ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

RICHARD MACHALEC PŘEVZAL
OCENĚNÍ Z RUKOU HEJTMANA
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Veliteli SDH Janová Richardu Machalcovi se dostalo cti
převzít ocenění z rukou hejtmana Zlínského kraje Radima
Holiše za úspěšnou práci s hasičskou mládeží.
Ocenění probíhá každoročně na svátek sv. Floriána, ale
již tolikrát zatracovaná kovidová situace posunula letos
konání akce na středu 9. června. Hejtman přivítal a ocenil
na čtyřicet hasičů a hasiček z dobrovolných i
profesionálních sborů Zlínského kraje.
Ti, kdo se v Janové i mimo ni zajímají o činnost
hasičské mládeže a hasičů vůbec, dobře vědí, že Richard
Machalec s manželkou Janou reinkarnoval kdysi
pověstnou činnost hasičské mládeže v Janové, která hned
v prvním roce svého působení dosáhla opravdu dobrých
výsledků, což předznamenalo cestu k medailovým
výšinám.
Tuto velmi náročnou, navíc zcela dobrovolnou práci,
kdy děti mají obrovský zájem, za měsíc je začne bavit hokej
nebo fotbal, pak se zase vrátí, hledání motivace ve chvílích,
kdy se na soutěžích zrovna nedaří, spousta papírování
z důvodů bezpečnosti, pojištění, hledání sponzorů, nikdy
nekončící hlad po výstroji a výzbroji, tréninky… Stovky
hodin dobrovolnické práce, z které si každé dítě do života
odnese jen a jen užitečné poznatky a schopnosti, a některé
z nich budou v dospělosti, ať už jako dobráci nebo
profesionálové, dbát nad naší bezpečností před živly, tedy
nikoliv jen ohněm.
Z tohoto hlediska ocenění Richarda Machalce určitě tak
trochu patří zmiňované Janě Machalcové, ale i věrnému
pomocníkovi Aleši Čablovi, dlouhé řadě rodičů, kteří se
zapojují do pomoci při pořádání například již vyhlášených
Janovských šedesátek a dalších akcí a celkově příznivcům,
kteří neváhají přiložit ruku k dílu, aniž by již předem
nastavovali dlaň.
A děti, které projdou hasičským kroužkem Richarda
Machalce, budou stále častěji v tělocviku předváděny, že
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jako výjimky zvládnou kotoul vpřed i vzad s úsměvem na
rtech, dovedou určit světové strany bez mobilu a jiné
techniky v ruce, jejich kondice je bude řadit k předním
atletům ve škole a jak kluci, tak holky se u běžících mašin
nebudou třást strachy, ale budou s obdivem sledovat, jak
krásně šlape. A za to si Richard Machalec ocenění
zaslouží nejen od hejtmana.
text: Radomír Dolanský, foto: archiv Zlínského kraje

ZLÍNSKÝ KRAJ PODPOŘIL
VÝSTAVBU PARKOVIŠTĚ U
HŘBITOVA
Ti, kdo čtou zápisy ze zasedání zastupitelstva vědí, že
zastupitelé delší dobu zvažovali výstavbu parkoviště u
místního hřbitova. Byli rozhodnuti a taky odsouhlasili, že
se parkoviště postaví i v případě, pokud obec nezíská
žádnou finanční podporu, protože odstavná plocha pro
auta je zde potřebná již dlouhodobě.
Nakonec můžeme s radostí oznámit, že projekt
výstavby parkoviště u hřbitova v obci Janová je
spolufinancován Zlínským krajem. A s výstavbou se již
započalo, takže během letních měsíců bychom se měli
dočkat zvelebení obce i na místě posledního odpočinku.
text a foto: Radomír Dolanský

Projekt
„Parkoviště u hřbitova v obci Janová“
je spolufinancován Zlínským krajem
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ZÁPIS 24. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 31. 3. 2021
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno
v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání
bylo řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 9
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Starosta obce doplnil program o bod č. 11 Dodatek č. 1
ke Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem realizace
projektu.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 24
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Informace z MŠ
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 924/7
6. Pronájem části pozemku p.č. 925/1
7. Pověření k účasti na řádné valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s.
8. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi
zastupitelstva
9. Mechanizace pro údržbu místních komunikací
10. Nabídka předání majetku státu
11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci za
účelem realizace projektu
12. Různé
Návrh usnesení 265/0321: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 265/0321 bylo schváleno.
2. a
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Aleš
Olšák a Dalibor Bartík, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 266/0321: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Aleše Olšáka a Dalibora
Bartíka, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 266/0321 bylo schváleno.
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2. b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Informace z MŠ
Ředitelka MŠ Janová Martina Borsíková Ďurinová
informovala zastupitele o výsledku kontroly ze VZP, která
se uskutečnila v lednu roku 2021 v MŠ a veřejnosprávní
kontroly, která v MŠ proběhla v průběhu března 2021.
Dále zastupitele informovala o distanční výuce a
vzdělávání, které ve školce intenzivně probíhají, o
způsobu, jakým bude letos probíhat zápis dětí do MŠ
Janová a celkovém počtu dětí, které do MŠ
pravděpodobně nastoupí. Při kontrole doplňkové činnosti
byla ředitelka MŠ kontrolou upozorněna na velmi nízké
platby za stravné u cizích strávníků. Dále bylo
doporučeno ředitelce MŠ vytvořit novou Zřizovací listinu.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace
z MŠ Janová.
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 2
Účetní
obce
seznámila
zastupitele
podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 2.
Návrh usnesení 267/0321: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 267/0321 bylo schváleno.
Bod 5 – Žádost pronájem části pozemku p.č. 924/7
Starosta obce seznámil zastupitele žádostí o pronájem
části pozemku p.č. 924/7 o výměře 12 m2. Žadatelka má
zájem provozovat rychlé občerstvení – prodej jídla sebou.
Návrh usnesení 268/0321: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 924/7 v k.
ú. Janová.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 268/0321 bylo schváleno.
Bod 6 – Pronájem části pozemku p.č. 925/1
Starosta obce přeložil návrh na bezplatný pronájem části
pozemku p.č. 925/1 o výměře 1 m2 za účelem umístění ZBoxu. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od 9.
2. 2021 do 25. 2. 2021.
Návrh usnesení 269/0321: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr bezplatně pronajmout část pozemku p.č.
925/1 v k. ú. Janová a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy s firmou Zásilkovna s.r.o. (IČO: 28408306).
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 269/0321 bylo schváleno.
Bod 7 – Pověření k účasti na řádné valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení volbu
člena zastupitelstva k účasti na řádné Valné hromadě VaK
Vsetín a.s. konané 3. 6. 2021. Zastupiteli byl navržen
starosta Jaroslav Tomanec.
Návrh usnesení 270/0321: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje a pověřuje starostu Jaroslava Tomance jako
zástupce, aby na uvedené řádné valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. konané 3.
6. 2021 zastupoval obec při výkonu všech jejích práv
akcionáře a činil veškerá právní jednání, k nimž je
oprávněna obec jako akcionář společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s., zejména tedy účastnit se řádné
valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným

JANOVSKÉ LISTY
pokračování ze strany 2
jednacím a hlasovacím řádem řádné valné hromady
společnosti, požadovat a dostat na ní vysvětlení
záležitostí, které jsou předmětem jednání řádné valné
hromady, podávat návrhy a protinávrhy k
projednávanému programu.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 270/0321 bylo schváleno.
Bod 8 – Návrh na poskytnutí mimořádné odměny
členovi zastupitelstva
Zastupitel Dalibor Bartík navrhl zastupitelům schválit
mimořádnou
finanční
odměnu
starostovi
a
místostarostovi ve výši 1,5 násobek jejich měsíčního
platu. Z diskuze vzešel protinávrh na schválení odměny
ve výši 2 násobku měsíčního platu.
Návrh usnesení 271-1/0321: Zastupitelstvo obce
Janová schvaluje mimořádnou finanční odměnu
starostovi ve výši 2 násobku jeho měsíčního platu a
místostarostovi ve výši 2 násobku jeho měsíčního platu.
Výsledek hlasování: Pro 1, Proti 0, Zdrželi se 8
Usnesení 271-1/0321 nebylo schváleno.
Návrh usnesení 271-2/0321: Zastupitelstvo obce
Janová schvaluje mimořádnou finanční odměnu
starostovi ve výši 1,5 násobku jeho měsíčního platu a
místostarostovi ve výši 1,5 násobku jeho měsíčního
platu.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 4
Usnesení č. 271-2/0321 bylo schváleno.
Bod 9 – Mechanizace pro údržbu místních
komunikací
Místostarosta předložil zastupitelům cenovou nabídku
mechanizace pro údržbu místních komunikací, kde se
zastupitelé shodli jednotně na pořízení zametacího
kartáče KM-M 1550 UZ v celkové částce 168.000 Kč
bez DPH.
Návrh usnesení 272/0321: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje pořídit pro údržbu místních komunikací
zametací kartáč KM-M 1550 UZ s výbavou v celkové
částce 168.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 272/0321 bylo schváleno.
Bod 10 – Nabídka předání majetku státu
Starosta obce předložil zastupitelům nabídku předání
majetku státu obci Janová. Jedná se o pozemek p.č.
1585/1 o výměře 420m2, vodní plocha, koryto vodního
toku přirozené nebo upravené kopírující hranici mezi
katastrálním územím Ústí u Vsetína a Janová v k.ú. Ústí
u Vsetína.
Návrh usnesení 273/0321: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje nabídku předání majetku státu - pozemek p.č.
1585/1 o výměře 420m2, vodní plocha, koryto vodního
toku přirozené nebo upravené kopírující hranici mezi
katastrálním územím Ústí u Vsetína a Janová v k.ú. Ústí
u Vsetína.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 9, Zdrželi se 0
Usnesení č. 273/0321 nebylo schváleno.
Bod 11 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné
spolupráci za účelem realizace projektu
Starosta obce seznámil zastupitele s Dodatkem č. 1 ke
Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem realizace
projektu „ Oprava lávek na cyklostezce Bečva“.
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Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 274/0321 bylo schváleno
Bod 17 – Různé
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu žádosti o
dotaci na parkoviště u hřbitova s tím, že okolí hřbitova by
se upravilo. Dále informoval zastupitele o budoucí nutné
opravě propustku v Hořansku a opravě chodníku na
rohovém místě na Řečiskách, kde se drží po deštích voda.
Olšák Aleš doporučil dát nějakou nižší zábranu na
parkoviště směrem do Hořanska, aby nedošlo k pádu auta
do potoka. Dále se dotazoval, zda by bylo možné pořídit
nové kontejnery na železo.
Romana Hromadová navrhla, že by obcí Janová mohla
vést zábavná stezka pro místní i přespolní se zábavnou
tématikou.
Starosta informoval, že na konci cyklostezky směrem
k Ústí u Vsetína bude nutné vysypat makadamem místo
pro otáčení popelářského vozu.
Aleš Olšák podotkl, že nevyužitá mapa obce Janová by
se mohla umístit na viditelném místě.
Dále Aleš Olšák zmínil, že firmy, které provádějí práce
na přípojkách v obci přes místní komunikace, by měly dát
po sobě tyto komunikace do původního stavu.
Taťána Hradová upozornila na nebezpečné
motocyklisty, kteří nebezpečnou rychlostí jezdí po
cyklostezce v Janové směrem na Hovězí.
Bronislav Soukup se zajímal, zda objekt Jednoty
v Janové bude sloužit občanům obce jako obchod se
smíšeným zbožím. Bohužel objekt byl pronajat na další tři
roky nynějšímu nájemci.
Lubomír Květoň zmínil, že by bylo dobré zjistit, zda by
nešla přikoupit část parcely za hřbitovem a tuto parcelu do
budoucna zahrnout do změny územního plánu k rozšíření
hřbitova.
Bronislav Soukup se zajímal o dalším jednání týkajícím
se radaru v obci Janová. Zatím jednání stále probíhají.

ZÁPIS 25. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO
DNE 10. 5. 2021
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno
v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
obce doplnil program o bod č. 11 Žádost o dotaci –
Rybářský spolek
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 25
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zánik mandátu člena zastupitelstva obce
4. Volba předsedy výboru pro kulturu a sport
5. Rozpočtové opatření číslo 3
6. Schválení závěrečného účtu za rok 2020
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7. Schválení účetní závěrky 20208. Žádost o
souhlas zřizovatele s realizací projektu9. Pronájem
části pozemku p.č.924/7
10. Smlouva o poskytnutí dotace „Parkoviště u
hřbitova v obci Janová“
11. Žádost o dotaci – Rybářský spolek
12. Různé
Návrh usnesení 275/0521: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 275/0521 bylo schváleno.
2. a
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi
Lubomír Kotrla a Bronislav Soukup, zapisovatelem
zápisu starosta obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 276/0521: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Kotrlu a Bronislava
Soukupa, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 276/0521 bylo schváleno.
2. b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Zánik mandátu člena zastupitelstva obce
Starosta obce informoval zastupitele o změně trvalého
bydliště zastupitelky Romany Hromadové. Ta již není
občanem obce Janové, od 22. 4. 2021 se stala občanem
města Vsetína. Dle spolupráce zákonů č. 128/2000 Sb. o
obcích a č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí tímto krokem zaniká Romaně Hromadové mandát
člena zastupitelstva (člen zastupitelstva přestal být
volitelný).
Návrh usnesení 277/0521: Zastupitelstvo obce Janová
vyslovuje souhlas dle spolupráce zákonů č. 128/2000 Sb.
o obcích a č. 491/2001 Sb. o zániku mandátu člena
zastupitelstva obce Romany Hromadové.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 277/0521 bylo schváleno.
Bod 4 – Volba předsedy výboru pro kulturu a sport
Starosta obce předložil zastupitelům návrh volby
nového předsedy výboru pro kulturu a sport. Zánikem
mandátu člena zastupitelstva obce Romana Hromadová
zůstává ve výboru pro kulturu a sport jen jako člen.
Novým předsedou byl navržen místostarosta Richard
Machalec.
Návrh usnesení 278/0521: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje nově navrženého předsedu výboru pro kulturu
a sport Richarda Machalce.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 278/0521 bylo schváleno.
Bod 5 – Rozpočtové opatření č. 3
Účetní obce seznámila zastupitele podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 3.
Návrh usnesení 279/0521: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 279/0521 bylo schváleno.
Bod 6 – Schválení závěrečného účtu za rok 2020
Účetní obce předložila zastupitelům ke schválení
závěrečný účet obce Janová za rok 2020.
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Návrh usnesení 280/0521: Zastupitelstvo obce Janová
souhlasí dle ustanovení §17 odst. 7 písm. a) zákona č.
250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, na základě správy výsledku přezkoumání
hospodaření obce Janová za rok 2020 s celoročním
hospodařením obce Janová za rok 2020 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 280/0521 bylo schváleno.
Bod 7 – Schválení účetní závěrky 2020
Účetní obce předložila zastupitelům ke schválení účetní
závěrku 2020.
Návrh usnesení 281/0521: 1. Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000Sb., o obcích a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, účetní závěrku obce Janová
za účetní období roku 2020 sestavenou k rozvahovému
dni, tj. k 31. 12. 2020.
2. Zastupitelstvo obce Janová schvaluje převedení
výsledku hospodaření roku 2020, tj. zisku po zdanění
z účtu 431 na účet 432 – Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 281/0521 bylo schváleno.
Bod 8 – Žádost o souhlas zřizovatele s realizací
projektu
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí ředitelky MŠ
Janová Martiny Borsíkové Ďurinové o souhlas zřizovatele
s realizací projektu „ Výzva 80 v MŠ Janová“, reg.č.:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020213.
Návrh usnesení 282/0521: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost o souhlas zřizovatele s realizací
projektu.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení 282/0521 bylo schváleno.
Bod 9 – Pronájem části pozemku p.č. 924/7
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o pronájem
části pozemku p.č. 924/7o výměře 12 m2
Návrh usnesení 283/0521: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje pronájem části pozemku p.č. 924/7 za cenu
1.000 Kč za 1 m2 ročně.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 283/0521 bylo schváleno.
Bod 10 – Smlouva o poskytnutí dotace „Parkoviště u
hřbitova v obci Janová“
Starosta obce seznámil zastupitele se Smlouvou o
poskytnutí dotace „Parkoviště u hřbitova v obci Janová“
uzavřenou mezi Obcí Janová a Zlínským krajem.
Návrh usnesení 284/0521: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace „Parkoviště u
hřbitova v obci Janová“.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 284/0521 bylo schváleno.
Bod 11 – Žádost o dotaci – Rybářský spolek
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti o dotaci
Rybářského spolku Janová ve výši 3.000 Kč.
Návrh usnesení 285/0521: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost o dotaci Rybářského spolku Janová
ve výši 3.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 285/0521 bylo schváleno
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Bod 12 – Různé
Lubomír Květoň se dotazoval na to, z jakého důvodu
není slyšet sirénu přes rozhlas. Siréna je propojená, bude
nutné zkontrolovat spouštěč.
Dalibor Bartík podotkl, že v místech, kde je oplocení
firmy Vsacko Hovězí a.s., by bylo vhodné udělat chodník
kvůli bezpečnosti procházejících občanů, kteří chodí
nakupovat do areálu družstva a do nově otevřené
Farmářské prodejny.
Hradová Taťána navrhla, zda by nebylo možné
v daném místě nechat udělat přechod pro chodce.
Starosta obce informoval zastupitele o dalším jednání
týkajícím se radaru v obci Janová. Zatím jednání stále
probíhají.
Dalibor Bartík informoval zastupitele o dotazech
některých občanů ohledně osvětlení v obci.
Aleš Olšák navrhl napsat žádost na město Vsetín, zda by
neopravili cestu od Vsetína okolo hřbitova jako jedinou
možnou sjízdnou v případě neprůjezdnosti po hlavní cestě
mezi Ústím a Janovou.

V JANOVÉ SE NATÁČEL
LIVESTREAM
Ještě v době plné koronavirových omezení se ve
společenské místnosti obecního úřadu uskutečnil
livestreamový koncert dvou hudebnic. Pro ty, kdož se
zrovna neorientují v záplavě anglických výrazů
označujících nové a nové činnosti především v oblasti
elektronické komunikace, jedná se o vysílání živého

Duo Kláva. Klára Katrušáková (vlevo), Eva Aberlová
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Technici livestreamového přenosu. Zleva Ondřej Libosvár
režie, Honza Rohlík kamery, Jakub Švagera zvukový
technik
videa v reálném čase, které můžete sledovat na vybrané
stránce, kanálu nebo v konkrétní skupině.
V časech, kdy bylo zakázáno zpívat, a už vůbec se
nesmělo vystupovat živě, si přišel tento fenomén na své.
Pro všechny, kdo se cítili vším tím více či méně
nedobrovolným omezováním běžných činností lidského
konání znaveni, znechuceni a naštvaní, se rozhodly dvě
studentky přinést přibližně hodinu hudebního pohlazení po
duši.
Jednou z nich je všem, kdo se zajímají o život v obci,
dobře známá Klára Katrušáková z Janové, která začala být
vidět a slyšet již v době, kdy byla kytara skoro větší než
sama Klárka. Pak začala bojovat o úspěchy mezi mladými
hasiči, později sbírala ocenění s janovskými ženami –
hasičkami a dnes je jednou ze dvou žen, které reprezentují
SDH Janová v soutěži TFA, soutěži železných hasičů.
Klára Katrušáková se jako studentka Univerzity
Palackého v Olomouci potkala s dnešní kamarádkou Evou
Aberlovou z Moravské Třebové, která taky miluje zpěv a
hru na kytaru. Společně daly dohromady duo, které nazvaly
na první poslech velmi zvláštně – Kláva. Jedná se o spojení
částí křestních jmen. Tak začala jejich anabáze po
studentských hospodách, ale především při buskingu, což
by se v dobách, kdy se v Česku mluvilo česky, nazývalo
pouličním uměním. Klára s Evou dnes již dobře znají ulice
Olomouce i Brna a taky ten nejúžasnější pocit, když víte,
že jste lidem udělali radost. A kdo by měl vědět lépe, jak
moc potřebovali lidé pohladit v době koronaviru po duši,
než budoucí psycholožky?
Jakmile to situace v nařízeních jen trochu umožnila,
obec vyšla dvojici hudebnic vstříc a přípravy mohly začít.
Celý přenos si vzali na starost tři ogaři zapálení do realizace
takových podniků. Jako zvukový technik se divákům sice
nepředstavil, ale byl nepostradatelný Jakub Švagera,
kterého řada janovských zná z hasičských soutěží zde
v Janové nebo jako provozovatele fotokoutku na dětských
karnevalech. Režisérem přenosu byl Ondřej Libosvár a
kameraman Honza Rohlík, kterého velmi dobře znají děti,
rodiče a spousta návštěvníků karnevalů v Janové, jež Honza
se svou bandou programově řídil.
Přenos dopadl báječně, přestože, jak se hudebnice
přiznaly, zažívaly studiový koncert poprvé. Nicméně přes
1 600 zhlédnutí dvojice, která hrála v reálném čase takřka
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s nulovou reklamou, má taky určitou vypovídací hodnotu,
podobně jako smysl tohoto konání. Kdo by chtěl slyšet a
vidět, o čem je v tomto článku řeč, není nic lehčího než
si na YouTube dohledat Livestream s Klávou a užívat si
koncert podobně, jako v přímém přenosu.
text a foto: Radomír Dolanský

NAŠE KOSTRA
A byl tu nový rok a s ním i odhodlání a chuť k tvoření a
učení se novým věcem. Vše začalo zvolením tématu, které
obsahovalo zdraví člověka, jeho vnitřní i vnější stránku.
My jsme se více zaměřili na tu vnější, tedy biologickou,
v rámci níž se děti dozvěděly, jak se jmenují určité kosti,
svaly i orgány.
Společně jsme si prohlíželi encyklopedie o lidském těle,
různé plakáty a vedli jsme i diskuzi o srdci. Nejen
prostřednictvím knih, ale i pomocí hry na doktory a
sestřičky či zubaře si děti zvolené téma plně užily.
A abychom je ještě více zaujali anatomií člověka, tak
jsme si pro ně připravili výtvarnou poznávací aktivitu a to
kostru. Nejprve jsme si ji předkreslili na karton, dále jsme
si nachystali různé velikosti papírových ruliček, které
představovaly kosti. Děti nejdříve pomocí plakátu
určovaly, o jaké kosti se jedná, a poté pokládaly ruličky na
kostru. Nakonec jsme si ruličky nabarvili na bílo, aby
připomínaly ještě více kosti. Přichystaná výtvarná činnost
děti velmi zaujala a celému týdnu dodala onu pomyslnou
třešničku na dortu. A kdoví, možná, že právě díky

zvolenému tématu, jeho hravému přístupu k učení, už teď
přemýšlí vaše ratolesti o profesi doktora či sestřičky.
A na závěr malý vtip:
V české nemocnici se před operací ptá anesteziolog
pacienta: ,,Přejete si levnou anestézii nebo drahou?“ ,,No,
spíš teda tu levnou,“ odpoví pacient. Anesteziolog si
k němu přisune židličku, pohladí ho po hlavě a začne
zpívat: ,,Hajej, můj andílku, hajej a spi…“
text a foto: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ

NA PEKAŘE
"Pekař peče housky, uždibuje kousky. Pekařka mu pomáhá,
uždibují oba dva."
Už podle názvu či krátké říkanky jste určitě poznali, čemu
jsme se s dětmi věnovali – nejrůznějším povoláním.
Například jsme si zkoušeli, jaké to je být pošťákem, paní
uklízečkou nebo paní kuchařkou. Děti také velmi bavilo si
hrát i na fotografa. Fotily si tak vzpomínky či momenty,
které pro ně byly zajímavé.
Také jsme si zahráli na malíře a na spoustu dalších
povolání, které na světě máme a známe. Povolání, které
jsme si vyzkoušeli i v praxi, byl PEKAŘ. A u pekaře chvíli
zůstaneme. Na začátek chci říct, že povolání děti velmi
bavilo. Zkusily si s pomocí paní učitelky výrobu
vizovického těsta a tvoření pečiva.
Děti se tak zúčastnily celého procesu přípravy až po
samotné pečení - přisypávaly mouku, přilévaly vodu,
míchaly a vypracovávaly těsto. Z těsta pak tvořily

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE
Náklady na energie jsou významnou položkou našich domácích rozpočtů, největší položkou jsou náklady na vytápění
tvořící průměrně okolo 60 %. Tyto náklady se nám daří snižovat díky zateplování domů, výměně oken apod. Druhou
největší položkou je ohřev vody, který tvoří zhruba 25 % výdajů. Často však zůstává z pohledu možných úspor stranou,
přitom existuje ověřené, vysoce efektivní a cenově dostupné řešení.
Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS Vám umožní ohřívat vodu od jara do podzimu prakticky
zadarmo, stačí k ohřevu chytře využít sluneční energii. Jedná se o patentované řešení vyvinuté firmou UNITES
Systems, a.s. ve Valašském Meziříčí, která ho dodává do desítek zemí po celém světě.
Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických panelů na střeše přivést k bojleru dva tenké kabely. To vyžaduje minimální
zásahy do vašeho domu a celá montáž se zvládne za jeden den. Princip fungování je takový, že se, zjednodušeně řečeno,
sluneční energie přemění na elektřinu, kterou je napájeno topné těleso bojleru - třeba toho, který už doma máte.
Výhodou také je, že není potřeba uzavírat jakékoliv smlouvy s distributorem.
Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné montáže vyjde po odečtení dotace na cca 60.000,- Kč, což se Vám
při běžném užívání vrátí na úsporách elektřiny asi za 6 let. Jde o nejrychleji návratnou investici do fotovoltaického
systému na trhu, s bezúdržbovým provozem a dlouhou životností. Navíc při jeho realizaci můžete čerpat dotaci
35.000,- Kč z programu Nová zelená úsporám. Více informací najdete na www.solar-kerberos.cz nebo na tel. 606
796 406.
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rohlíky a housky. Při tvoření housek se tak učily pletení
copánků, ze kterých vznikaly právě ony houstičky.
Byla to zábava a děti si tak mohly vyrobit pečivo do
kuchyňky, s kterým si hrají nadále v naší malé kuchyňce
na restauraci či pekárnu nebo připravují různé laskominy
na piknik.
Děti si to moc užily a inspirovaly se tak i k pečení a
tvoření doma.
text a foto: Tereza Zychová, učitelka MŠ Janová
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STEZKA SKŘÍTKA VENDELÍNA
Jak vznikl nápad na onu stezku? Samotná idea této aktivity
vznikla v době distanční výuky, tedy v době, kdy byl dětem
přístup do naší školky zcela odepřen. Abychom nejen
dětem udělali radost, ale zpříjemnili i rodičům toto náročné
období, rozhodli jsme se jim připravit skřítkovu výpravu. I
když se samotná akce jevila jako výborný nápad, její
realizace nám dala pořádně zabrat.
Při startu jsme účastníky poučili o bezpečnostních
pokynech, které byly základní podmínkou této aktivity.
Jakmile byli všichni dostatečně poučeni, mohli se vydat na
cestu za dobrodružstvím.
Samotná stezka se skládala z pěti stanovišť, z nichž každé
bylo poutavé něčím jiným. Děti si tak vyzkoušely
kupříkladu určovat stopy zvířat, také si vytvořily domeček
pro skřítka a společně i s rodiči zapojili mozkové závity při
luštění hádanky. Celková trasa nebyla náročná na terén, a
tak se do stezky mohla zapojit celá rodina, včetně
nejmladších členů nebo prarodičů. Na konci stezky byla
pro děti přichystaná bohatá odměna, která se skládala
z omalovánky, diplomu a malé sladkosti. Také byl pro ně i
rodiče připraven čaj na zahřátí.
Na závěr bych chtěla dodat, že i když nebylo zrovna
ideální počasí, tak přesto byla účast na stezce vysoká.
Zkrátka procházka na čerstvém vzduchu obohacena o
edukativní aktivity byla nejen pro děti, ale především pro
rodiče velmi atraktivní. A pokud jste nestihli tuto stezku,
nemusíte se bát, už teď pro vás připravujeme další
zajímavé akce. Tak se jich nebojte zúčastnit. Vždyť právě
čas, který darujeme jeden druhému, je to nejvzácnější, co
si můžeme darovat a právě čas s rodinou je ta nejlepší
investice.
text: Kateřína Václavíková, foto: Tereza Zychová
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ZA DOB NAŠICH BABIČEK ANEB
JAK SE ŽILO V CHALUPĚ
Když se blížil svátek maminek, zavzpomínali jsme s
dětmi, jak se žilo v časech, kdy byly maminky našich
maminek malé. Během pár dnů jsme život za starších
časů dětem přiblížili i pomocí výstavy předmětů, které
byly součástí života našich prarodičů a praprarodičů.
Dne 4. 5. 2021 k nám do školky zavítala milá starší dáma,
která dětem a pedagogům připravila krásnou besedu o
životě před mnoha lety, když byly babičky holčičky a
dědečci kluci a nebyly mobilní telefony a tablety a
supermarkety a … další vymoženosti dnešní doby.
Představila dětem několik zajímavých předmětů –
mlýnek na kávu, valchu, hmoždíř, suknici, mísu na
kynutí těsta, dřevěnou misku a lžíci a plno zajímavých
předmětů. Zahrála si s námi i známé Kolo, kolo mlýnské,
Zlatou bránu a krásným povídáním nás s každou větou
vtáhla dál a dál do minulosti. S píšťalkou jsme si i
zazpívali, kávu milé paní vypravěčce na mlýnku namleli,
na sušených švestkách a vlašském ořechu si pochutnali a
nakonec jsme se učili, děti i učitelky, jak si lidé dříve
sami barvili plátno.
Seznámili jsme se s několika technikami batikování a
pro maminky jsme vyvazovanou kroužkovou batikou
ozdobili prostírání. Maminky tyto vlastnoručně vyrobené
dárky velmi potěšily. Mysleli jsme i na tatínky, kterým
jsme ozdobili prostírání skládanou batikou, do kostky
převázanou. Ti dárek dostali o něco později ke Dni otců.
A protože nás batikování moc bavilo, rozhodli jsme se,
že si o prázdninách ozdobíme trička.
Děti si po dobu několika týdnů mohly z výstavy
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půjčovat různé předměty a zkoušet bubnovat na ručně
vyrobený buben z kozí kůže nebo drtit koření, strouhat
ořechy, přesívat mouku, mlít kávu, zapískat si na
píšťalku, řehtat řehtačkou...
A povídali jsme si a povídali a povídali, jaké to asi
bylo ještě dřív, když lidé jezdili na koni, vozili se v
kočáře, holky nosily jen sukně, děti běhaly bosé, hračky
měly vyřezané ze dřeva a ušité z látky, mléko měli od své
kravičky, v mlýně si nechali umlít svou mouku a pekli
domácí chléb. Povídali jsme si o časech, kdy lidé měli k
sobě blíž, pomáhali si, vstávali a chodili spát se
slepicemi, žili v souznění s přírodou.
Na závěr české přísloví: „Co se v mládí naučíš, ve stáří
jako když najdeš.“
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ
Janová

DEN ZEMĚ
Sláva, sláva, naše planeta Země má svátek! Je krásně
kulatá, plná vody a zeleně, ale hlavně na ní žije spousta
lidí, ptactva, rostlin a živočichů.
V den, na který připadá svátek, a to 22. 4. 2021, jsme
se rozhodli uspořádat Den Země. A to pro děti, co
navštěvovaly školku, ale i pro ty, které byly doma.
Společně s učitelkami jsme s láskou pro ty naše děti
vymyslely a vytvořily nejrůznější úkoly a zajímavé
aktivity.
Po svačince jsme se vydali na cestu za planetou Zemí.
Děti tak společně s námi pomáhaly připravovat
jednotlivé stanoviště i pro ostatní kamarády. Po cestě
jsme pozorovali květiny, určovali jsme jejich názvy, také
jsme sbírali kameny – aby děti dokázaly rozlišit, co je
živá a neživá příroda. Při chystání jednotlivých
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úkolů jsme si společně zahráli na žabky a ptáčky, aby děti
měly dostatek pohybu a užily si i sportovní radovánky. Při
mořském stanovišti mohly děti plně rozvinout fantazii a
zužitkovat své vědomosti v oblasti mořských živočichů,
jelikož jsme ozdobili část cesty kresbami chobotnic,
krokodýlů a ryb. Společnými silami jsme nakreslili i
plejtváka, který byl součástí jednoho naučného
stanoviště.
Když bylo vše nachystané, společně s dětmi
pomocníčky jsme si prošli všechny stanoviště ještě
jednou od STARTU až po CÍL. Připravená aktivita děti
velmi zaujala a ty pak s hravostí a radostí plnily zadané
úkoly. Každé stanoviště bylo jiné, nápadité, od
sportovního, tvořivého až k naučnému. Zkrátka každé
dítě si našlo to své.
V cíli pak na všechny děti čekalo poslední stanoviště,
kdy děti plnily, co patří a nepatří do živé a neživé přírody,
hledaly předměty (kámen, šiška, klacek…) a ukládaly je
na určené místo.
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Po splnění všech úkolů byly děti obdarovány sladkou
odměnou, certifikátem s jarní hrou a mušličkou. Také
jsme si povídali o tom, který úkol či aktivita děti bavila
nejvíce, a jak se znovu těší do školky.
Podle úsměvů a jiskřiček v očích jsme poznali, že Den
Země se velmi vydařil.
text a foto: Tereza Zychová a Kateřina Václavíková,
učitelky MŠ Janová

DEN DĚTÍ
Letos jsme se na Dětský den moc těšili, a to hlavně proto,
že jsme jej mohli všichni spolu oslavit a užít si spoustu
zábavy.
Den dětí se nesl v duchu večerníčků. Celý program
tedy provázely postavy z pohádek. Aktivity byly velmi
pestré a různorodé – od tvoření, přes pohyb, až k
logickému myšlení.
Objevila se víla Amálka, která si pro děti připravila
tvoření kamene Mutáčka - kouzelný kámen, který plní
přání. Večerníček si zase přichystal dvojice jeho
kamarádů, kdy děti hledaly vždy jednu pohádkovou
dvojici, např. Macha a Šebestovou či Pata a Mata. Moc
je to bavilo a povzpomínaly si tak, co za nejrůznější
večerníčky jsou.
Děti si pak také procvičily své mozkové buňky při
skládání puzzle, které skrývaly např. Ferdu Mravence,
Rákosníčka nebo třeba pohádku O makové panence a
motýlu Emanuelovi. Puzzle byly různého levelu, od
nejlehčího až po nejtěžší.
Pak také třídění odpadků pod dohledem Edy a
Ludvíka, dvou velmi pořádných a veselých krysáků, bylo
určitě přínosné. Děti tak mohly ukázat svoje

třídící schopnosti, a to, jak se máme všichni k planetě Zemi
chovat. Káťa a Škubánek si zase s dětmi tvořili náramky
nebo náhrdelníky z korálků.
Když si děti prošly všechna stanoviště, byla pro ně na
zahradě uschována TAJNÁ MAPA, v které byla ukrytá
cesta za pokladem. Byla velmi záludná, ale děti si s ní
hravě poradily a poklad s odměnami nalezly.
Společně, tedy s medailemi a odměnami, si děti odnesly
spoustu zážitků a úsměv na tváři.
text a foto: Tereza Zychová, učitelka MŠ Janová

JANOVSKÁ TURISTIKA ZNOVU
OŽÍVÁ
Po více jak půlroční pauze, zaviněné druhou vlnou
kovidové pandemie, se janovská turistika opět vrací do
zaběhnutých kolejí, jak tomu bývalo před kovidem. Její
členové a příznivci s potěšením přijali od vedoucí této
báječné party Zdenky Chudějové pozvání na první letošní
výlet za poznáním.
Bývalo dobrým zvykem a tradicí, že janovský
turistický rok začínal březnovým otvíráním studánek s
Beskydošem a procházkou kolem Janové. Bohužel, letos
tomu tak nebylo, a tak jako vloni musí naše vedení,
potažmo manželé Chudějovi, plánovat akce v souladu s
danými antikovidovými nařízeními a rozvolňováním. Zdá
se, že i tentokrát vsadili na dobrou kartu pro rozjezd
sezony, když objednali prohlídku zámku Lešná u
Valašského Meziříčí s jeho jedinečným přilehlým
zámeckým parkem.
Výlet byl naplánován na první červnový den. Jelikož se
jednalo o všední den, dalo se předpokládat, že účastníci se
budou skládat pouze z řad seniorů. To se taky
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a na vsetínském nádraží nás do rychlíku směr Valmez
nastupovalo sedmnáct.
Vše tedy probíhalo podle časového rozvrhu, tak jak ho
vždy naše vedení připraví. Optimismus trval však jen do
doby, než zazněla z nádražního amplionu zpráva, že z
důvodu oprav na trati mezi Vsetínem a Valašským
Meziříčím bude odjezd vlaku opožděn o půl hodiny.
Tímto se nám vše velmi zkomplikovalo a bylo zřejmé, že
další naplánované spoje nestihneme, a tím ani určenou
dobu na prohlídku zámku. Z vlakového nádraží ve
Valmezu jsme se přesunuli na autobusové, ale náš
původně plánovaný spoj byl pryč. Použili jsme tedy jiný,
který jel ale mimo Lešnou. Proto jsme vystoupili na jeho
trase na nejbližším možném místě od našeho cíle. Odtud
asi po půlhodinové chůzi jsme dorazili do Lešné a do
krásného parku, kde se zámek nachází.
V něm nás již očekávaly dvě jeho zaměstnankyně. Po
seznámení s prohlídkovým řádem se nás ujala sympatická
průvodkyně, s kterou jsme absolvovali asi hodinovou
prohlídku s velmi kvalifikovaným a poutavým výkladem,
v kterém vystihla celou dobovou atmosféru zámku.
Mnozí z nás si vlastně až zde uvědomili, jak skvostná
kulturní historická památka se v našem okrese nachází, i
když tak trochu neprávem opomíjená. Pro obhajobu naší
neznalosti však nutno připomenout, že po 2. světové válce
byl posledním majitelům zámek na základě Benešových
dekretům zkonfiskován a po dlouhá léta využíván státem
k jiným účelům. Do současného stavu a podoby včetně se
zpřístupněním veřejnosti byl uveden teprve v nedávné
době. Za zmínku jistě stojí, že zámek Lešná byl použit při
externích a částečně také interiérových záběrech na
natáčení známého filmu
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Requiem pro panenku z roku 1991.
O celé historii zámku i bývalého panství jsme se
zájmem naslouchali po celou dobu prohlídky. Počátek
jeho historie se datuje do přelomu 15. století. Samostatný
objekt zámku vznikl přestavbou původní tvrze, a od té
doby prošel řadou úprav až k renesančnímu slohu. Ty
poslední a podstatné provedli jeho majitelé z rodu
Kinských, kteří mu vtiskli klasicizující ráz s
novogotickými detaily. K hlavním lákadlům této kulturní
památky patří, mimo jiné, unikátní malované stropy,
původní barokní podlahy, zrestaurované barokní malby na
omítkách, jedinečné plechové balustrádové zábradlí
schodiště i mobiliář z přelomu 19. a 20. století z majetku
tehdejších pánů Kinských. Součástí stálé expozice je také
historická školní třída.
V roce 1975 přešel zámek i park pod správu Okresního
vlastivědného muzea ve Vsetíně, které zahájilo od roku
1985 jeho cílenou regeneraci. Park byl dokončen a znovu
zpřístupněn veřejnosti v roce 2000. Nebylo bez
zajímavosti, že při jeho otevření a přestřižení pásky byli
přítomni pan Christian Kinský se svou sestrou Elisabeth,
tehdy žijící v Rakousku, zástupci rodu Kinských, kteří
byli jeho posledním šlechtickým vlastníkem. Bohužel
slavnostního otevření rekonstruovaného zámku o několik
let později se už nedožili.
Dnes je park uváděn jako druhý nejhodnotnější a
nejcennější park regionu Severní Moravy a Slezska.
Kaňkou na celé prohlídce bylo to, že z důvodu ranního
zpoždění se nepodařilo absolvovat celou prohlídku parku,
který očarovával návštěvníky právě kvetoucími
různobarevnými rododendrony.
Přesto jsme odcházeli z tohoto krásného prostředí plni
dojmů, obohaceni novými poznatky, ale i s hrdostí, že
máme v našem regionu co nabídnout z historie našich
předků. Bylo to dobrým počinem pro letošní janovský
turistický rok, za což patří samozřejmě i poděkování
manželům Chudějovým.
text: Alexandra a Pavel Hromadovi, foto: Ing. Pavel
Hromada

JANOVSKÉ LISTY

SETKÁNÍ JANOVSKÝCH TURISTŮ U
VODNÍ NÁDRŽE NA ŘEČISKÁCH
V rámci pozvolného rozvolňování protikovidových
opatření konečně došlo i na zmírnění pravidel pro
shromažďování většího počtu účastníků na akcích
konaných ve volné přírodě, na což jsme všichni již
netrpělivě čekali. A tak jsme uvítali s nadšením, že hned
v prvním červnovém týdnu 5. 6. 2021 se pro turisty a
jejich přátele uskuteční sobotní setkání u vodní nádrže na
Řečiskách spojené s opékáním buřtů.
Protože předpověď počasí na sobotní odpoledne
nebyla nejpříznivější, už od rána jsme mnozí z nás
sledovali předpověď počasí v našich chytrých mobilech
s nadějí, že déšť oznamovaný na odpolední hodiny, se
Janové vyhne.
Přes nejistotu, zda nezmokneme, jsme se ve 13. hod.
před obecním úřadem na plném slunci sešli v hojném
počtu a vydali se pomalou procházkou k nádrži. Tam nás
přivítal Staňa Chudějů, který již měl rozdělaný oheň, a tak
největší hladovci mohli hned začít opékat.
A nejenom hladovci mohli zahnat svůj hlad, i o žíznivé
bylo dobře postaráno díky manželům Chudějovým. Ti
dopravili na místo konání nejen chlazené nápoje, ale i
plynový vařič, na kterém nestačila Zdenka vařit výbornou
kávu z vody z místní studánky. A protože na pozvánce na
akci Zdenka vyzvala účastníky akce, aby si sebou vzali
hrnky s tím, že se na místě bude podávat káva a čaj, místní
vyhlášené pekařky - cukrářky to pojaly jako výzvu, a na
akci napekly ke kávě a čaji hromadu dobrot. Nabídka
různých sladkostí by mohla soutěžit s nabídkou těch
nejvyhlášenějších cukráren.
A že nálada byla výborná, je samozřejmé a není třeba se
o tom rozepisovat. Všem nám bylo pospolu moc fajn
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a tak jsme se hned na místě zajímali o další společné akce
s vírou, že už žádná další opatření omezující nás
v setkávání nesmí přijít, neboť izolace jsme si užili už
dost.
Nakonec jsme ani nezmokli. Opět se ukázalo, že
turistům počasí přeje, a tak celé sobotní odpoledne
proběhlo za letního slunečného počasí, kdy místo před
deštěm jsme se museli schovávat ve stínku před slunkem.
Velké díky za vše manželům Chudějovým.
text: Arnošt Šmahel, foto: Ing. Pavel Hromada

CESTA ZA POZNÁNÍM
O tom, že za zajímavými zážitky není třeba jezdit daleko,
jsme se znovu přesvědčili na exkurzi, která se
uskutečnila dne 11. června letošního roku při návštěvě
sousední obce Hovězí. Janovští turisté, v počtu 12 žen a
jednoho zástupce mužského pokolení, navštívili ve
jmenované obci výrobní areál společnosti KVD. Na
nádvoří nás uvítal sympatický mladý muž Ondra Pončík,
který nás objekty firmy provázel.
Nejprve jsme si prohlédli sbírku veteránů,
automobilů, které už dávno přestaly sloužit svým
původním majitelům. Jak nám řekl pan Ondra, mnohé z
nich byly nalezeny v dezolátním stavu v koutě zahrady v
kopřivách, v lepším případě ve stodole apod.,
nepojízdné, zrezivělé. Jako důkaz nám ukázal několik
fotografií původního stavu k porovnání s jejich dnešní
podobou. Opravdu je těžké uvěřit, že jsou to tatáž auta,
krásná a naleštěná, jako by právě sjela z výrobního pásu.
Hned u vchodu nám padlo do oka zářivě rudé Ferrari
348ts Rolls Royce, auta, která většina z nás viděla na
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vlastní oči poprvé. Dále následovalo několik vozů značky
Tatra, ať už to byla Tatra 600, 603 nebo nejstarší z nich
Tatra 12, Tatra 57B a nejvíce ceněná, přestože umístěna až
úplně vzadu, Tatra 87. Jedná se o stejný typ auta, kterým
v letech 1947 – 1950 podnikli naši slavní cestovatelé
Zikmund a Hanzelka svou první výpravu a projeli s ním
kus světa. Tento automobil byl prvním sériově vyráběným
autem s použitím aerodynamických prvků konstruktéra
Tatry Kopřivnice Hanse Ledwinky.
Dalším velmi zajímavým vozem byl testovací vůz
TATRA RUNWAY TESTER, který byl používán na
letištích k testování přilnavosti přistávací dráhy. Sedadla
měl jen vpředu, v zadní části vozu byly umístěny nádrže s
vodou a další technické vybavení. Motor tohoto vozidla je
stejného typu jako v Tatře 613. Tyto vozy byly vyrobeny
pouze čtyři. Majitelé sbírky tak vlastní skutečnou
vzácnost, která byla původně na letišti v Bratislavě.
Viděli jsme též několik hasičských stříkaček, počínaje
nejstarší z roku 1912, o něco mladší, ale též ještě taženou
koňmi z majetku HS Hovězí, dále novější, ale starožitnou
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stříkačku již s motorem a lavicemi pro hasiče, podobnou
té, kterou jsme mohli vidět v Postřižinách.
Další exponáty nesly značku Škoda. Ty už nám byly
povědomé, ať to byla Škoda 100, 120, Forman nebo Rapid.
Nechyběl ani zástupce vozů Trabant. Následovaly ukázky
různých typů motocyklů, mopedů a stály zde i dvě závodní
kola Favorit.
Sběratelé mají široký záběr svých aktivit. Mimo
velkých aut vlastní i sbírku modelů autíček a autobusů,
sbírku mincí, fotoaparátů, porcelánu a dalších zajímavostí.
Nicméně je vidět, že hlavním koníčkem jsou automobily,
kterým bylo třeba věnovat mnoho času, který se neměří na
hodiny, dny ani na měsíce, ale roky mravenčí práce a
trpělivosti, což zaslouží obdiv.
Naše další kroky vedou do kartonážky, výrobny vlnité
lepenky, obalů a krabic. V rozlehlé hale stojí výrobní linka,
která chrlí kartony rychlostí 5 000 ks za hodinu. Monstrum
dlouhé přes celou halu obsluhuje jeden muž, průběh
výroby sleduje na monitorech. Díky moderní technologii
mohou vyrábět obaly či krabice podle přání zákazníka.
Odbyt mají převážně v ČR, ale částečně i do zahraničí.
V další budově, kterou jsme navštívili, se zpracovává
ovčí vlna. Šijí se zde polštáře, přikrývky, deky, dětské
zavinovačky a další ložní vybavení. Jako náplň se používá
buď čistá vlna, nebo s příměsí dutého vlákna, podle přání
zákazníka. Zaměstnankyně nám pak předvedla, jak se
taková přikrývka šije. O zákazníky nemají nouzi. Vlněné
zboží je stále žádané i v zahraničí, hlavně na Slovensku.
Po dvou hodinách byla exkurze u konce. Všichni jsme
se shodli na tom, že jsme poznali plno zajímavých věcí a
jsme rádi, že nám byla prohlídka umožněna. Za to jsme
poděkovali našemu průvodci i manželům Chudějovým za
zprostředkování.
Před návratem domů jsme se ještě stavili na občerstvení
U Jančíků a pak pěšky, jsme přece turisté, zamířili k
Janové.
text: Ludmila Filáková, foto: Ing. Pavel Hromada
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FOTBAL – III. TŘÍDA, sk. A – VÝSLEDKY SOUTĚŽE

1. FC LESKOVEC
2. TJ SOKOL STŘELNÁ
3. TJ SOKOL VALAŠSKÁ POLANKA
4. AJAX VALAŠKÁ SENICE
5. SOKOL HUSLENKY B
6. TJ TATRAN HALENKOV B
7. TJ TATRAN JANOVÁ
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KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 1/2021: …jsme mnohem modernější a nemáme ani poštu. Vylosován byl Radim Kukula, Janová 99.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 3/2021: V roce 1995 Janová poprvé v historii zažila na vlastní oči… (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:

