejvhodnější volba, pro svou dostupnost terénu.
Dále má přední postřikovou rampu, takže by se mohlo využívat na čištění
komunikací, zavlažování komunikací v letních měsících atd. Momentálně se
jedna taková nabízí v Čechách po celkové generálce za 90 tis. (foto a bližší
info v sekci BAZAR na www. Pozary.cz) .
Dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a jeho novelizací, § 29 odst. 1
bod b, d, n je povinností obce udržet akceschopnost jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce; zabezpečit materiální a finanční potřeby jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany a organizovat preventivně
výchovnou činnost.
Jsme přesvědčeni o tom, že výše ceny a potřebnost techniky je adekvátní pro
její využití. Finanční prostředky na požární techniku je možné čerpat i
z různých grantů.
Myslivci – Jaroslav Šimčík – přišel s návrhem jarního úklidu „Pod Lysou“
pročistit cestu až ke studánce. Pytle a odvoz by zajistila obec(tuto
alternativu již s panem starostou projednával) na konci akce by se konalo
posezení a opékačka u ohně. Cílem je zapojit do péče o přírodu janovské děti
a mládež.

Zázemí a kroužky pro mladší děti je v Janové dobré, volnočasové aktivity
nabízí škola a akce většího rázu Sdružení janovských rodičů. Zavedení
„mladého hasiče“ by pokrylo další věkovou skupinu a především by zajistilo
pokračovatele v hasičském sboru.
Turisti plánují akce již na další rok.
Knihovna Janová – zdejší knihovna je situována v podkroví budovy obecního
úřadu ve velmi stísněných podmínkách. Vedle knihovny se nachází archív
obecního úřadu. Navrhujeme přemístění archivu do spodních pater budovy a
prostory knihovny rozšířit.
Větší prostory a lepší rozmístění by mohlo přilákat více čtenářů. Knihovna
vedle půjčování knih nabízí ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou
Vsetín a grantů různé vzdělávací programy pro seniory a soutěže pro děti.
Závěrem: Společenský život v obci stoupá. Mnoho občanů by přivítalo jako
společenskou událost ples. Ten se již několikrát Michaela Petřeková snažila u
pana starosty a paní místostarostky obce prosadit, ale marně – odůvodnění
zamítnutého stanoviska bylo následující – podlaha v hale je v záruční době
ještě dalších 8 let a společenskou obuví by mohlo dojít k jejímu poničení,
takové případné poničení by nebylo uznáno v rámci reklamace.
Věřme tomu, že zájem skupin i jednotlivců povede i nadále k obohacení
společenského dění v obci, ke stmelení obce a její reprezentaci.

