ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

ČÍSLO 1/2021

OBČANSKÁ PORADNA VSETÍN JIŽ
ROK POMÁHÁ LIDEM BĚHEM
PANDEMIE

BLAHOPŘÁNÍ K 95. NAROZENINÁM
Oznamujeme všem občanům Janové, ale i těm, kteří znají
paní Pavlu Pírkovou, že se jako nejstarší občanka obce
v lednu roku 2021 dožila úctyhodného životního jubilea –
95 let.
Již samotné číslo je pro lidský život určitě vysoké.
Mnohem více si jeho realitu představíme v paměti historie
lidstva, když si například uvědomíme, že na konci II.
světové války byla paní Pírková devatenáctiletou slečnou.
Zažila masarykovský rozmach republiky, začátek i konec
války, nástup komunistů k moci a řadu dalších
republikových i světových milníků.
Pavla Pírková pracovala celých 40 let v janovské
mateřské školce, takže většinu seniorů z Janové zná jen
taktak odrostlé dětským plenkám. Jako mnoho dalších
občanů Janové i ona slávu obce šířila skrze účinkování ve
vyhlášeném ochotnickém divadle, odkud přinášíme jednu
z fotografií, kde je na pódiu s Josefem Machalcem starším.
K srdečným gratulacím se samozřejmě připojuje redakce
společně s redakční radou, vedení obce se zastupiteli a
přejeme paní Pírkové další blahopřejný článek v nepříliš
vzdáleném roce 2026 k rovné stovce. Do té doby pevné
zdraví, životní elán a pohodu.

Již více než rok uplynul od vyhlášení prvního
nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru.
Jak se kvůli tomu změnila práce poradkyň Občanské
poradny Vsetín? Jaká nová témata tato doba do
poradny přinesla? A jak pandemie zkomplikovala
lidem řešení jejich problémů?
„Během loňského jara jsme s klienty řešili záležitosti,
které se do té doby objevovaly jen zřídka,“ popisuje Ivana
Měrková, vedoucí Občanské poradny Vsetín. Typickým
příkladem bylo rušení zájezdů a dovolených. „Tehdy se
na nás klienti obraceli ohledně povinnosti platit
stornopoplatky,“ upřesňuje Měrková.
Klienti poradnu často vyhledávali kvůli právům
nájemníků. „Kvůli online výuce či práci přes home office
nepotřebovali využívat pronajaté byty v jiném městě, a
tak s námi řešili možnost předčasného ukončení nájemní
smlouvy nebo možnosti slev za zálohy,“ vysvětluje
vedoucí Měrková. Poradna se taktéž poměrně často
zabývala právy zaměstnanců nebo předáváním dětí během
střídavé péče.
Pandemie koronaviru s sebou přinesla zájem o systém
sociálních dávek a příspěvků pro nejrůznější skupiny
obyvatel, ve kterém se poradkyně musely rychle
zorientovat. Nejčastěji klienti hledali radu ohledně
mimořádné okamžité pomoci a ošetřovného. „V okrese
Vsetín totiž žije více než 22 tisíc dětí do 14 let, které
nemohly chodit do školy. S většinou z nich museli rodiče
zůstat doma,“ dodává Měrková.
28 dlužníků je díky Občanské poradně Vsetín na
cestě k oddlužení
Lidem, kteří se potýkali s problémy již před pandemií, se
situace často zkomplikovala. Typicky jde o dluhy. „V
ORP Vsetín žije více než 2800 lidí v exekuci. Řada z nich
kvůli současným opatřením přišla o část svých příjmů,“
popisuje vedoucí poradny. Na situaci dlužníků reagoval
tzv. Lex covid. Další změnou, kterou poradci Občanské
poradny Vsetín vítají, je zavedení chráněného účtu pro
osoby v exekuci, která má platit od dubna 2021.
I přes současné obtíže se poradkyním Občanské poradny
Vsetín podařilo za poslední rok podat 28 insolvenčních
návrhů, díky kterým se 28 dlužníků může vymanit
z dluhové pasti. Taktéž úspěšně odložily 17 exekucí.
„Přinášíme pomoc nejen samotným dlužníkům, ale i
jejich rodinám, na které dluhová situace dopadá,“ dodává
poradkyně Měrková.
Na problémy nejste sami, zní motto Občanské
poradny Vsetín
Občanská poradna Vsetín je k dispozici také na 4
pobočkách, mimo jiné i v Novém Hrozenkově
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a Velkých Karlovicích. Služba je členem Asociace
občanských poraden, která sdružuje prověřené organizace
svého druhu. Více informací o poradně najdete na
www.vkci.cz, na tel. čísle 774 262 243 nebo na
facebookové stránce Občanská poradna Vsetín.
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Starosta obce požádal zastupitele o schválení rozpočtu MŠ
na rok 2021, se kterým se zastupitelé měli možnost
seznámit na zasedání Zastupitelstva 30. 11.2 020.
Ředitelka MŠ zastupitelům podrobně návrh rozpočtu
objasnila.
Návrh usnesení 238/1220: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje
rozpočet MŠ na rok 2021.
ZÁPIS 21. ZASEDÁNÍ
Výsledek
hlasování:
Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
Usnesení č. 238/1220 bylo schváleno.
KONANÉHO DNE 21. 12. 2020
Bod 5 – Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
MŠStarosta obce požádal zastupitele o schválení
Bod 1 - Zahájení
střednědobého výhledu rozpočtu MŠ, se kterým se
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
zastupitelé seznámili na zasedání Zastupitelstva 30. 11.
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
2020.
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů
Návrh usnesení 239/1220: Zastupitelstvo obce Janová
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ.
Omluvena Romana Hromadová.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Bod 2 - Schválení programu
Usnesení č. 239/1220 bylo schváleno.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
Bod 6 – Schválení rozpočtu obce na rok 2021
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
Starosta obce požádal zastupitele o schválení rozpočtu
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
obce na rok 2021, se kterým se zastupitelé seznámili na
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 21
zasedání Zastupitelstva 30. 11. 2020.
1. Zahájení
Návrh usnesení 240/1220: Zastupitelstvo obce Janová
2. Schválení programu
schvaluje rozpočet obce na rok 2021.
3. Rozpočtové opatření č. 8
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
4. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2021
Usnesení č. 240/1220 bylo schváleno.
5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
Bod 7 – Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
6. Schválení rozpočtu obce na rok 2021
obce
7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce
Starosta obce požádal zastupitele o schválení
8. Záměr prodat části pozemků 1813/1, 2765/1, 1406/21
střednědobého výhledu rozpočtu obce, se kterým se
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zastupitelé seznámili na zasedání Zastupitelstva 30. 11.
č. IV-12-8019660/VB/001, p.č.1211,NNk
2020.
10. Prodloužení VO
Návrh usnesení 241/1220: Zastupitelstvo obce Janová
11. Smlouva o vzájemné spolupráci
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce.
12. Projekty – lesní cesty
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
13. Různé
Usnesení č. 241/1220 bylo schváleno.
Návrh usnesení 235/1220: Zastupitelstvo obce Janová
Bod 8 – Záměr prodat části pozemků 1813/1, 2765/1,
schvaluje zveřejněný program.
1406/21
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem prodeje části
Usnesení č. 235/1220 bylo schváleno.
pozemků 1813/1, 2765/1 a 1406/21. Hlavním důvodem je
2a
dlouhodobé užívání těchto pozemků žadatelkou o koupi.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Návrh usnesení 242/1220: Zastupitelstvo obce Janová
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Lubomír
schvaluje záměr prodat části pozemků 1813/1, 2765/1 a
Kotrla a Richard Machalec, zapisovatelem zápisu starosta
1406/21 v k. ú. Janová.
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Návrh usnesení 236/1220: Zastupitelstvo obce Janová
Usnesení č. 242/1220 bylo schváleno.
určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Kotrlu a Richarda
Bod 9 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
Machalce, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
břemene č. IV-12/8019660/VB/001, p. č. 1211, NNk
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Starosta
obce
předložil
zastupitelům
ke
Usnesení č. 236/1220 bylo schváleno.
schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
2b
břemene č. IV-12/8019660/VB/001, p.č.1211, NNk mezi
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Obcí Janová a ČEZ, Distribuce a.s.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 8
Návrh usnesení 243/1220: Zastupitelstvo obce Janová
Účetní obce seznámila zastupitele podrobně s rozpočtovým
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
opatřením č. 8.
břemene č. IV-12/8019660/VB/001, p. č. 1211, NNk.
Návrh usnesení 237/1220: Zastupitelstvo obce Janová
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Usnesení č. 243/1220 bylo schváleno.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Bod 10 – Prodloužení VO
Usnesení č. 237/1220 bylo schváleno.
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem týkajícím se
Bod 4 – Schválení rozpočtu MŠ na rok 2021
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prodloužení veřejného osvětlení s náhledem trasy a
rozmístěním svítidel veřejného osvětlení.
Návrh usnesení 244/1220: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje prodloužení veřejného osvětlení na p.č. 2837/1,
2809 a 1017.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 244/1220 bylo schváleno.
Bod 11 – Smlouva o vzájemné spolupráci
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
Smlouvou o vzájemné spolupráci za účelem realizace
projektu „ Oprava lávek na cyklostezce Bečva“.
Návrh usnesení 245/1220: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 245/1220 bylo schváleno
Bod 12 - Projekty – lesní cesty
Starosta obce informoval zastupitele o projektech
týkajících se lesních cest Lysný a Kadějov, a rozpočtech
na dané projekty. Oba projekty byly doporučeny k
financování. Zastupitelstvo z důvodu rozložení zatížení
rozpočtu obce schvaluje, aby v roce 2021 byla realizována
„Rekonstrukce LC Kadějov“, a „Rekonstrukce LC Lysný“
až v roce 2022.
Návrh usnesení 246/1220: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Projekty – lesních cest a termíny realizace.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 246/1220 bylo schváleno
Bod 13 – Různé
Starosta obce vyzval zastupitele, aby promysleli možnosti
využití dotace na projekt Základní Služby a obnova vesnic
ve venkovských oblastech.
Starosta obce získal nabídku na repasi VO.
Starosta obce informoval o možnostech charitativní akce
na Tři krále.
Lubomír Kotrla se zajímal, zda bude nějaká možnost
zpomalit provoz na úseku hlavní cesty přes obec.

ZÁPIS 22. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO DNE 14. 1. 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 7 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluven Bronislav Soukup a Romana Hromadová.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 22
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Koupě části pozemku 1167/1
4. Různé
Návrh usnesení 247/0121: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný program.
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Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 247/0121 bylo schváleno.
2a
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Taťána
Hradová a Aleš Olšák , zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Richarda Machalce
Návrh usnesení 248/0121: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Taťánu Hradovou a Aleše
Olšáka, zapisovatelem Richarda Machalce.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 248/0121 bylo schváleno.
2b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Koupě části pozemku 1167/1
Starosta seznámil zastupitele se záměrem koupě pozemku
p. č. 1167/4 o výměře 5 m2, který vznikl oddělením
z pozemku p. č. 1167/1 na základě geometrického plánu č.
966-10/2021 vyhotoveného Ing. Martinem Trčálkem.
Pozemek se nachází pod plánovaným výjezdem parkoviště
u hřbitova. Cena požadovaná majitelem pozemku je 300
Kč/m2.
Návrh usnesení 249/0121: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje koupi pozemku p. č. 1167/4 o výměře 5 m2 za cenu
300 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 249/0121 bylo schváleno.
Bod 4 – Různé

ZÁPIS 23. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO DNE 8. 2. 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.
Omluven Dalibor Bartík.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Program
doplněn o bod 16 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene IP-12-8027003.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 23
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Výroční zpráva MŠ Janová – účetní závěrka a
výsledek hospodaření za rok 2020
4. Rozpočtové opatření č. 1
5. Žádost o finanční příspěvek - Soláň
6. Prodej části pozemků 1406/21, 1813/1 a 2765/1
7. Koupě části pozemků 1806
8. Schválení výročních zprávy 2020 – O poskytování
informací dle zákona č.106/1999Sb. o
svobodném přístupu k informacím
9. Hodnotící zpráva obce Janová 2020
10. Schválení inventur
11. Obecně závazná vyhláška obce Janová 1/2021
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o místním poplatku z pobytu
12. Záměr pronajmout část pozemku p.č. 925/1
13. Schválení výběru zhotovitele – Parkoviště u
hřbitova v obci Janová
14. Schválení výběru zhotovitele – Rekonstrukce lesní
cesty Kadějov
15. Schválení výběru zhotovitele – Rekonstrukce lesní
cesty Lysný
16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene IP-12-8027003
17. Různé
Návrh usnesení 250/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 250/0221 bylo schváleno.
2a
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Lubomír
Květoň a Bronislav Soukup, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 251/0221: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Květoně a Bronislava
Soukupa, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 251/0221 bylo schváleno.
2b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Výroční zpráva MŠ Janová – účetní závěrka a
výsledek hospodaření za rok 2020
Starosta obce seznámil zastupitele podrobně s Výroční
zprávou MŠ Janová a výsledkem hospodaření za rok
2020, která mu byla předána ředitelkou MŠ Janová.
Hospodářský výsledek se ziskem 48 873,31 Kč navrhuje
ředitelka MŠ Janová rozdělit na odměny ve výši 15 000
Kč a do Rezervního fondu ve výši 33 873,31 Kč.
Návrh usnesení 252-1/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Janová, IČ: 71005366,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 252-1/0221 bylo schváleno.
Návrh usnesení 252-2/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje výsledek hospodaření obcí zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Janová, IČ: 71005366 za rok
2020 a jeho rozdělení: 33 873,31 Kč do rezervního fondu
a 15 000 Kč do fondu odměn. (celkem 48 873,31 Kč).
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 252-2/0221 bylo schváleno.
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 1
Účetní obce předložila zastupitelům ke schválení
rozpočtové opatření č. 1 a objasnila zúčastněným účetní
položky v daném rozpočtovém opatření.
Návrh usnesení 253/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 253/0221 bylo schváleno.
Bod 5 – Žádost o finanční příspěvek - Soláň
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o finanční
příspěvek – Soláň. Výše příspěvku navržená zastupiteli
byla 1.000 Kč.
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Návrh usnesení 254/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje finanční příspěvek Soláň ve výši 1.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 254/0221 bylo schváleno.
Bod 6 – Prodej části pozemků 1406/21, 1813/1 a 2765/1
Starosta obce navrhl zastupitelům schválit prodej části
pozemků. Jedná se o nově vzniklé pozemky na základě
zpracovaného geometrického plánu č. 960 - 189/2020 Ing.
Martinem Trčálkem dne 10.12.2020 a to pozemek p.č.
1406/23 o výměře 72 m2 odděleného z pozemku p.č.
1406/21, pozemku p.č. 1813/2 o výměře 61 m2
odděleného z pozemku p.č. 1813/1 a pozemku p.č. 2765/7
o výměře 145 m2 odděleného z pozemku p.č. 2765/1.
Prodejní cena navržena ve výši 150,-Kč za m2.
Návrh usnesení 255/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje prodej nově vzniklých pozemků p.č. 1406/23,
1813/2 a 2765/7 za cenu 150,- Kč za m2 .
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 255/0221 bylo schváleno.
Bod 7– Koupě části pozemku 1806
Starosta obce požádal zastupitele o schválení koupě části
pozemku p.č. 1806, jenž byla označena jako nově vzniklý
pozemek p.č. 1806/2 o výměře 53 m2 na základě
zpracovaného geometrického plánu č. 960 – 189/2020 Ing.
Martinem Trčálkem dne 10.12.2020 za kupní cenu ve výši
150,- Kč za m2.
Návrh usnesení 256/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje koupi nově vniklého pozemku p.č. 1806/2 za
cenu 150,- Kč za m2.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 256/0221 bylo schváleno.
Bod 8 – Schválení výročních zprávy 2020 – 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 Sb. o
svobodném přístupu k informacím. Na obec přišla jedna
žádost, žadatel následně svůj požadavek zrušil.
Návrh usnesení 257/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Výroční zprávu za rok 2020 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 257/0221 bylo schváleno.
Bod 9 – Hodnotící zpráva obce Janová 2020
Účetní obce seznámila zastupitele s hodnotící zprávou
obce Janová za rok 2020. Veškeré dotazy k dané zprávě
byly zastupitelům zodpovězeny.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí Hodnotící
zprávu obce Janová za rok 2020.
Bod 10 – Schválení inventur
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
inventury za rok 2020. Inventury byly provedeny
inventarizační komisí ve složení předseda Dalibor Bartík,
členové Aleš Olšák, Miroslava Kotrlová a Michal Tkáč.
Účetní obce Miroslava Kotrlová výsledek inventur
zastupitelům podrobně objasnila.
Návrh usnesení 258/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje inventury obce Janová za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
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Usnesení č. 258/0221 bylo schváleno.
Bod 11 – Obecně závazná vyhláška obce Janová 1/2021
o místním poplatku z pobytu
Místostarosta obce seznámil zastupitele s návrhem Obecně
závazné vyhlášky obce Janová 1/2021 o místním poplatku
z pobytu.
Návrh usnesení 259/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janová 1/2021
o místním poplatku z pobytu.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 259/0221 bylo schváleno
Bod 12 - Záměr pronajmout část pozemku p.č 925/1
Starosta obce informoval zastupitele se záměrem
pronajmout část pozemku č. 925/1 o výměře cca 1 m2
společnosti Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská
1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9. Na pronajaté části
pozemku bude umístěn Z-Box – samoobslužné výdejní
místo Zásilkovny.
Návrh usnesení 260/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 925/1.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 260/0221 bylo schváleno.
Bod 13 – Schválení výběru zhotovitele
– Parkoviště u hřbitova v obci Janová
Starosta seznámil zastupitele s výsledky výběrového řízení
na zhotovitele stavby „Parkoviště u hřbitova v obci
Janová“. Osloveny byly tři firmy, z nichž pouze dvě podaly
své nabídky. Nejnižší nabídku podala firma STABET, spol.
s r.o., IČ 48395242.
Návrh usnesení 261/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje výběr nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky na
realizaci stavby „Parkoviště u hřbitova v obci Janová" dle
předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností
STABET, spol. s r.o., 755 01 Vsetín, ul. 4. května 175.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 261/0221 bylo schváleno
Bod 14 - Schválení výběru zhotovitele – Rekonstrukce
lesní cesty Kadějov
Starosta seznámil zastupitele s výsledky průzkumu trhu na
zhotovitele stavby „Rekonstrukce lesní cesty Kadějov“.
Osloveny byly tři firmy a všechny podaly své nabídky.
Nejnižší nabídku podala firma Porr a.s., IČ 43005560.
Rekonstrukce lesní cesty Kadějov bude realizována jen
v případě obdržení dotace v roce 2021.
Návrh usnesení 262/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje výběr nejvhodnější nabídky z průzkumu trhu na
realizaci stavby „Rekonstrukce lesní cesty Kadějov" a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností
Porr a.s., 110 00 Praha 10, Dubečská 3238/36.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 262/0221 bylo schváleno.
Bod 15 - Schválení výběru zhotovitele – Rekonstrukce
lesní cesty Lysný
Starosta seznámil zastupitele s výsledky průzkumu trhu na
zhotovitele stavby „Rekonstrukce lesní cesty Lysný“.
Osloveny byly tři firmy a všechny podaly nabídky. Nejnižší
nabídku podala firma Porr a.s., IČ 43005560. Rekonstrukce
lesní cesty Lysný bude realizována jen v případě obdržení
dotace v roce 2022.
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Návrh usnesení 262/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje výběr nejvhodnější nabídky z průzkumu trhu na
realizaci stavby „Rekonstrukce lesní cesty Kadějov" a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností
Porr a.s., 110 00 Praha 10, Dubečská 3238/36.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 262/0221 bylo schváleno.
Bod 15 - Schválení výběru zhotovitele – Rekonstrukce
lesní cesty Lysný
Starosta seznámil zastupitele s výsledky průzkumu trhu na
zhotovitele stavby „Rekonstrukce lesní cesty Lysný“.
Osloveny byly tři firmy a všechny podaly nabídky. Nejnižší
nabídku podala firma Porr a.s., IČ 43005560. Rekonstrukce
lesní cesty Lysný bude realizována jen v případě obdržení
dotace v roce 2022.
Návrh usnesení 263/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje výběr nejvhodnější nabídky z průzkumu trhu na
realizaci stavby „Rekonstrukce lesní cesty Lysný" a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností
Porr a.s., 110 00 Praha 10, Dubečská 3238/36.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 263/0221 bylo schváleno.
Bod 16 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene IP-12-8027003
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IP-128027003 na pozemku p.č. 1746/4 lokalita Studně.
Návrh usnesení 264/0221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene IP-12-8027003 na pozemku p.č. 1746/4.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 264/0221 bylo schváleno.
Bod 17 – Různé
Bronislav Soukup se dotazoval ohledně pozemku u
Sportovní haly v Janové, která je soukromým majetkem
občanů obce Janová, zda by nebylo možné majitele
upozornit na stromy padající na hlavní silnici právě
z tohoto pozemku.
Starosta informoval zastupitele ohledně možné opravy
mostu přes řeku Bečvu, která je stále v jednání.
Taktéž řízení ohledně umístění radaru u hlavní silnice je
v jednání.
Starosta se objednal ohledně možného obnovení prodejny
Jednota na ředitelství podniku.
Starosta nechal vyhotovit předběžný rozpočet na možnou
rekonstrukci kuchyně v MŠ Janová, na kterou by obec
žádala dotaci.
Květoň Lubomír se dotazoval, jak pokračuje řízení ohledně
rekonstrukce dětského hřiště mezi obecním úřadem a
Penzionem - kavárna Janová. Žádost o dotaci již byla
podána.
Hradová Taťána navrhla, že v případě konání Valné
hromady TJ Tatran Janová, by byl zájem ze strany
předsednictva TJ Tatran Janová o účast zástupců obce
Janová. Jednání na Valné hromadě by se týkalo
rekonstrukce areálu hřiště za spolupráce TJ Tatran Janová
a OÚ Janová.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH ZA ROK
2020
Přestože rok uvěznění v protipandemických nařízeních
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Josef Pončík, starosta SDH Janová, ilustrační foto
v podstatě téměř zrušil každoroční široký záběr činnosti
SDH Janová, podařilo se v krátkodobých oknech, kdy
jsme byli osvobozeni, uspořádat akce, které z dnešního
pohledu připomínají spíše už jen zbožná přání do
budoucnosti. Proto i v nepříznivém a prozatím nekončícím
ovzduší pandemie přinášíme zhodnocení činnosti za rok
2020 z pohledu starosty SDH Janová Jiřího Pončíka a
velitele sboru Richarda Machalce.
redakce
Vážení přátelé, sestry a bratři hasiči!
Dovolte mně, abych Vás všechny úvodem této výroční
zprávy pozdravil a popřál Vám i Vašim rodinám jménem
výboru našeho SDH i jménem svým vše nejlepší, hodně
úspěchů, ale především pevné zdraví v roce 2021.
Jelikož ze známých důvodů a kvůli hygienickým
opatřením není možné výroční valné hromady pořádat,
rozhodl výbor sboru informovat své členy o činnosti SDH
Janová za rok 2020 cestou písemnou či elektronickou.
Loňský rok byl rokem volebním. Týkalo se to SDH,
okrsků, OSH, krajů a měl se konat i 6. sjezd Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska. VVH našeho sboru se
konala 25. 1. 2020, byl zvolen výbor sboru na další pětileté
období ve složení:
Starosta: Pončík Jiří
Místostarosta: Holec Josef
Velitel SDH: Machalec Richard
Místovelitel SDH: Šimčík Jaroslav
Jednatelka: Katrušáková Klára
Vedoucí mládeže: Machalcová Jana
Preventista: Machalec Jan
Hospodář: Macek Ladislav
Revizor sboru: Zbranek Jaroslav
Kulturní referent: Trlica Karel
Člen výboru: Olšák Petr
Dne 15. 2. 2020 se konala okrsková konference ve
Vsetíně. Starostou okrsku byl zvolen br.
Bělíček Jan, velitelem br. Dvořák Libor. Z našeho sboru je
členem okrskového výboru br.
Pončík Jiří, jenž zastává funkci revizora okrsku.
Toto vše se stihlo před vypuknutím první vlny COVID19. V průběhu 1. vlny ustala naše činnost, co se týká
soutěží v požárním sportu mladých hasičů i dospělých, ale
i kulturních akcí. Nutno však podotknout, že připravenost
naší jednotky tímto nebyla narušena, což se v několika
případech potvrdilo.
Po uvolnění v letních měsících se soutěže v požárním
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sportu a hře PLAMEN rozjely naplno. Během těchto
letních a částečně i podzimních měsíců se konaly soutěže
každou sobotu i neděli, což byl velký nápor na cvičící
družstva, ale hlavně na jejich vedoucí. Jak si vedla naše
cvičící družstva žen, mužů a mládeže Vás ve své zprávě
bude podrobně informovat vZa náš sbor byl na VVH
zvolen na tuto konferenci jako delegát starosta sboru.
elitel sboru br. Richard Machalec, jenž Vás také seznámí
s činností jednotky sboru při zásazích.
V rámci tohoto uvolnění se stihlo uspořádat okresní
shromáždění delegátů SDH, které se konalo 18. 7. 2020 ve
Francové Lhotě. Na shromáždění byli zvoleni funkcionáři
OSH na další pětileté období. Starostou OSH byl opět
zvolen br. Polanský Jaroslav z Valašské Polanky. Velitel a
náměstci starosty jsou opět známé tváře. Z našeho SDH
bude v OSH pracovat v radě mládeže br. Richard
Machalec a v organizační radě sestra Romana Hromadová
na doporučení okrsku.
Dne 12. 12. 2020 se měl konat 6. sjezd Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska v Brně, ale díky opětovnému
zhoršení situace kolem pandemie a zvýšení hygienických
opatření se tak nestalo. Akce se uskuteční někdy v roce
2021, hned, jak to krizová opatření dovolí. Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska je nejmasovější
dobrovolnou organizací s více jak půl miliónem členů v
republice. Má za úkol, kromě svého prvotního poslání, což
je ochrana před požáry a jinými katastrofami, také
výchovu mladé generace, pomoc obcím, zachování tradic
a pořádání kulturních akcí. V okrese Vsetín je 6 150 členů
SDH v 91 sborech ve 13 okrscích. Ve 43 pracuje mládež,
v 87 sborech je jednotka požární ochrany obce.
Jsme rádi, že se náš sbor SDH, jenž byl založen roku
1897 a brzy oslaví 125 let své činnosti, zařadil i v loňském
nelehkém roce k předním sborům okrsku, ale i v okrese,
co se týká práce s mládeží, výcviku soutěžních družstev
mužů a žen v požárním sportu, ale také udržování
techniky, ale i při zásazích. Za to patří poděkování všem,
kteří se na tom podíleli, zejména velitelům, vedoucím
mládeže a taky těm, kteří jim pomáhali. Náš sbor má k
dnešnímu dni celkem 73 členů, z toho mužů 49, žen 24 a
mládeže 22. Nejstarším členem sboru je br. Trlica Karel
85 let.
Z mého hlediska to vidím tak, že se nám díky vedoucím
daří získávat mládež, s níž opakovaně dosahujeme
značných úspěchů. Z dlouhodobého hlediska bychom
potřebovali, aby z řad mladých hasičů (hlavně se to týká
chlapců), přecházeli do cvičebního družstva mužů, kde
mohou cvičit již od 15 let, a později do jednotky požární
ochrany obce.
Jak jsem se již několikrát zmiňoval, naše činnost byla
díky pandemii koronaviru paralyzována, ale i přesto se
nám podařilo uskutečnit několik akcí, jako například
opakovaný sběr elektroodpadu, zúčastnili jsme se
pohárových soutěží, například na Hovězí, v Semetíně, v
Liptále a dalších. Janová obhájila putovní trofej v soutěži
O pantok starosty okrsku, která se konala 19. 9. 2020 na
Bobrkách.
Mládež se zúčastnila hry PLAMEN s velmi dobrými
výsledky. Zakončení sezony bylo 26. 9. branným
závodem. SDH Janová pořádala tradiční ročník
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Janovských šedesátek. Tato soutěž se konala na hřišti TJ
Janová dne 23. 8. 2020 jako součást okresní ligy mladých
hasičů – hry PLAMEN. Soutěž byla pořadatelsky dobře
zajištěná, jak ze strany našich členů, tak také ze strany
rodičů mladých hasičů, za což jim patří veliké poděkování.
Kulturní akce se díky pandemii prakticky nekonaly.
Zúčastnili jsme se dvou pohřbů na Hovězí a jednoho v Ústí.
Důstojně jsme se také rozloučili i s naším členem, br.
Pavlem Janišem. A navštívili jsme tři naše členy při jejich
životních jubileích.
Výbor sboru se v průběhu uplynulého roku sešel třikrát
s průměrnou účastí 90%. Řešili jsme hlavně přípravu na
soutěže a pořadatelské zajištění Janovských šedesátek.
Hasičům a požárnímu sportu zdar, kovidu zmar!
text: Jiří Pončík, starosta SDH Janová, foto: Radomír
Dolanský

ZPRÁVA VELITELE SDH JANOVÁ
RICHARDA MACHALCE
Vážené sestry a bratři hasiči.
Dovolte i mě, abych Vás touto cestou pozdravil, jelikož
hygienické opatření nám nedovolí pořádat výroční valné
hromady.
Výjezdy jednotky v roce 2020:
Dne 10. ledna nahlášen údajný požár stromu u Bečvy.
Výjezd jednotky v 5:58 hod. Jednalo se o zapáleného
dětského houpacího koníka, který byl uhašen vodou z
Bečvy za pomocí kýble.
Součinnost probíhala s výjezdovou jednotkou HZS Vsetín.
Zásahu se zúčastnilo 5 hasičů SDH Janová.
Dne 22. června nahlášen poplach Záchrana osob z vody.
Výjezd jednotky v 17:02 hod. Jednalo se o utonutí osob v
řece Bečvě. Naše jednotka dělala doprovod veliteli zásahu
HZS Vsetín v našem terénu. Zásahu se zúčastnil velitel
SDH Janová.
Dne 24. srpna nahlášen požár odpadu za zemědělským
družstvem v Janové. Výjezd jednotky v 17:02 hod. Jednalo
se o planý poplach nenahlášeného pálení starého sena. Na
místě se nacházel majitel pozemku a situaci měl pod
kontrolou. Ve spolupráci s HZS Vsetín se zúčastnili 3
hasiči z SDH Janová.
Dne 28. září nahlášen požár nízké budovy (kůlny).
Výjezd v 7:03 hod. Jednalo se o udírnu místního obyvatele.
Zasahovali HZS Vsetín, SDH Hovězí a SDH Janová s 5
členy výjezdové jednotky. Při příjezdu bylo zjištěno, že si
majitel udírnu zahasil sám.
Dne 14. října pomoc spoluobčanům - čerpání vody ze
zatopené novostavby. Výjezd dvou hasičů zásahové
jednotky.
Dne 18. října mělo proběhnout námětové cvičení
Dálková dopravy vody v Hošťálkové. Situace s Covid-19
nám to neumožnila. Celá akce se odkládá na rok 2021.
Požární sport:
V loňském kovidovém roce jsme uspořádali v srpnu již
tradiční Janovské šedesátky. Tímto bych chtěl poděkovat
všem hasičům i jejich rodinným příslušníkům, kteří se
podíleli na zdárném splnění náročné soutěže v této nelehké
době.
Obvodová kola byla pro všechny kategorie zrušena
opatřením nouzového stavu.
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Richard Machalec, velitel SDH Janová, ilustrační foto
Mládež:
Z epidemiologických důvodů jsme se zúčastnili pouze pěti
soutěží hry Plamen. V loňském roce soutěžilo v naší
kategorii mladších žáků 30 soutěžních týmů. I v této velmi
nabité konkurenci jsme se pohybovali mezi 7. až 12.
místem. Celkové umístění ve hře Plamen pro nás bylo 10.
místo.
Mnohem více našich dětí se zapojilo do běžecké
soutěže 60 metrů s překážkami. Umisťovaly se v první
polovině startovního pole s menšími, ale i většími úspěchy.
Hasičské děti z Janové se zapojily do soutěží TFA (jen pro
opravdu tvrdé hasiče). Zúčastnily se dvou soutěží. V
Rychlově, kde závodili čtyři hasiči. Zde bych chtěl
vyzdvihnout úspěch Adama Hatlapatky, který se umístil na
krásném druhém místě. Pak jsme se zúčastnili soutěže TFA
Súkenická ve Velkých Karlovicích, kde závodilo pět
hasičů. Na prvních místech se umístili Adam Hatlapatka a
Veronika Sůvová, na třetím místě Kamila Kopecká.
Muži:
Ze soutěží, kterých jsme se s ohledem na situaci mohli
zúčastnit, si dovolím vyzdvihnout soutěž v Liptále, kde
jsme jeli obhajovat 3. místo, a to se nám podařilo. Dále
jsme se zúčastnili soutěže O pantok starosty okrsku, kde
jsme skončili na 1. místě. Celkově jsme byli pouze na dvou
pohárových soutěžích.
Ženy:
Ze soutěží vyzdvihnu to lepší, a to 1. místo na pohárové
soutěži v Liptále, kde ženy obhajovaly prvenství z
předchozího roku. Celkově se ženy zúčastnily pouze této
jedné pohárové soutěže.
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem
činným hasičům našeho SDH za pomoc při plnění
jakýchkoliv úkolů, které si na Vás vymyslím. Dále bych
chtěl poděkovat rodičům i rodinným příslušníkům našich
hasičů za pomoc při trénincích i samotných soutěžích. A v
nemalé řadě patří dík sponzorům, bez nichž by náš požární
sport nebyl na takové úrovni, na jaké v současnosti je.
Chtěl bych Vám popřát úspěšný rok 2021, který pro nás
bude klíčový v boji s touto zákeřnou chorobou.
text: Richard Machalec, velitel SDH Janová foto: Radomír
Dolanský
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PO JANOVÉ SE POTULOVAL YETTI
Jednoho mrazivého dne paní ředitelka dětem zvěstovala
novinu: „ Po cestě do školky jsem narazila na obrovské
stopy. Nejspíš patří sněžnému muži Yettimu. Maminka mi
o něm často vyprávěla, když jsem byla malá. Možná si
hledá nový domov. Nebo je moc zvědavý? Nebo
hladový?“
Následovala vzrušená debata a děti byly náramně
zvědavé, jak ten Yetti vypadá a proč se objevil v Janové a
co mu chutná a co celý den dělá a…
Paní ředitelka navrhla, že bychom to měli jít prozkoumat.
Všichni hlasitě souhlasili. Během chvilky byly děti
nečekaně obdařené superschopnostmi a nadzvukovou
rychlostí se nasoukaly do kombinéz a rukaviček. Po celou
dobu jsme vedli vášnivý rozhovor o sněžném muži a děti
byly víc a víc zvědavé.
Netrvalo dlouho a narazili jsme na podezřelé modré stopy.
Po důkladném prozkoumání jsme došli k závěru, že se
jedná o speciální blechy, které za sebou trousí Yetti, a
zahájili jsme stopování. Takové stopování je velká věc.
Stačí chvilka nepozornosti a ztratíte stopu. Proto jsme se
dohodli, že se budeme střídat v pozici hlavních stopařů,
abychom se moc nevyčerpali a hlavně, abychom stopu
neztratili. Šli jsme cestou necestou, přes hory a doly, přes
pole a lesy až jsme dorazili k brlohu. Našli jeho obrovskou
misku na jídlo, velikánskou postel, ale Yettiho jsme
bohužel nezastihli.
Zato jsme našli vzkaz, který nám zanechal. Psal v něm,
že se mu v Janové moc líbí a skoro každý den nakukuje do
školky přes okno, jak si ve školce pěkně hrajeme a
cvičíme a zpíváme a kouká, co všechno umíme. Bohužel
má s lidmi hodně nepříjemných zkušeností – posmívají se
mu, že je šeredný, někteří z něj
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mají velký strach, malé děti se rozpláčou, jiní ho tahají za
chlupy nebo po něm hází kameny... Přitom je moc hodný,
jen vypadá jinak než my. Je obrovský, chlupatý, ušatý,
zkrátka hodně odlišný a jinak voní než my. Proto se
rozhodl, že se už raději nikdy nikomu neukáže. Ale
protože jsme moc šikovní a vystopovali jsme ho, vypravil
se do školky se sladkou odměnou.
Jak jsme si vzkaz přečetli, rychle jsme se vydali do
školky, ale Yettiho jsme tam už nezastihli. V šatně dětem,
jak slíbil, zanechal dobrůtky. Na památku jsme si vyrobili
náhrdelníky s jeho podobiznou, jak si myslíme, že asi
vypadá a ještě několik dnů děti na vycházkách sněžného
muže vyhlížely, ale marně. Teď se oteplilo, tak se jistě
přestěhoval někam vysoko do hor, kde je spousta sněhu.
Možná nás příští zimu opět navštíví a až zjistí, že děti v
Janové jsou hodné, a že se mu nebudou posmívat ani mu
ubližovat, naopak s ním chtějí kamarádit, možná, ale
opravdu jen možná, se jim ukáže.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka
MŠJanová

PTÁČCI Z LUŠTĚNIN
Jak vzniklo ono nevšední tvoření?
Podobně, jako to bývá ve většině rodin, kdy se často
zbavujeme přebytečného materiálu, kupříkladu krabic
nebo potravin, které již mají po záruční lhůtě. Naše
školka se snaží využít všechen odpadní materiál takřka
do jeho posledního kousíčku. Bylo tomu tak i při
posledním tvoření.
Abych děti vtáhla do správné atmosféry, přiblížili
jsme si společně prostřednictvím knih a plakátů
obyvatele lesa, především ptactvo. Děti s nadšením
vyprávěly, jaká zvířata v lese již viděly, a rovněž o těch,
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která by chtěly potkat. Jakmile byly děti dostatečně
motivovány, ukázala jsem jim nejprve samotný výrobek
a poté jsem jim vysvětlila, jak si ptáčka zhotovit. Při práci
panovala klidná nálada a děti s hravostí a fantazií
vytvořily zcela originální výzdobu naší školky.
Na závěr bych chtěla dodat, že určitě nejsme ve školce
skladiště odpadu, avšak vedeme děti k tomu, aby nejen
s materiálem šetřily, ale také jej dokázaly využít různými
směry a daly mu tak druhou šanci.
text a foto: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ Janová

REKORDNÍ SJEZD NA BOBECH
Letos jsme si zimy i sněhové nadílky užili do sytosti.
Chodili jsme sáňkovat, bobovat, jezdit na lopatách,
postavili malé, velké, šišaté, hranaté a všelijaké
sněhuláky, vypravili se po stopách Yettiho, také jsme
zkoumali stopy zvířat a zanesli jim do lesa něco dobrého
na zub.
Jelikož jsou v naší školce děti i paní učitelky hravé,
uspořádali jsme si v lednu soutěž ve sjezdech na bobech.
Soutěž byla trochu netradiční, poněvadž jsme se všichni
stali vítězi. Každý se totiž snažil dojet co nejdál a
dosáhnout na svůj rekord.
Dětičky celé dopoledne sjížděly a vybíhaly na kopec a
opět sjížděly a vybíhaly a sjížděly a vybíhaly a paní
učitelky měřily a měřily, až každému naměřily
neeeeeejdelšííííí dojezd. A jak to tak u soutěží bývá, k
dobrému pocitu vítězství a radosti ze své sportovní
zdatnosti byl každý obdarován velkou medailí. Paní
učitelky hřál příjemný pocit, že si děti sportovní
dopoledne skvěle užily, které po obědě všechny, zmožené
únavou, usnuly.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ
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KARNEVALOVÝ DEN
Čistá dětská radost a bezstarostná hravost, to je dětský
svět.
Ve školce, ať už v jakékoli, je radost dětí tou největší
odměnou. Proto jsme se i letos rozhodli uspořádat
karneval. Každoročně se tak můžou děti převtělit do svých
oblíbených pohádkových, zvířecích, filmových postav
nebo přijít v kostýmu, který znázorňuje určité povolání z
běžného života. Letošní karneval se konal 27. 1. 2021 a
byl to den plný zábavy, soutěží, tvoření, a hlavně smíchu
a pohody.
Děti přicházely už od ranních hodin v nejrůznějších
kostýmech. Například se v naší školce objevila včelka,
motýlek, beruška, princezny Elzy z Ledového království,
výpravčí a dřevorubec, kuchař, zpěvačka nebo taky
Popelka s Růženkou, Iron Man, víly, princezny, pirát a
mnoho dalších. Byl to prostě karnevalový den, jak vyšitý.
Avšak k samotnému dni patří i soutěže a různé
disciplíny, které jsme si pro děti připravili. Jedním z
takových úkolů bylo nakrmit dračí hlavy, postavit
princezně věž, najít ztracené poklady, přejít po stezce,
buďto jako zebra, nebo tygr. Dalšími disciplínami byl
třeba let na kouzelném koberci, chůze na chůdách nebo
třeba moc krásná hra na Štěstí. To se v naší školce objevila
víla Štěstí, která svým laskavým hlasem dětem ukázala
novou hru, ale také jim vytvořila krásný úsměv na tváři.
Abych nezapomněla, nechyběl i fotokoutek – Klaun.
Děti se tak mohly vyfotit v postavě Klauna. Buď se jen
roztomile usmát, nebo udělat srandovní obličej. Také
nechyběla diskotéka a módní přehlídka všech masek.
Jednoduše jsme si hráli a soutěžili celičký den. Tak zase
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příště.
text a foto: Tereza Zychová, učitelka MŠ Janová

ŠKOLKA PLNÁ MALÝCH I VELKÝCH
SNĚHULÁKŮ
Ve čtvrtek 18. února jsme si ve školce užili sněhulákový
den. Díky šikovným maminkám, které dětem zhotovily
moc pěkné kostýmy, se ráno postupně všichni sněhuláci
dokouleli do školky.
Šéfkuchař sněhulák Dlouhá mrkev nám připravil samé
sněhobílé dobroty, až se nám dělaly boule za ušima. Po celý
den jsme hráli hry, soutěžili v přefoukávání kuliček,
cvrnkání ledových skleněnek, přenášeli sněhové knedlíky
do velkých hrnců. Porovnávali jsme své síly při
přetahování, zatančili si soutěživý tanec se spojenými nosy,
putovali cestou necestou na severní pól přes různé
překážky a zahráli si pohybovou hru Rychle do lednice. Tu
si děti natolik oblíbily, že jsme ji během zimy hrály ještě
několikrát.
Opět jsme si spolu užili spousty legrace. Šéfkuchaři jsme
pomohli nastrouhat mrkev do polévky a za odměnu si
pochutnali na mrkvovém koláči.
text: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ Janová,
foto: Tereza Zychová, učitelka MŠ Janová
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 2/2021 vyjdou v červnu 2021. 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 – TABULKA
TJ Sokol Loučka
Sokol Choryně B
TJ Sokol Val. Polanka B
FC Leskovec
TJ Sokol Střelná
TJ Sokol Jarcová
TJ Police
TJ Sokol Lačnov
TJ Sokol Bynina
TJ Tatran Janová
TJ Tatran Halenkov B 11
TJ Kladeruby

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
2
11

V
8
7
7
7
4
6
4
4
2
3
1
2

VP
0
1
1
1
4
0
1
0
1
0
1
0

PP
1
1
1
1
0
0
1
2
2
0
7
0

P
2
2
2
2
3
5
5
5
6
8
9

Skóre
34:17
35:17
30:22
24:16
25:21
36:20
31:28
19:27
23:28
15:35
17:42
18:34

Body
25
24
24
24
20
18
15
14
10
09
09
06

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 4/2020: …vlády zastupitelů volených bez alternativy. Vylosována byla Michaela Janáčová, Janová 200.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 2/2020: Za první republiky, částečně i za socialismu, měla Janová řadu služeb. Dnes… (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.
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