ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

HASIČKY SDH JANOVÁ NA SOUTĚŽI
ZIMNÍ ŽELEZNÝ HASIČ
První den v březnu se Klára Katrušáková a Adéla
Kubicová reprezentující hasičský sbor Janové zúčastnili
jednoho z prvních závodů TFA (Toughest Firefighter
Alive - Nejtvrdší hasič přežije) v sezóně. Uskutečnil se ve
Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích pod názvem
Zimní železný hasič Velkých Karlovic.
Soutěž každoročně pořádá SDH Velké Karlovice –
Tísňavy, za který soutěží držitelka mnoha ocenění TFA
Eva Vojvodíková. V den, kdy v Janové rychle odtávaly
poslední hromádky sněhu, se ve Velkých Karlovicích
soutěžilo na souvislé sněhové pokrývce, což i tak náročné
disciplíny rozhodně nikomu určitě neulehčilo. Soutěžící
například čekal imitovaný výstup do schodů se dvěma
barely vody, tahání kovových saní se zátěží, překlápění
velké pneumatiky, překonání vertikální dvoumetrové
překážky nebo bušení osmikilovým kladivem
v hammerboxu a další zabíračky na fyzičku.
Klára Katrušáková zahajuje v závodech TFA již třetí
sezónu a je pravidelnou účastnicí především Vsacké ligy
TFA, sedmikolové soutěže, která začíná v červnu ve
Slavičíně a v září končí v Jasenné. V těchto nesmírně
fyzicky i psychicky náročných soutěžích se již
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vypracovala natolik, že se stále více blíží pozicím na
bedně. I ve Velkých Karlovicích se velmi dlouho držela
na třetím místě, o které ji připravila teprve v závěru
soutěže žen Michaela Manová SDH Štítná nad Vláří.
Ve šlépějích Kláry Katrušákové kráčí i Adéla
Kubicová, reprezentující již řadu let SDH Janová. Adéla
se začala objevovat na soutěžích TFA v minulé sezóně,
takže zatím získává zkušenosti. Soutěže TFA nejsou
pouze o rychlosti, ale především o umění dýchat, rozložit
si síly podle disciplín, velmi důležitá je nauka pohybu a
postojů při jednotlivých disciplínách… Bez přehánění lze
tvrdit, že netrénovaný jedinec by trať zvládl na pokraji sil
i pomalou chůzí, natož během, o překonání překážek
nemluvě. Takže pokud Adéla Kubicová obsadila 13.
místo z osmnácti soutěžících, z nichž většina běhá TFA
již několik let, jedná se o velký úspěch a do budoucna
možná i příslib, že hasičky z Janové budou jednou
bojovat o umístění s takovými hvězdami valašské TFA
jako je Lucie Bůbelová, Vlaďka Kalná, Michaela Manová
nebo již výše zmíněná Eva Vojvodíková.
text a foto: Radomír Dolanský
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ZÁPIS 13. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCEJANOVÁ ZE
DNE 9. 12. 2019
(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. Omluven
Lubomír Kotrla.
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.
Zastupitelka Hradová Taťána doplnila program o bod č. 19
– Zpráva FV a starosta obce program doplnil o bod č. 17 Schválení odpisového plánu a bod č. 18. - Darovací
smlouva.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 13:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 10
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
5. Schválení střednědobého rozpočtu obce na roky 2021
- 2023
6. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2020
7. Schválení střednědobého rozpočtu MŠ na roky 2021
- 2023
8. Memorandum o společném postupu při zajištění
spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu obce
9. Žádost o dotaci na tradice – Hasiči Janová
10. Odprodej části pozemku p.č. 1450/3,1450/2 a 2765/1
11. Pronájem části pozemku p.č. 2826/3
12. Obecně závazná vyhláška obce Janová o místním
poplatku ze psů
13. Obecně závazná vyhláška obce Janová o místním
poplatku z pobytu
14. Obecně závazná vyhláška obce Janová o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
15. Obecně závazná vyhláška obce Janová o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem
16. Žádost o dar – Svaz neslyšících
17. Schválení odpisového plánu – sporák MŠ
18. Darovací smlouva – převedení majetku k projektu
Preventivní protipovodňová ochrana ze SVHV na obec
19. Zpráva FV
20. Různé
Návrh usnesení 141/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 141/1219 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Aleš Olšák
a Lubomír Květoň, zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 142/1219: Zastupitelstvo obce Janová
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určuje ověřovateli zápisu Aleše Olšáka a Lubomíra
Květoně, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 142/1219 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 10
Účetní obce podrobně zastupitele informovala o
rozpočtovém opatření č. 10.
Návrh usnesení 143/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 10.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 143/1219 bylo schváleno.
Bod 4 – Schválení rozpočtu obce na rok 2020
Účetní obce předložila zastupitelům ke schválení rozpočet
obce na rok 2020.
Návrh usnesení 144/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočet obce na rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 144/1219 bylo schváleno.
Bod 5 – Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce
na roky 2021 - 2023
Účetní obce předložila zastupitelům ke schválení
střednědobý rozpočet obce na roky 2021 – 23.
Návrh usnesení 145/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje střednědobý rozpočet obce na roky 2021 – 23.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 145/1219 bylo schváleno.
Bod 6 – Schválení rozpočtu MŠ na rok 2020
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočet
MŠ Janová na rok 2020.
Návrh usnesení 146/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočet MŠ Janová na rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 146/1219 bylo schváleno.
Bod 7 – Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
na roky 2021 - 23
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
střednědobý rozpočet MŠ Janová na roky 2021 – 23.
Návrh usnesení 147/1219: Zastupitelstvo obce Janová schvaluje
střednědobý rozpočet MŠ Janová na roky 2021 – 23.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 147/1219 bylo schváleno.
Bod 8 – Memorandum o společném postupu při zajištění
spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu obce
Starosta obce seznámil zastupitele s Memorandem o
společném postupu při zajištění spolufinancování sociálních
služeb z rozpočtu obce. Informoval o zapojení se většiny
sousedících obcí. Navržená částka je ve výši 50 Kč na
občana obce Janová.
Návrh usnesení 148/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Memorandum o společném postupu při zajištění
spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu obce
s částkou ve výši 50 Kč na občana obce Janová.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 148/1219 bylo schváleno.
Bod 9 – Žádost o dotaci na tradice – Hasiči Janová
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o dotaci na
tradice Hasičského sboru Janová ve výši 4.000 Kč.
Návrh usnesení 149/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost o dotaci na tradice Hasičského sboru
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Janová ve výši 4.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 149/1219 bylo schváleno.
Bod 10 – Odprodej části pozemku p. č. 1450/3,1450/2 a
2765/1
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení žádost o
odprodej částí pozemků p. č. 1450/3 (134 m2), 1450/2 (74
m2) a 2765/1 (60 m2). Navržená cena je ve výši 150 Kč za
m2 za podmínek určených ve Smlouvě o odprodeji.
Návrh usnesení 150/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje odprodej pozemku p. č. 1450/3, 1450/2 a 2765/1
za cenu 150 Kč za m2 za podmínek určených ve Smlouvě o
odprodeji.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 150/1219 bylo schváleno.
Bod 11 – Pronájem části pozemku p. č. 2826/3
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení žádost o
dlouhodobý pronájem části pozemku p. č. 2826/3 o výměře
398 m2. Další podmínky pronájmu budou obsahem Nájemní
smlouvy.
Návrh usnesení 151/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2826/3 o výměře
398 m2 za cenu 5 Kč/m2 za rok, na dobu 10 let.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 1 (Olšák Aleš), Zdrželi
se 0
Usnesení č. 151/1219 bylo schváleno.
Bod 12 – Obecně závazná vyhláška obce Janová 1/2019
o místním poplatku ze psů
Místostarosta obce seznámil zastupitele s nově upravenou
Obecně závaznou vyhláškou obce Janová o místním
poplatku ze psů s platností od 1. 1. 2020.
Návrh usnesení 152/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janová 1/2019 o
místním poplatku ze psů s platností od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 152/1219 bylo schváleno.
Bod 13 – Obecně závazná vyhláška obce Janová 2/2019
o místním poplatku z pobytu
Místostarosta obce seznámil zastupitele s nově upravenou
Obecně závaznou vyhláškou obce Janová o místním
poplatku z pobytu s platností od 1. 1. 2020.
Návrh usnesení 153/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janová 2/2019 o
místním poplatku z pobytu s platností od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 153/1219 bylo schváleno.
Bod 14 – Obecně závazná vyhláška obce Janová 3/2019
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Místostarosta obce seznámil zastupitele s Obecně závaznou
vyhláškou obce Janová o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1. 1.
2020.
Návrh usnesení 154/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janová 3/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s platností od 1. 1. 2020.
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Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 154/1219 bylo schváleno.
Bod 15 – Obecně závazná vyhláška obce Janová 4/2019 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem
Místostarosta obce seznámil zastupitele s Obecně závazná
vyhláška obce Janová o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
s platností od 1. 1. 2020.
Návrh usnesení 155/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janová 4/2019 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem s platností od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 155/1219 bylo schváleno.
Bod 16 – Žádost o dar – Svaz neslyšících
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost o dar Svazu
neslyšících. Návrh na výši daru byl 1.000,-Kč.
Návrh usnesení 156/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dar Svazu neslyšících ve výši 1.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 156/1219 bylo schváleno.
Bod 17 – Schválení odpisového plánu – sporák MŠ
Starosta obce seznámil zastupitele s odpisovým plánem
týkajícím se sporáku v MŠ Janová.
Návrh usnesení 157/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje odpisový plán na sporák v MŠ Janová.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 157/1219 bylo schváleno.
Bod 18 – Darovací smlouva – převedení majetku
k projektu Preventivní protipovodňová ochrana ze
SVHV na obec
Starosta obce seznámil podrobně zastupitele s obsahem
Darovací smlouvy týkající se převedení majetku k projektu
Preventivní protipovodňová ochrana ze SVHV na obec.
Návrh usnesení 158/1219: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Darovací smlouvu - převedení majetku k projektu
Preventivní protipovodňová ochrana ze Sdružení Valašsko Horní Vsacko na obec a pověřuje starostu jejím podepsáním.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 158/1219 bylo schváleno.
Bod 19 – Zpráva FV
Taťána Hradová seznámila zastupitele s výsledkem kontroly
FV v MŠ Janová ze dne 15. 11. 2019. Zápis a přílohy
kontroly FV budou přiloženy k zápisu z 13. Zasedání obce
Janová.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu FV.
Bod 20 – Různé
Hradová Taťána se zajímala o výstup ze společné schůzky
ředitelky MŠ Janová s rodiči dětí navštěvujících MŠ a
zástupců obce Janová s některými zastupiteli. V měsíci lednu
se uskuteční schůzka s mentorem, kterého se zúčastní
zaměstnanci MŠ Janová a rodiče dětí, následně pak proběhne
kurz komunikace.
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ZÁPIS 14. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
ZE DNE 10. 2. 2020
(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.
Omluvena Taťána Hradová.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
doplnil pozvánku o bod č. 13 Žádost o dar - CENTRUM
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE
a bod č. 11 Informace MŠ na žádost Aleše Olšáka přeložil
na další zasedání ZO.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 14:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Výroční zpráva MŠ za rok 2019 + Inventurní
zpráva
4. Rozpočtové opatření č. 1
5. Žádost o finanční příspěvek – Soláň
6. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
7. Schválení výroční zprávy 2019 – O poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
8. Hodnotící zpráva obce Janová 2019
9. Schválení inventur
10. Ořezy stromů
11.
Informace MŠ – bod přesunut na příští
zastupitelstvo obce
12. Oprava zvoničky
13. Žádost o dar - CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE
14. Různé
Návrh usnesení 159/0220: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 159/0220 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Lubomír
Kotrla a Romana Hromadová, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Richarda Machalce.
Návrh usnesení 160/0220: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Kotrlu a Romanu
Hromadovou, zapisovatelem Richarda Machalce.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 160/0220 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3- Výroční zpráva MŠ za rok 2019 a Inventurní
zpráva
Ředitelka MŠ podrobně seznámila zastupitele s Výroční
zprávou o hospodaření mateřské školy a Inventurní
zprávou mateřské školy. Zůstatek z čerpání rozpočtu obce
v Hlavní činnosti je 38.813 Kč a zůstatek v Hospodářské
činnosti je 17.198 Kč. Zastupitelstvo
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obce bere na vědomí Výroční zprávu a Inventurní zprávu
MŠ
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 1
Účetní obce podrobně zastupitele informovala o
rozpočtovém opatření č. 1.
Návrh usnesení 161/0220: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 161/0220 bylo schváleno.
Bod 5 - Žádost o finanční příspěvek – Soláň
Starosta obce seznámil zastupitele s Žádostí o finanční
příspěvek – Soláň. Navrhnul příspěvek ve výši 1000 Kč.
Návrh usnesení 162/0220: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje finanční příspěvek na Soláň ve výši 1000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 162/0220 bylo schváleno.
Bod 6 - Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta obce seznámil zastupitele s možností navýšení
odměn neuvolněných členů zastupitelstva. Zastupitelstvo se
dohodlo, že navýšení nebude akceptovat a odměny zůstanou
ve stejné výši jako doposud.
Návrh usnesení 163/0220: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje odměny neuvolněných členů zastupitelstva ve
stejné výši jako doposud.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 163/0220 bylo schváleno.
Bod 7 - Schválení výroční zprávy 2019 – O poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
Místostarosta seznámil zastupitele s Výroční zprávou o
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 o svobodném
přístupu k informacím. Na obec přišly tři žádosti, na která
obec odpověděla písemně.
Návrh usnesení 164/0220: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu
k informacím
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 164/0220 bylo schváleno.
Bod 8 - Hodnotící zpráva obce Janová 2019
Účetní obce podrobně seznámila zastupitele s Hodnotící
zprávou obce Janová za rok 2019.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Hodnotící zprávu obce
Janová za rok 2019.
Bod 9 - Schválení inventur
Účetní obce seznámila podrobně zastupitele s inventurní
zprávou obce Janová. Byla provedena kontrola všeho
hmotného i nehmotného majetku obce. Kontrolu prováděla
čtyřčlenná komise.
Návrh usnesení 165/0220: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Inventurní zprávu hmotného a nehmotného
majetku obce Janová k 31.12.2019.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 165/0220 bylo schváleno.
Bod 10 - Ořezy stromů
Starosta obce seznámil zastupitele s nutností ořezu
vzrostlých stromů v majetku obce. Jedná se o lípy a kaštan u
obecního úřadu a dvou lip u hlavní cesty. Byla oslovena firma
Arboristé – Morava Ondřej Surovec. Firma provede ořez a
výchovný zásah u všech stromů za sjednanou cenu 18.000
Kč.
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Návrh usnesení 166/0220: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje fimu Arboristé – Morava Ondřej Surovec na ořez
a výchovný zásah stromů.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 166/0220 bylo schváleno.
Bod 11 - Informace MŠ – bod přesunut na příští
zastupitelstvo obce
Bod 12 - Oprava zvoničky
Starosta obce seznámil zastupitele s možností čerpání dotací
na obnovu venkova – sakrální stavby, kde spadá i naše
zvonička. Obec Janová podá žádost o dotace na opravu
zvoničky.
Návrh usnesení 167/0220: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje podání žádosti na čerpání dotace na opravu
zvoničky.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 167/0220 bylo schváleno.
Bod 13 - Žádost o dar - CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o dar Centrum
pro zdravotně postižené zlínského kraje.
Zastupitelstvo se rozhodlo, že žádost o dar nebude
podporovat.
Návrh usnesení 168/0220: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost o dar Centrum pro zdravotně postižené
zlínského kraje.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 8, Zdrželi se 0
Usnesení č. 168/0220 nebylo schváleno.
Bod 14 – Různé
Zastupitelka Romana Hromadová se zajímala o opravu
mostu v obci. Starosta seznámil zastupitele s kroky, které
obec vyvíjí k možnosti generální opravy mostu přes řeku
Bečvu. Oprava mostu je ve stavu příprav. V letošním roce
ŘSZK připravuje zadání podrobné diagnostiky mostu.
Zastupitel Dalibor Bartík se dotazoval na opravu světel
v obci. Starosta odpověděl, že veřejné osvětlení se opravuje
průběžně a firma na opravu se volá až při větším množství
oprav. Dále seznámil zastupitele s výměnou rozvodny
veřejného osvětlení v Hořansku. Bude proveden audit celého
veřejného osvětlení s výstupem pasportizace a nutností oprav
hlavně sloupů.
Starosta předložil zastupitelům cenovou nabídku na nový
přístřešek autobusové zastávky směr V. Karlovice.
Zastupitelé prodiskutovali možnosti k novému přístřešku a
věc odložili na příští zastupitelstvo.
Dále starosta seznámil zastupitele s nutností převložkování
komína na obecním úřadu.
Dále starosta seznámil zastupitele s nutností opravy vpusti
potoka na podnět p. Horáka.

VALNÁ HROMADA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JANOVÁ
Již tradičně zahájil valnou hromadu SDH Janová, konanou
25. ledna 2020, jednatel Karel Janiš. Jako první přivítal
všechny přítomné sestry, bratry a samozřejmě hosty. Jana
Bělíčka delegáta za Okresní sdružení hasičů Vsetín, dále
hosty ze sborů Jasenka, Ústí, Semetín, Vsetín – město,
Hovězí a Lhota u Vsetína. Dále přivítal starostu obce
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Janová Jaroslava Tomance, za TJ Tatran Janová, spolek
předsedkyni Taťánu Hradovou, za Myslivecký spolek
Janová – Ústí Jana Machalce.
Před začátkem vlastního projednávání požádal všechny
přítomné o uctění památky bratra Josefa Vojtka.
Po splnění nezbytných oficialit každé valné hromady
předal jednatel slovo předsedovi SDH Janová Jiřímu
Pončíkovi. Jak uvedl, letošní valná hromada nebude mít
na programu pouze zhodnocení činnosti uplynulého roku,
ale po pětiletém období bude rovněž volební. Takže
proběhne i zhodnocení činnosti výboru SDH Janová.
Jiří Pončík zdůraznil důležitost práce na úseku
prevence před požáry, kde i vytvoření čtyř nástěnek
s informacemi pro občany obce a propagačními materiály
považuje za důležitý krok při předcházení požárům. Do
budoucny vyslovil přání, aby se do soutěže Požární
ochrana očima dětí opět zapojila i místní mateřská škola
v duchu dosažených úspěchů z minulosti. Jak je prevence
důležitá, dokazují statistiky z minulého roku, kdy bylo
zaznamenáno na 130.000 výjezdů profesionálních i
dobrovolných složek, z toho požárů bylo 19.000, což je
sice desetiprocentní pokles oproti roku 2018, ale i tak to
neznamená důvod k optimismu a zanedbání prevence.
Například i proto, že se zvýšil počet požárů se škodou nad
10 milionů korun a také devatenáctiprocentní nárůst počtu
úmrtí při požárech oproti roku 2018 na 119 osob.
Místní jednotka dobrovolných hasičů je zařazena do
jednotek požární ochrany jako JPO V, což jsou jednotky
určené pro zásahy v místě bydliště. Jednotka má deset
členů, je stoprocentně složená z členů sboru Janová.
Velitelem desetičlenné jednotky je Richard Machalec,
zástupcem Jaroslav Šimčík.
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Jednotka má k dispozici devítimístný doprovodný
automobil s vestavbou pro stříkačku a střešní nástavbou,
čerpadlo PPS 12 a plovoucí čerpadlo včetně hadic, savic
apod. Do budoucna by místní jednotka k dovybavení
potřebovala kalové čerpadlo a nejlépe i terénní automobil
určený k prvním zásahům v okolním horském terénu.
V oblasti požárního sportu je v místním sboru nejvíce
aktivní družstvo žen, díky tomu, že mezi mladými hasiči
soutěží mnohem více děvčat než hochů. Muži za minulý
rok dovezli rovněž několik pohárů, ale družstvo žen patří
mezi špičky okresu. Díky této připravenosti a rovněž
úspěchům při pořádání soutěže pro hasičskou mládež
místní sbor pořádal v minulém roce obvodové kolo
v požárním sportu dospělých, kterého se zúčastnilo 20
družstev mužů a žen ze tří okrsků. Naše družstvo mužů se
umístilo na osmém místě, družstvo žen na 1. místě a
postoupilo do okresního kola ve Valašském Meziříčí. Zde
družstvo žen skončilo na 3. místě.
Úspěchy místní sbor slaví rovněž na úseku hasičského
sportu mládeže. Obvodové kolo hry Plamen se rovněž
v roce 2019 konalo v Janové. Soutěže se účastní družstva
mládeže z poloviny okresu. Díky množství disciplín a řadě
kategorií se jedná v podstatě o celodenní soutěž. Takže
zajištění fungujícího zázemí není vůbec jednoduchou
záležitostí. Místní hasiči s pomocí řady příznivců
hasičského sboru a rodičů mladých hasičů zvládli
organizaci na jedničku a byli chváleni před nastoupenými
jednotkami bezprostředně po skončení soutěže a
dodatečně ještě na Okresním sdružení hasičů Vsetín. Již
čtyři roky pořádají místní dobrovolní hasiči soutěž dětí a
mládeže Janovské šedesátky. Soutěž je zařazena do
okresní ligy hry Plamen. I zde byla
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organizace a zajištění kladně hodnoceno okrskem a
Okresním sdružením hasičů Vsetín.
V oblasti kultury byli v roce 2019 hasiči pořadateli
místních hodů, které zde tradičně probíhají jako vodění
barana. Doprovodem maškar byla, jako již dlouhá léta,
dechová muzika Hověžanka. Také již každoročně pořádají
hasiči SDH Janová svatomartinský lampionový průvod
včetně přítomnosti Martina na koni a závěrečným
opékáním špekáčků a projížďkou na Martinově koni, což
je velmi oblíbené setkání nejen pro děti, ale i rodiče a další
občany obce. Další oblíbenou a rovněž hojně
navštěvovanou akcí hasičů je vánoční jarmark
s rozsvěcením stromečku a přidruženou akcí Česko zpívá
koledy. Zde se mladí hasiči můžou pochlubit prodejem
svých vlastnoručních výrobků, které jsou ve velké míře
skupovány přítomnými účastníky. Akce je spolupořádána
komisí pro kulturu a sport ve spolupráci s Mateřskou
školou Janová.
Podle starosty SDH Janová bude v roce 2020
prvořadým úkolem výcvik požární jednotky a její
technické dovybavení. Dále výcvik družstev žen a mužů
v požárním sportu a jejich účast na obvodovém kole a co
největší účast na pohárových soutěžích. To platí i o
výcviku a účasti na soutěžích hry Plamen a soutěžích
okresní ligy včetně závodů všestrannosti pro mladé hasiče
sboru. Dále místní dobrovolný sbor uspořádá v roce 2020
opět Janovské šedesátky.
V závěru starosta SDH Janová poděkoval za spolupráci
především rodičům a příznivcům sboru, za celoroční
podporu obci, sportovcům za pronájmy sportovního areálu
a samozřejmě všem členům SDH, kteří se snaží
pozvednout činnost sboru.
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
MYSLIVECKÉHO SPOLKU JANOVÁ –
ÚSTÍ

Jednání pokračovalo zprávou velitele sboru Richarda
Machalce. Seznámil přítomné zásahy jednotky za rok
2019. V činnosti mládeže a konání obvodových kol a
janovských šedesátek rovněž poděkoval všem hasičům a
příznivcům sboru za pomoc při konání akcí a zajišťování
soutěží a taky sponzorům, jejichž velkou zásluhou je
hasičský sport v Janové na tak solidní úrovni.
Následoval nejdůležitější bod celé valné hromady, a to
byla volba předsedy a nového výboru SDH Janová na
volební období 2020 – 2025. Zvoleni byli tito bratři a
sestry:
starosta
náměstek starosty
jednatelka
velitel
zástupce velitele
hospodář
vedoucí mládeže
preventista
kulturní referent
člen výboru
předseda revizní komise

-

Jiří Pončík
Josef Holec
Klára Katrušáková
Richard Machalec
Jaroslav Šimčík
Ing. Ladislav Macek
Jana Machalcová
Jan Machalec
Karel Trlica
Petr Olšák
Jaromír Zbranek

Dalším neméně důležitým bodem valné hromady bylo
ocenění členů sboru. Okresní sdružení hasičů Vsetín
udělilo čestné uznání za aktivní a obětavou práci
v hasičském hnutí Kláře Katrušákové a Vítu
Kopeckému. Dále OSH Vsetín udělilo věrnostní medaili
za 10 let obětavé práce ve sboru bratru Zdeňku Muchovi,
za 20 let bratru Romanu Chudějovi, za 30 let bratru
Tomáši Pončíkovi, věrnostní stužku za 40 let obětavé
práce ve sboru sestře Jiřině Machalcové a Magdaleně
Trlicové a za 50 let bratru Janu Machalcovi.
Dalším bodem byla diskuse, kde vystoupili především
hosté, kteří vesměs chválili hasiče z Janové za výborně
připravené okrskové akce a taky nezapomněli poblahopřát
k úspěšné práci s mládeží, což v dnešní době není nic
lehkého. Tím byl program valné hromady vyčerpán a
zbýval poslední bod, slavnostní oběd.
text a foto: Radomír Dolanský

Schůzi zahájil tradičně jednatel spolku Pavel Hloch.
Ihned po přivítání všech přítomných požádal o tichou
vzpomínku na kolegy, kteří v loňském roce opustili řady
myslivců spolku Janová – Ústí. Poté předal slovo
předsedovi spolku Josefu Mikulenčákovi, aby přednesl
přítomným výroční zprávu o činnosti za rok 2019.
Přivítal všechny členy a jako důležité pomocníky
myslivců také honce. Dále starostu obce Janová Jaroslava
Tomance, starostu obce Ústí Zdeňka Srněnského,
zástupce SDH Ústí Jana Mončeka a Jaroslava Kocourka,
Jiřího Pončíka za SDH Janová. Za TJ Tatran Janová,
spolek přivítal předseda myslivců Taťánu Hradovou.
V úvodu připomněl, že rok 2020 je pro spolek rokem
volebním. Uplynulý rok jako obvykle myslivci zahájili
sčítáním zvěře, z kterého se následně odvíjí plán odlovu.
Další každoroční akcí jsou pro členy spolku střelby
z kulových zbraní a soutěže v brokové střelbě na střelnici
v Pozděchově.
V loňském roce myslivecký spolek pořádal kácení
máje. Na akci připravili členové řadu soutěží pro děti, ale
jak už bývá jejich zvykem, i pro dospělé. Tradičně se
houfovaly všechny generace u střeleb ze vzduchovky. Na
mysliveckých akcích se již tradičně zastavují cyklisté
nebo si s kastrůlky chodí domorodci pro velmi oblíbené
zvěřinové speciality. Zde Josef Mikulenčák vyzdvihl úsilí
věnované těmto akcím, které se pak zúročí v návštěvnosti
a je pak zárukou, že se hosté vrací i na další akce.
V osvětové činnosti a výchově svých následníků
uspořádali myslivci akci pro děti v Ústí a pro MŠ
v Janové a pro děti ze ZŠ Luh. Akce se podle starosty
setkaly s nadšením a řada, především starších dětí,
předvedla mnoho znalostí. Nedílnou součástí činnosti
spolku jsou rovněž společné naháňky.
V závěru zprávy o činnosti za uplynulý rok Josef
Mikulenčák kvitoval aktivní přístup většiny členů spolku
k akcím a veškeré činnosti, které myslivci během roku
vyvíjeli. Pochválil taktéž aktivitu v oblasti nápadů na
zlepšení fungování spolku. Poděkoval zástupcům obcí za
veškerou podporu, bez níž by určitě byla činnost spolku
v některých ohledech složitější. Toto poděkování se
týkalo i ostatních složek, protože je jejich společným
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zájmem vytvářet aktivní život v obcích. Všem kolegům
popřál mnoho mysliveckých, ale i osobních úspěchů.
Dále se ujal slova myslivecký hospodář Jan Machalec.
Mimo nová zákonná ustanovení se pozastavil nad
nárůstem pohybu lidí v lesech, jako například
motocyklistů a čtyřkolkářů, ale i dalších jednotlivců a
skupin, které nerespektují chování člověka v přírodě a
stále více stresují zvěř. V některých případech až natolik,
že se například ze srnčí zvěře stává zvěř noční. Rovněž se
pozastavil nad některými až na hlavu postavenými radami
nových „odborníků“ na dokrmování zvěře, například na
snížení podávání soli, aby zvěř neměla žízeň a méně
okusovala dřeviny, kde pak hledá vodu. Kdo se pohybuje
v lese, ví, že kamenná sůl byla vždy základem
dokrmování u krmelců. Dobrou zprávou je, že vyjma
střetu zvěře s auty, nezaznamenali myslivci žádný úhyn.
Za kontrolní a revizní komisi ve své zprávě zdůraznil
Richard Machalec především nutnost oprav nebo
likvidace mysliveckých zařízení a posedů. Oznámil, že
vzniká mapa těchto zařízení, která by měla vše
zpřehlednit a zjednodušit orientaci v této problematice.
Upozornil na nutnost odlovu mufloní zvěře, která není
původním živočišným druhem v okolních lesích a je zde
nežádoucí.
V bodě různé si vzal opět slovo předseda spolku, aby
přítomné seznámil s rámcovým plánem činnosti na rok
2020. V dubnu myslivce opět čekají střelby. V měsíci
červnu se jednotliví členové můžou zúčastnit přehlídky
trofejí. Na začátku srpna Myslivecký spolek Janová – Ústí
uspořádá ve sportovním areálu v Janové taneční zábavu
opět se zvěřinovými specialitami. Jedním
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z nejdůležitějších bodů v životě mysliveckého spolku je
volba nového výboru, která by měla proběhnout začátkem
podzimu. V listopadu a případně v závěru prosince mají
myslivci v plánu uskutečnit naháňku.
Docela živá debata se rozproudila na téma pejskaři,
kdy se stále častěji stává, že lidé chodí venčit své psy do
okolních lesů a na zemědělské pozemky, kde je pouštějí
navolno, takže psi nejen, že ohrožují ostatní lidi v lese, ale
i zvěř. Občané nemají právní povědomí nebo vědomě
porušují zákony o volném pouštění psů na jiných místech,
než jsou k tomuto účelu vyhrazena. Navíc psy pouštějí
bez náhubků. Na upozornění vůbec nereflektují nebo se
ohánějí celorepublikově zneužívaným zaklínadlem, že je
dnes demokracie, což však spíše připomíná anarchii. Ale
z pohledu práva mají myslivci v podobných případech
takřka nulové pravomoci. Právě o možnosti postihu nebo
způsobů, jak zabránit tomuto nešvaru, se zajímal i starosta
Ústí Zdeněk Srněnský.
Následovaly zdravice hostů a poté již nic nebránilo
podávání slavnostního oběda, což byly letos jelení steaky
s pečenými brambory, dresinkem a zeleninou.
text a foto: Radomír Dolanský

VALNÁ HROMADA TJ TATRAN
JANOVÁ, SPOLEK
Valnou hromadu ve funkci jednatele zahájil Jaromír
Zbranek. Přivítal všechny přítomné, zvláště pak starostu
obce Janová Jaroslava Tomance, za Myslivecký spolek
Janová – Ústí Karla Halaše, za SDH Janová Jiřího
Pončíka. Poté vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili
památku dvou členů, kteří navždy opustili řady sportovců,
Ivo Šimčíka a Milana Babovce.
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Poté předal slovo předsedkyni TJ Tatran Janová, spolek
Taťáně Hradové. Ta přednesla zprávu o činnosti za rok
2019. Členská základna k 31. 12. 2019 měla 123 členů,
kterou zastupuje sedmičlenný výbor Taťána Hradová,
Josef Holec, Jaromír Zbranek, Miroslava Soukupová,
Bronislav Soukup, Michal Dobeš a Ivo Hrtáň. Úkolem
výboru bylo především organizovat sportovní a kulturní
akce v Janové, napomáhat rozvoji veřejného života v obci,
udržovat a opravovat majetek ve vlastnictví tělovýchovné
jednoty.
Hlavním úkolem pro rok 2019 bylo sestavení výboru
pro přípravu tzv. šuplíkového projektu na stupeň
stavebního povolení na rekonstrukci areálu, což bylo
splněno. Dále měl výbor sledovat dotační tituly, které by
tuto realizaci oprav pokryly, což je plněno průběžně.
K činnosti tělovýchovné jednoty a jejím úkolům patří
rovněž spolupráce s obecním úřadem a složkami v obci,
což se průběžně daří plnit. Dalším důležitým úkolem bylo
natření střechy tanečního kola, zábradlí v areálu
sportoviště a laviček, což bylo splněno pouze částečně.
Nátěr zábradlí byl přeložen na rok 2020.
Neméně důležitým úkolem pro život TJ Tatran Janová
je i vyhledávání sponzorů na financování akcí. Podařilo se
zabezpečit konání Memoriálu Antonína Soukupa. Splněn
byl i úkol zajistit cvičení s dětmi, a to i přes nízkou účast.
Nyní však bude tato iniciativa TJ zrušena, protože
cvičitele čeká maturitní rok a náhradu se nepodařilo najít.
Další bod byl pro všechny členy – zúčastňovat se na
organizovaných brigádách a odpracovat 4 hodiny zdarma
při údržbě sportovního areálu během roku 2019. Jak
uvedla předsedkyně TJ Taťána Hradová, ze 123 členů se
aktivně brigád účastnilo pouhých 32 členů. Celkem tito
členové odpracovali 252
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brigádnických hodin. Poděkovala taktéž nečlenům, kteří
například pomáhali při prodeji občerstvení, jmenovitě
Pavle Pončíkové, Jitce Čablové, Vlastě Babovcové a
manželům Lochnerovým.
V následujícím programu valné hromady přednesla
Taťána Hradová úkoly pro rok 2020. Pokračuje úkol
z minulého období nadále sledovat dotační tituly pro
revitalizaci sportoviště, spolupracovat s obecním úřadem
a ostatními složkami v obci, nátěr zábradlí a střídaček,
sestavit vyrovnaný rozpočet a i nadále vyhledávat
sponzory tělovýchovné jednoty a fotbalu, nabízet prostor
k umístění reklam na oplocení hřiště, zajistit brigády
k velkoobjemovému svozu na 4. 4. 2020, připravit a
zabezpečit dětský den na 6. 6. 2020 a Memoriál Antonína
Soukupa 1. 8. 2020, uspořádat tradiční vodění barana 20.
9. 2020, zabezpečit zázemí při konání Valachiarunu 3. 10.
2020, u akcí pořádaných OS KOVO, Austin a TES. Nově
si tělovýchovná jednota dala do programu úkol
zorganizovat ve spolupráci s obcí
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a ostatními složkami dětský maškarní karneval. I nadále
trvá v tomto roce úkol pro všechny členy o účasti na
brigádách a odpracování alespoň čtyř hodin zdarma na
údržbě areálu a zabezpečit obsluhu při všech mistrovských
zápasech pořádaných na domácím hřišti.
Závěrem svého vystoupení poděkovala předsedkyně TJ
Tatran Janová, spolek Taťána Hradová všem členům
výboru za odpovědnou práci, všem členům i nečlenům,
kteří pomáhali při zabezpečení akcí, sponzorům, obecnímu
úřadu Janová a ostatním organizačním složkám v obci za
spolupráci.
Zprávu o činnosti oddílu kopané za rok 2019 přednesl
Michal Dobeš, který zastoupil nepřítomného předsedu
oddílu kopané Ivo Hrtáně. Během jarní sezony 2018/2019
mužstvo Janové odehrálo celkem 11 zápasů, 4 výhry, 1
remíza, 6 proher, což nestačilo na záchranu v soutěži a
oddíl zůstal na druhé sestupové pozici. Díky odstoupení
týmu ve vyšší soutěži se však janovskému oddílu kopané
vyhnul a zůstal ve III. třídě.
Podzimní část sezony 2019/2020 zahájil oddíl s posilami
v útoku a již po úvodních zápasech figuroval na předních
příčkách tabulky. Následně po přestupku a zásahu FAČR
bylo oddílu odepsáno 6 bodů a tak se tým opět ocitl ve
spodní polovině tabulky. Tým se pak následně musel na tři
měsíce obejít bez Radima Jakeše a Michala Dobeše.
V podzimní části skončil tým Janové na 10. místě
z celkových dvanácti. Vzhledem k minimálním bodovým
rozdílům vyjádřil Michal Dobeš naději, že se v jarní části
bude týmu dařit a udrží se ve III. třídě.
Fotbalisté rovněž řeší místo brankáře, kde mají
záložního hráče. Mimo samotnou soutěž by chtěli hráči
zrekonstruovat hřiště a přilehlé budovy. Poté se Michal
Dobeš ještě vrátil k přestupkům a omluvil se.
Dále vystoupila se svým příspěvkem za janovské turisty
Zdena Chudějová. Hned na začátku uvedla, že vycházky
janovských turistů mají svůj cíl, tedy poznávání jak krajiny,
tak zachovávání tradic, návštěvy významných míst
v regionu, kraji, republice i v zahraničí. Přes sezonu turisté
našlapali stovky kilometrů, ale jejich činnost se neorientuje
pouze na turistiku. V zimních měsících se zaměřili na
návštěvu divadla, kina, pořádali nejen pro turisty různé
přednášky a tvoření okrasných předmětů do domácnosti.
Tance si zase turisté užívají na čajích o páté, které jsou dnes
vyhlášené v širokém okolí. Některé ženy navštěvují cvičení
jógy. Poté Zdena Chudějová vyjmenovala několik desítek
turistických akcí, které turisté z Janové během roku 2019
uskutečnili.
V závěru Zdena Chudějová poděkovala všem turistům,
kteří čímkoliv přispěli k činnosti turistů a podíleli se na
organizaci jednotlivých akcí. Poděkovala tvůrcům
turistického kalendáře Lence Trlicové a Pavlu Hromadovi,
organizátorkám čajů o páté, dopisovatelům do Janovských
listů, autodopravci a cestovní kanceláři za výbornou
spolupráci. Dále poděkovala všem sponzorům. Velké
poděkování vyjádřila vedení obce za podporu, redaktoru
zpravodaje za propagaci turistických akcí. Rovněž
poděkovala za spolupráci tělovýchovné jednotě.
Následovaly nezbytné zprávy komisí a hlasování o nich,
poté zdravice hostů a závěrem valné hromady slavnostní
oběd.
text a foto: Radomír Dolanský
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ZPRÁVA O ZPRÁVÁCH
Ne, nenabízím žádnou politickou deklaraci. Jen chci
přiblížit své dojmy ze standardní valné hromady,
tentokrát sportovců TJ Tatran Janová, spolek 29. 2. 2020.
Klidné předjarní sobotní dopoledne v příjemné
restauraci. Tak předjarní, že po cyklostezce ještě nezačala
hvízdat kola „závodníků“. V sále je téměř plno, všichni
chtěli po zimě pozdravit své známé. Také chtěli
vyslechnout dobré zprávy a těšili se na chutné pohoštění.
Po obligátním úvodu se svými příspěvky vystoupili
členové vedení TJ, vedení obce a zástupci místních
zájmových spolků a skupin, které nám zpestřují život.
Zajímavé byly zprávy o činnosti fotbalistů, oddílu
rekreačních sportů, a jiné.
Správné bylo pozvání členů na potřebné brigády. Vždyť
vzpomeňte – dříve byli lidé ochotní při brigádách postavit
celé objekty areálů, šaten, prodejen, a nyní – je pro ně
nepohodlné věnovat nějakou hodinu nátěrům a dalším
úpravám.
Tradičně potěšili turisté, alespoň bohatým seznamem
svých pravidelných výletů, které budí zájem i obdiv v
širším okolí. Podrobné veřejné vyprávění a promítání
snímků a filmů z cest by si vyžádalo dlouhé večery.
Jiné detaily nebyly důležité, ale významné bylo:
1) Potvrzení, že v čele vedení obce a složek v Janové stojí
pracovití lidé mladí duchem i věkem. Kéž těch mladých
bude stále více! Mohou přispět novým přístupem a svými
plány, realizovat se, a mohou se „najít“!
2) Poznání, že za každou iniciativou najdeme tytéž
aktivní a neúnavné občany. Všem jim přeji ocenění, stálý
vděk a pomoc! A poděkování těm, co přijdou, zúčastní se
a věc tak podpoří!
Pozoruji několik let pestrý společenský život v obci
Janová. Jeví se, že tady drží všichni pospolu, a to je moc
dobře!
text: Jiří Zajíc

JANOVSKÉ LISTY

strana 11

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
V sobotu dne 11. 1. 2020 proběhla v naší obci Janová
Tříkrálová sbírka. Čtyři skupiny dětí všech věkových
kategorií
s doprovodem
vedoucích
Zuzanou
Mikulenčákovou, Andreou Halašovou, Markétou
Spurnou a Klárou Katrušákovou, navštívili domovy
občanů Janové s koledou a přáním všeho dobrého
v roce 2020. Lidé byli vstřícní a štědří. Rádi nám
otevřeli své domovy a svá srdce. Počasí přálo, všichni
byli spokojeni a už se všichni těšíme, že za rok vyrazíme
mezi občany znovu. Celkem se v obci vybralo 17.281
Kč na Vsetíně 353.581 Kč a v regionu 1 323.398 Kč.
Z výtěžku sbírky v roce 2020 plánuje Charita Vsetín
realizovat financování těchto záměrů:
 Poskytnutí přímé pomoci lidem
handicapovaným, rodinám s dětmi i
jednotlivcům v tíživé sociální situaci
 Nákup osobního automobilu pro
pečovatelskou službu
 Zajištění provozních nákladů střediska Domácí
zdravotní péče
 Revitalizace zahrady pro uživatele Stacionáře
Magnolia i dalších služeb Charity Vsetín
 Nákup potřebných kompenzačních pomůcek
pro uživatele charitních zdravotních a
sociálních služeb
 2. etapa renovace nátěru oken v budově Charity
Vsetín, kde sídlí sociální a zdravotní služby
text a foto: Markéta
Spurná

ÚSPĚŠNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ
Již druhé volební období pořádá výbor pro kulturu a sport
v Janové pro místní seniory pravidelná společenská
setkání. Jedná se o akci pro občany, kteří se díky různým
neduhům nedostanou již tak často do kontaktu. Ale rovněž
jako potomci by neměli zapomínat na své rodiče, stejně tak
by neměla zapomínat obec na občany, kteří zvelebovali
vesnici generace před nimi.
Seniory v takřka zaplněném sále místní kavárny přivítali
členové výboru pro kulturu a sport při obci Janová
zastupitelka Romana Hromadová a místostarosta Richard
Machalec. Tato dvojice připravuje setkání již od
znovuobnovení této záslužné tradice, která byla po roce
1989 nesmyslně zrušena jako komunistický přežitek.
Po několika slovech přání dobré zábavy, byli pořadatelé
nuceni umělci netrpělivě stojícími za jejich zády, ukončit
oficiality a předat imaginární pódium výpravě z místní
mateřské školy, která přišla pobavit dědečky a babičky, a
také jim říci, jak tuze je mají
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muzika náladu natolik, že si v tanečním kole skočila
několik otoček. Víno, zpěv, přátelé a příjemné posezení, to
bylo přesně to pravé, co se snažili pořadatelé z obce pro
své seniory vytvořit.
text a foto: Radomír Dolanský

Z POHÁDKY DO POHÁDKY ANEB
PŘIJELO K NÁM DIVADLO

děti rády.
Pod vedením ředitelky Martiny Borsíkové – Ďurinové a
učitelky Kateřiny Václavíkové děti zahrály seniorům řadu
českých pohádek. Třeba Popelku nebo loupežníky
z pohádky Lotrando a Zubejda. Nechyběl princ bojující
s drakem, aby zachránil princeznu. Výkony dětí stíhal jeden
potlesk za druhým a pyšní rodiče byli pyšnější, než dvě
princezny, které musel obíhat nešťastný zahradník. Takové
představení vždycky potěší obě strany. Babičky a
dědečkové jsou vděční, že na ně děti myslí, a děti mají zase
velmi vděčné publikum. Za vykonané dílo se děti i učitelky
mohly vrhnout na překrásně načančané muffiny a pitíčko.
Sladké pohoštění a nějakou tu skleničku vína dostali i
senioři a v sále zavládla příjemná, uvolněná nálada. U toho
samozřejmě jako vloni nesměli chybět Ogaři z Jablůnky,
letos jako trio složené ze dvou harmonik a bicích. Od srdce
zahrané lidovky nejen, že zvaly ke zpěvu, ale dokonce i
čtyřiadevadesátileté seniorce pozvedla

Bude to už nějaký ten týden, co jsme započali měsíc plný
pohádek. Únor byl měsíc, kdy se z naší mateřské školky
stala Pohádková školka.
Jelikož přichází na řadu masopust – kostýmy, zábava a
k tomu všemu i dobré jídlo, bylo důležité dětem přivézt do
školky pohádkové představení, za jehož inscenaci patří
veliký potlesk a velké díky Divadlu Bublanina. To si pro
nás připravilo veselý příběh plný známých pohádek. A k
tomu kopec srandy. Ještě nezapomenout onen název
představení – Začarovaný les.
Představení se neslo v duchu pohádek, jak už bylo
zmíněno. A co vypravěč? Jakýpak vypravěč – turistka
Katka, která, jak už to tak bývá, se ztratila v lese, když
hledala autobusovou zastávku. Při svém hledání narazila
na Kašpárka, který zase ztratil dobrodružnou princeznu. A
tak spojili síly a vydali se lesem za princeznou a
autobusovou zastávkou. Po cestě narazili na pohádkové
bytosti ze známých nám pohádek.
Tak například O Červené Karkulce, kdy vlk byl tak
zmatený z hladu, že si pletl všechny s Karkulkou. A to jen
proto, že všichni měli na sobě červenou barvu. Nakonec
ho však zachránila turistka Katka řízkem s chlebem. Další
pohádková bytost byl drak ve své sluji. Z toho se vyklubala
malá ještěrka, která neuměla ani česky,
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ani slovensky. No a poslední pohádka byla o Perníkové
chaloupce. Hladová Ježibaba zavřela Katku turistku do
chaloupky a Kašpárek s nalezenou princeznou ji museli
zachraňovat. Pak společně utekli a schovávali se.
Nakonec sama Ježibaba pomohla maskované Katce
ukázat směr k autobusové zastávce a tím udělala dobrý
skutek, i když ty zrovna neměla v lásce.
Nakonec, jak už to v pohádkách bývá, výprava
Začarovaným lesem skončila dobře.
No a jak se říká – všichni žili šťastně až do smrti.
text a foto: Tereza Zychová, učitelka MŠ Janová

KARNEVAL
„Hurá máme karneval!“
Přesně tato věta zněla z dětských úst dne 11. 2. 2020.
Všemi očekávaný den, tedy především den plný zábavy,
tvořivých her, úkolů a dětské radosti. Přesně v tomto
duchu se nesl náš karneval. Děti se tak mohly převléknout
na celý den do různých masek a kostýmů. Rázem jsme
měli plnou školku princezen, ale také loupežníků, víl a
mezi pohádkovými bytostmi nechyběl ani pirát. Pozadu
nebyly ani paní učitelky, které se převtělily do zvířecích
podob – do kočičky, tučňáka a pandy. Pro děti byl
nachystaný různorodý program, jehož cílem bylo nejen
děti zabavit, ale také je něčemu přiučit.
Celý den se nesl v duchu pohádek. Hry a úkoly byly
rozmanité, a tak si děti vyzkoušely jak pohybová, tak i
logická stanoviště. Celkem děti čekalo 10 stanovišť
s odměnami. U každého stanoviště byly děti vždy
seznámeny s pohádkou, která s konkrétním stanovištěm
souvisela.
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Mezi ty pohybové patřilo kupříkladu skákání v pytli,
přenášení „vajíčka“ na lžíci, krmení Otesánka pomocí
kouzelné lžíce. Mezi poznávací hry patřila zajisté čarovná
kuchyňka, kde si děti vyzkoušely pomocí vůně a chutě
přiřadit název daného koření. Pomocí hmatu si děti zase
vyzkoušely hledat předměty v kouzelné krabici, aby tak
pomohly Jiříkovi zachránit Zlatovlásku. S Mrazíkem děti
počítaly ledové kuličky pomocí zmrzlých rukou.
Vyzkoušely si také roli klauna při prohazování barevných
míčků skrz kruhy.
I když venku nebylo příliš mnoho sněhu, měly děti
možnost si zalyžovat na lyžích a pomoci tak Krakonošovi
se zvířátky, která nakonec přikryly sněhovými peřinkami.
S dětmi jsme měli také naučnou chvilku při seznámení s
básničkou o Klaunovi, která děti velmi zaujala, jelikož
byla spojena nejen s pohybem, ale také s hrou. Nakonec
děti pomohly najít Jeníčkovi a Mařence cestičku z
Perníkové chaloupky až domů.
Po stanovištích čekala děti diskotéka, kde si mohly
zatancovat a pořádně zaskotačit. Po diskotéce jsme si
pochutnali na obědě, který ocenili nejen cizí strávníci, ale
především děti.
Ačkoliv byl celý den velmi náročný, a nejen den samotný,
také příprava na něj, tak dětský smích a radost byly tou
největší odměnou pro nás všechny.
Na závěr bych chtěla dodat, že nemusí být smutné děti,
které na den plný zábavy nemohly přijít kvůli nemoci,
jelikož připravujeme další karneval, protože hraní a veselí
není v naší školce nikdy dost a vytvářet pro děti radostné
chvíle je pro nás ta nejkrásnější práce.
text: Kateřina Václavíková, foto: Tereza Zychová, učitelky
MŠ Janová

TUKONI MEZI NÁMI
A stalo se…
Jak jsme slíbili, v naší školičce se objevili dnes již naši
známí Tukoni, s kterými jsme se seznámili při představení
o Tukonech, jež nám zprostředkovalo divadélko
Knihadélko.
Něco málo ve zkratce o Tukonech: Jsou to kouzelní
tvorové, kteří chrání přírodu a zvířátka. Starají se, aby
měla zvířátka dosti potravy, také o to, aby se jim krásně
usínalo a probouzelo a o spoustu dalších věcí.
Protože děti byly z Tukonů nadšené, rozhodly jsme se
s paní ředitelkou a paní učitelkou Kačenkou, že si Tukony
pro děti v naší školce vyrobíme.
Požádala jsem o pomoc moji milovanou babičku, která
mně při tvorbě Tukonů pomohla a společně jsme pro děti
pár Tukonů ušily.
Dne 11. 3. 2020 jsme naše nové kamarády přivítali s
dětmi ve školce po přečtení nádherně ilustrované knížky,
která obsahovala příběh o Tukonech a medvědovi, který
nechtěl spát.
Nejprve jsme společně vymysleli
pokračování příběhu. Jak se medvědu krásně po celou
zimu spalo, a když se probudil, vydal se pozdravit své
kamarády Tukony.
Pak jsme si ty naše mazlíčky společně pojmenovali.
Například jeden je bílý jako sníh, tak dostal jméno
Zimáček, jiný má na sobě znamení lístku, a to znamená
jediné, je to Větvínek. Další zase od dětí dostal jméno
Voděnka. Máme i Laskáčka, aby nám ve školce udržoval
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lásku a přátelství. Nebo třeba takový Uspáváček, který
hlídá naše klidné snění, ale taky, abychom si hezky
odpočinuli po obídku. Přibylo nám mnoho nových
kamarádů, a aby jim nebylo smutno, pohráli jsme si s nimi
a ukázali jim školku, kde si spolu budeme hrát a dovádět.
Takže Tukoni naši milí: Vítejte v naší mateřské školce,
užijeme si spolu spoustu legrace.
text: Tereza Zychová, foto: Kateřina Václavíková,
učitelky MČ Janová

SPOLEČNÝMI SILAMI ZA RADOSTÍ
Od kouzelného hradu jsme se s dětmi přesunuli na další
společné práce. Jelikož jsem v dětech chtěla probudit
nejen fantazii, představivost, ale i skupinového ducha,
nachystala jsem si pro ně hned několik společných aktivit.
Při nich jsem se snažila vyzdvihnout přednosti dětí, tedy
jejich výtvarnou kreativitu, ale především navazování
nových kamarádských vztahů a utužení kolektivu.
Jednou z mnoha větších prací byl kupříkladu dort, kdy
jsem pomocí krabic vytvořila korpus. Poté děti přikládaly
na určitá patra různorodé polevy, tedy krepový papír.
Samotný dort jsme nazdobili vším, co mají děti rády.
K tomu nám posloužila hromada novin a letáků, v nichž
děti bedlivě listovaly a vzorně vybíraly, co vystřihnou.
Pro samotnou práci byla motivací pohádka O Pejskovi a
kočičce jak pekli dort. S dětmi jsme se s danou pohádkou
nejdříve seznámili, a poté jsme společnými silami
vytvořili již zmíněný dort.
Druhým projektem, který byl opět s pohádkovým
motivem, byla výroba Pribináčka. Při něm se děti poučily
zejména o tom, jak jsou mléčné výrobky pro zdraví
důležité a naučily se také píseň Pramen zdraví.
V duchu pohádek jsme pokračovali i nadále, a jelikož
se dětem společné práce nejen dařily, ale také se při nich
spřátelily, rozhodla jsem se pro další tvoření, tentokrát
zaměřené na sport. Výsledkem práce dětí byly hotové
lyže, které nám dodnes slouží při tělesné chvilce a na
nichž si děti vyzkoušely, jak efektivně spotřebovat
přebytečný materiál.
V neposlední řadě bych chtěla zmínit společnou
aktivitu dětí, která byla zaměřena především na fantazii
dětí, jejich představivost a pozornost při dokončování
započaté práce. Onou prací jsou knihy, které byly
vytvořeny, tedy spíše ilustrovány samotnými dětmi.
Nejen děti, ale především rodiče, babičky, dědečci si tak
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mohou zkrátit chvíle čekání na svoje ratolesti a
prohlédnout si přitom zmíněné knihy, které jsou vystaveny
v šatně.
Nakonec bych chtěla dodat, že se snažíme dělat různé
aktivity, jak společné na utužení kamarádských vztahů, ale
také se snažíme rozvíjet děti individuálně po všech
stránkách.
Přesto si myslím, že právě společné činnosti jsou pro děti
největší motivací a radostí zároveň. A jak se říká Jeden za
všechny, všichni za jednoho.
text a foto: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ Janová

SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA
Jako již řadu let v minulosti i letos pozvali turisté z Janové
všechny zájemce o poslední vycházku v poslední den roku
2019. Trasa po krachu turisticky vyhledávané koliby na
Janovských pasekách doznala pro mnohé příjemné změny,
kdy se možná až o 80% snížila náročnost a dovolila tak
účast i rodinám s kočárky, což je určitě plus v den, kdy by
nemělo jít o překonávání rekordů.
Sraz byl jako každoročně po poledni u obecního úřadu.
Počasí bylo sice skoro jarní, ale lehký sněhový poprašek
přece jen napovídal, že asi nebude květen. Ze zástupu
přítomných vystoupila oficiální šéfka neoficiální party
janovských turistů Zdena Chudějová, aby všechny
přivítala a popřála jim do roku 2020 především pevné
zdraví a spokojenost. Pak si vzal slovo starosta obce
Jaroslav Tomanec, jenž vyjádřil radost z tak značné účasti
a rovněž popřál všem přítomným do Nového roku a taky
do nového roku jen to dobré.
Od obecního úřadu odcházelo přes osmdesát účastníků
z České republiky a dnes již skoro opět svobodné země
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Jejího Veličenstva, Prahy, Vsetína, Ústí a kdoví odkud
ještě. Průvod poskládaný od nemluvňat v kočárcích po
zasloužilé věkem. Zástup nadšenců vyrazil směrem na
Štěpnici a dále k Hovězí, ale zase ne až tak daleko, a pak
dolů k cyklostezce a k vodní nádrži Řečiska. Tam už na
silvestrovské vycházkáře čekalo plápolající teplo. Kde se
člověk podíval, viděl úsměvy a radost.
Na janovské vyhlášené pláži kolovaly krabice, dózy a
další přenosné zásobníky s domácími pochoutkami.
Přítomní samozřejmě mysleli i na dietáře, takže bůčku a
klobás bylo ke koštování připraveno požehnaně.
Když bylo opečeno dostatečné množství špekáčků a
zima najednou dala docela rychle znát, že se ještě plky
švédské záškolačky o oteplování nenechala zastrašit,
začala se rozesmátá parta přesouvat k dalšímu bodu
silvestrovské vycházky – do vyhřáté kavárny, kde již čekal
univerzální hudebník Laďa Stančík ze Semetína, jehož
nástroji byly klávesy a hlasivky.
Alespoň na chvíli všemu učinil přítrž ohňostroj, který
pro občany Janové uspořádala obec. Velmi hezký stroj z
ohně a v dosavadní historii ohňostrojů možná největší. Pak
rychle zpět do kavárny, báječně se bavit a před půlnocí
nanovo.
text a foto: Radomír Dolanský

SPARTAKIÁDA 2020 V JANOVÉ – ČAJ
O PÁTÉ
Letos v létě se určitě nebude slavit 35. výročí od poslední
československé spartakiády. Do sportu prý politika nepatří
a spartakiáda jí údajně byla plná, tak se slavit nebude.
Janovští turisté se tedy dodívali na další díl majora Zemana,
do kalendáře si s vykřičníkem poznačili vysílání seriálu
Okres na severu a šli do kavárny věšet
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dobová hesla.
Možná naštvaně mrčeli Sokolové, protože oni přišli
s nápadem hromadných cvičení již v roce 1882 a v roce
1895 obsadili Letenskou pláň. Aby jim byl vzdán alespoň
určitý hold, přišla Helena Kajšová v tričku s emblémem
XII. Všesokolského sletu Praha 1994.
Čaje o páté v Janové vynechaly z důvodu piety svoji
podzimní část, ale na předjarní setkání byli všichni
připraveni včas a na značkách. Co nedokázala parta
nadšenců, doplnil svou muzikou Josef Filgas, na čajích o
páté již prověřený hudebník.
Všechny přítomné přivítala Karla Vašťáková a na
piedestal vystoupil velitel spartakiády Pavel Hromada, aby
přivítal cvičence a oficiálně zahájil Janovskou spartakiádu
2020. Začalo slavnostní defilé cvičenců, z nichž mnozí byli
v minulosti osobně účastníky spartakiád československých.
Náladu v sále umocnilo vystoupení dvojice mužů –
cvičenců, Stanislava Chuděje a Pavla Hromady, kteří
předvedli část originálního vystoupení z československé
spartakiády 1985.
Pořadatelé čajů o páté v Janové samozřejmě
nezapomínají ani na jubilea přítomných. Tentokrát se
jednalo o vinšování veliké, poněvadž turisté – pořadatelé
akce – slavili jubileum své turistické velitelky Zdeny
Chudějové. Proto zazpívali písničku s textem šitým
oslavenkyni na míru a popřáli jí, a potažmo vlastně i sobě,
ještě mnoho dalších skvělých turistických akcí.
V úžasné náladě plné smíchu, nadšení a výborné nálady
pokračoval čaj o páté až do odjezdu posledních spojů, kdy
se nadmíru spokojení účastníci Janovské spartakiády 2020
rozjeli do svých domovů v myšlenkách o třicet pět let
mladší.
text a foto: Radomír Dolanský
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BAŤOVSKÁ ARCHITEKTURA MĚSTA
ZLÍNA
Janovští turisté se dne 7. 3. 2020 vydali do nedalekého
Zlína, aby si doplnili znalosti o architektuře města a utvrdili
se v tom, že Baťovi nebyli jenom zdatní obchodníci a
podnikatelé, ale že viděli věci v souvislostech, měli široký
rozsah zájmů a plánů. Mezi jiným též vybudovat zahradní
město, což se jim podařilo a Zlín je dodnes městem zeleně.
Princip Baťa: „Dnes fantazie, zítra skutečnost“ je znát jak
v továrně na obuv, tak ve výstavbě města, kultuře, školství,
zdravotnictví, dopravě, službách i finančnictví.
Jedním ze symbolů, kterým Jan Antonín Baťa předběhl
svou dobu, je budova číslo 21, tehdejší správní budova, kde
bylo soustředěno úřednictvo (v současnosti zde sídlí
Krajský úřad Zlínského kraje). Pozoruhodná není jenom
budova, která byla ve své době nejvyšší v Evropě, ale
zejména výtah zařízený jako kancelář. Byl zprovozněn
v roce 1939, má rozměr 6 x 6 m, je vybaven kancelářským
nábytkem, telefonem a nechybí ani umyvadlo s teplou a
studenou vodou. Všichni jsme byli zvědaví na jízdu touto
kanceláří.
Předtím jsme si poslechli výklad průvodkyně o historii
obuvnické firmy, která byla založena sourozenci
Baťovými v roce 1894 a po tragické smrti Tomáše Bati v r.
1932 převzal veškerý majetek i vedení firmy Jan Antonín
Baťa. Mluvila o tom, jak žili zaměstnanci, jak byla
vychovávána mládež coby budoucí pracovníci. Aby uměli
nejen řemeslo, ale byli též fyzicky zdatní, sportovali a
chodili upravení. Chlapci a dívky museli bydlet na
internátech a dodržovat přísný režim. Odměnou jim pak
bylo dobré zaměstnání s nadprůměrným platem.
Dozvěděli jsme se, že Baťa zaměstnával pouze
svobodné ženy. Úkolem vdané ženy bylo vytvořit rodinné
zázemí, starat se o děti a domácnost a být patřičně hrdá na
manžela – zaměstnance firmy Baťa. Novinkou pro nás
bylo, že už v té době měli dělníci pětidenní pracovní týden,
narozdíl od úředníků, kteří pracovali i v sobotu.
Poté jsme nedočkavě nastoupili do výtahu – kanceláře a
průvodkyně nás vyvezla do 16. patra na vyhlídkovou
terasu. Tady nás přivítaly nádherné výhledy na město a
okolní krajinu, ale též pěkně ledový vítr, který nás
profukoval naskrz. Přesto nás pohled na Zlín z ptačí
perspektivy velmi zaujal. Průvodkyně nás upozorňovala na
významné lokality a budovy, jako Obchodní dům, Tržnici,
hotel Moskva, Velké kino, památkově chráněnou
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část města Letná. Zahlédli jsme i Památník Tomáše Bati a
mnohé další pamětihodnosti, z nichž některé jsme si
prohlédli z blízka v další části naší exkurze při
komentované vyhlídkové jízdě autobusem.
Průvodkyně se s námi rozloučila a slova se ujal pan
Bergman, který zahájil druhou část poznávání baťovské
architektury s tím, že nám bude dělat průvodce při okružní
jízdě. Na úvod nám představil nejstarší budovu areálu číslo
13, postavenou v letech 1917 - 1923, následovaly budovy
č. 14 a 15 postavené po válce podle projektu J. Voženílka.
V těchto budovách se v současnosti nalézá Baťův institut
s muzeem a galerií. Zásadním architektem pro vzhled
továrny byl František Lýdie Gahura, který prosadil
pravoúhlý systém zástavby a křížení spojovacích cest mezi
objekty, a též přehledný systém číslování budov. Budovy
jsou stavěny ve funkcionalistickém stylu. Skelet tvoří
železobetonové sloupy s rozponem 6,15 x 6,15 m, mezi
nimi je cihlová vyzdívka, okna jsou v kovových rámech.
V tomto stylu, s mírnými úpravami při modernizaci
v pozdější době, jsou stavěny všechny budovy v areálu
továrny.
Konečně jsme nasedli do autobusu a vydali se na cestu.
Projeli jsme kolem vily Tomáše Bati, následovala čtvrť
Zálešná, kde mají rodinné baťovské domky sedlovou
střechu, následovala čtvrť Podvesná a domky s již typicky
rovnou střechou. Minuli jsme Baťovu nemocnici a zamířili
k vile ředitele Dominika Čipery, postavenou podle projektu
Vladimíra Karfíka v letech 1939 – 1942. Tady jsme udělali
zastávku a prohlédli si vilu se zahradou podrobněji. Z oken
nám zamávaly děti, kterým v současné době vila slouží
jako přechodný domov.
Dáváme se opět na cestu a cílem jsou tzv. Morýsovy
domy, pojmenované po významném starostovi města Zlína
Vilému Morýsovi, postavené podle návrhů Voženílka a
Kubečky v letech 1946 – 1947. Ve stejném období byly
postaveny čtyři čtvercové výškové domy, které jsou
významné z hlediska koncepce společného bydlení a
z hlediska použitých materiálů, kdy vchody jsou obloženy
travertinem a na balkonech byly prvně použity
prefabrikované prvky. Při pokračování jízdy jsme míjeli
další významné budovy, například Obchodní a společenský
dům z r. 1936 – 1937 se zajímavým, nově použitým
řešením balkonu a oken, jak nás upozorňoval průvodce.
Poslední zastávka byla u vily Jana Antonína Bati,
realizované podle plánů architekta Františka Lýdie Gahury
v letech 1926 – 1931. V roce 1948 byla vila
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zkonfiskována a upravena pro potřeby Českého rozhlasu,
který zde od roku 1951 sídlí dodnes. V sousedství stojí
Kolektivní dům, postavený v letech 1946 – 1951, ke
kterému patří i mateřská škola, jesle, klubovna, restaurace
a na střešní terase tělocvična, aby mohla být zcela
naplněna idea kolektivního bydlení. Jak nám řekl
průvodce, symbolicky zde končí systém individuálního
bydlení. Už se nestaví rodinné domky, prosazují se
vícepodlažní a věžové domy. Tím se mění i vzhled města.
Pokračujeme v jízdě k Památníku Tomáše Bati podél
bývalých domovů – internátů mládeže. I zde jsou použity
typické stavební prvky jako na budovách továrny. A jsme
u cíle.
Památník Tomáše Bati, který je označován jako vrchol
architektonické tvorby F. L. Gahury, prošel od své
výstavby v roce 1933 několika úpravami, zejména po
vybombardování v r. 1944. Po opravě v roce 1948 byl
uveden do provozu jako Dům umění, po další úpravě
v roce 1955 zde sídlila Filharmonie pracujících a Oblastní
galerie výtvarného umění. Až po dlouhé době v roce 2013
byl objektu navrácen název Památník Tomáše Bati a po
rekonstrukci v letech 2016 – 2018 byl znovu otevřen
veřejnosti.
I po všech úpravách, jak nás upozornil průvodce, byl
zachován původní vzhled železobetonového skeletu se
skleněnou výplní, kterou prosvítá nosné schodiště ve
tvaru písmene Z a část letounu, kterým T. Baťa havaroval.
My jsme viděli památník bohužel jenom zvenku, ale třeba
někdy příště...
To už byl závěr naší prohlídkové jízdy. Vraceli jsme
se zpět k Baťovu institutu uvnitř areálu továrny. Cestou
jsme míjeli pozoruhodné objekty slavné zlínské rodačky
architektky Evy Jiřičné, ale to je už jiná éra.
text: Ludmila Filáková, foto: Michaela Goláňová, Ing.
Pavel Hromada

NÁVŠTĚVA JANOVSKÝCH TURISTŮ
U VÝROBCE KRPCŮ
Janovští turisté na rozjezd turistické sezóny vybrali
poznávací výlet do nedaleké obce Huslenky. Termín byl
stanoven na poslední únorovou sobotu. Cílem výletu byla
návštěva dílny Jakuba Kopeckého spojená s prohlídkou a
ukázkou výroby valašských krpců, opasků, kabelek a
dalších doplňků z kůže.
O tuto první letošní turistickou akci byl z řad členů a
příznivců janovské turistiky značný zájem, což zaskočilo
nejen organizátory, ale i samotného mistra cechu Jakuba
Kopeckého. Ten chtěl původně z důvodu nevelkých
prostor dílny prohlídku rozdělit na dvě části, ale nakonec
se vše zvládlo najednou.
Přestože tuto řemeslnou činnost Jakub Kopecký
provozuje již téměř 10 let a své výrobky prezentuje nejen
na různých jarmarcích a folklórních akcích, vystupoval v
ČT v pořadu Sama doma a svoje umění
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prezentuje i na sociálních sítích, téměř žádný z nás o něm
nic nevěděl. I když bylo sobotní odpoledne, ochotně
vyhověl požadavku Zdeny Chudějové a našemu zájmu o
exkurzi. Přivítal nás sympatický, usměvavý mladý muž v
příjemně vytopené nevelké dílně, kterou mu pronajímá
huslenský obecní úřad v jednom ze svých provozních
objektů.
Úvodem jsme si vyslechli zajímavé vyprávění o jeho
řemeslných začátcích. Vyprávění se neslo v krásném
valašském nářečí. Překvapivé až úsměvné na tom bylo, ač
Jakub Kopecký není vyučen ničím podobným v tomto
oboru, přesto se vypracoval na uznávaného odborníka.
Studoval veterinární školu a jeho původní zaměstnání bylo
veterinární technik. K řemeslu ho přivedla vlastně náhoda,
když se nabídl svému bratrovi, který působil v jednom
valašském folklorním kroužku, že mu opraví jeho
prošlapané krpce. Práce s kůží ho natolik zaujala, že
veterinu pověsil na hřebík, sehnal si příslušná nářadí, pár
šicích strojů, většinou vyřazených, a začal v tomto oboru
podnikat.
Zanedlouho vešel se svými výrobky ve známost hlavně
mezi folkloristy a o zakázky pak už neměl nouzi. Protože
jako každý dobrý řemeslník ctí tradiční ruční metody, tak
každý z jeho výrobků je vlastně jedinečným originálem. I
proto jak sám přiznává, některé z nich nejsou zrovna
nejlevnější, ale stále jsou vyhledávaným zbožím. Výše cen
jsme lépe pochopili v průběhu prohlídky, když nám
předváděl malými ukázkami na jednotlivých výrobcích tu
svou poctivou ruční práci, kterou musí na výrobky
vynaložit.
Doba vymezená na naši exkurzi se pomalu naplnila a
nezbývalo, než panu mistrovi poděkovat za jeho ochotu a
čas a rozloučit se s ním. To za nás všechny provedla
Zdenka Chudějová, ale ještě před odchodem jsme si na
památku a do naší kroniky udělali společné foto.
Protože do příjezdu spoje zbývalo ještě trochu času,
zavítala naše skupina do blízké restaurace U Pokorných.
Tady jsme společně zhodnotili skvělé odpoledne a přijali i
pozvání od Zdenky na další akci na příští sobotu. Jednalo
se o prohlídku Baťovské architektury.
text: Ing. Pavel Hromada, foto: Jana Navrátilová

Periodický tisk územně správního celku. Čtvrtletník Janovské listy vydává Obecní úřad Janová nákladem 250 ks.
Vydání je distribuováno zdarma. Odpovědný redaktor Radomír Dolanský. Redakční rada: Ing. Romana Hromadová,
Dalibor Bartík, Ludmila Filáková. Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a úpravu
příspěvků. Janovské listy 2/2020 vyjdou v červnu 2020. Uzávěrka je cca 15. den včetně v daném měsíci. Za materiály
použité v reklamě a dokumentech jiných subjektů redakce nezodpovídá. E-mail redakce: janovske.listy@email.cz
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FOTBAL – III. TŘÍDA – ROZPIS ZÁPASŮ JANOVÁ 2019/20
Janová
Loučka
Janová
Lačnov
Janová
Kladeruby
Janová
Janová
Jarcová
Janová
Bynina

-

Střelná
Janová
Choryně B
Janová
Leskovec
Janová
Halenkov B
Val. Polanka B
Janová
Police
Janová

04. 04.
12. 04.
18. 04.
26. 04.
02. 05.
10. 05.
16. 05.
23. 05.
31. 05.
06. 06.
14. 06.

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

Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 4/2019: …výstavby víceúčelové nádrže Řečiska. Vylosován byl Štěpán Michálek, Janová 99.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 1/2020: Janovští turisté určitě rádi přivítají hosty na… (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:

