JANOVSKÉ LISTY
ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

SVÁTEČNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
končí rok 2018 a čas dospěl k období, kdy se většina
obyvatel snaží vytvořit ve svých domácnostech, ale i při
míjení naprosto cizích lidí, ovzduší sounáležitosti,
porozumění, přátelství, v rodině pak zřídlo lásky a radosti
nejbližších, klidu a oslavy života.
Rok 2018 byl, stejně jako pro všechna města a obce
v České republice, rokem komunálních voleb, tedy
možných změn nebo naopak potvrzení stávajícího. Chtěl
bych poděkovat všem občanům, kteří přišli dát svůj hlas,
přestože kandidovalo pouze jedno sdružení. Zároveň bych
chtěl poděkovat novému zastupitelstvu za projevenou
důvěru při volbě starosty. V čele zastupitelstva skončil
dlouholetý člen a starosta Jan Machalec. Určitě si zaslouží
poděkování od těch občanů, kteří jej léta podporovali,
i od jeho kolegů v zastupitelstvu obce. Řady nově
zvolených zastupitelů rozšířil Lubomír Květoň, především
odborník na stavařinu a související projekty. Možná je to
pro řadu občanů minimální změna, ale i jeden hlas může,
pokud se tak rozhodne, být dostatečně slyšitelný. Naší
společnou snahou bude vést obec v následujících čtyřech
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letech ke spokojenosti co největšího počtu občanů.
V následujícím roce 2019 nás čeká v první řadě
stabilizace sesuvu na Štěpnici. Na akci bude obec čerpat
dotaci se spoluúčastí. V závěru tohoto roku jsme
doplatili úvěr na tělocvičnu, takže můžeme investovat
finance do projektů, které jsme si vytkli v našem
volebním programu na léta 2018 – 2022.
Z těch méně finančně náročných je to například
instalace autobusové zastávky ve směru na Velké
Karlovice, pokud to umožní předpisy o udržitelnosti
dotovaných projektů, poněvadž na chodník u hlavní
silnice jsme čerpali dotace.
Z těch náročnějších nás čeká vybudování parkoviště
u hřbitova. Zde bude obec čerpat z vlastních zdrojů,
takže nebudeme limitováni žádnými nařízeními
respektive omezeními, jak to bývá u dotačních titulů.
Velmi důležitým prvkem v politice obce je a nadále
bude podpora aktivních spolků, kterým zároveň
děkujeme za činnost pro místní občany i široké okolí a
tím i za nemalou propagaci obce.
Z dlouhodobých záměrů se bude jednat především o
postupnou opravu nebo celkovou obnovu sloupů
veřejného osvětlení a rovněž postupnou opravu nebo
výměnu elektrického vedení veřejného osvětlení,
abychom se vyvarovali výpadků osvětlení v jednotlivých
částech obce po každém větším dešti. Pokračovat
chceme i ve smysluplné podpoře a rozvoji podmínek
v naší mateřské škole.
Tím nejdůležitějším poselstvím nově zvoleného
starosty obce, všech zastupitelů a zaměstnanců v těchto
dnech je, abyste všichni v následujícím období prožili
svátky klidu, aby pro Vás Vánoce byly doslova svátky
pohody, setkávání s nejbližšími, vzpomínkami na ty,
kteří prožívají sváteční dny ve vzdálených částech světa.
Aby přinesly mnoho radosti v obydlích s dětmi a všem
pevné zdraví a úspěšný následující rok 2019.
starosta obce Janová Jaroslav Tomanec

KOMUNÁLNÍ VOLBY V JANOVÉ
Pořadí jednotlivých kandidátů je uvedeno podle počtu získaných hlasů:
Věk Pořadí na HL
Počet hlasů
1
Machalec Richard
44
2.
134
2
Květoň Lubomír
57
4.
134
3
Tomanec Jaroslav
47
1.
121
4
Hradová Taťána
54
6.
117
5
Olšák Aleš
58
8.
117
6
Bartík Dalibor
50
5.
116
7
Hromadová Romana
30
3.
109
8
Kotrla Lubomír
48
7.
108
9
Bronislav Soukup
46
9.
107
Zastupitelé na svém ustavujícím zasedání zvolili do funkce starosty obce Jaroslava Tomance.

JANOVSKÉ LISTY
ZÁPIS 55. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO DNE 19. 9. 2018
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno
v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání
bylo řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 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. Na
návrh starosty byl program doplněn o bod Schválení
víceprací a méněprací při revitalizaci hřbitova a Plán
financování obnovy kanalizace.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 55:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 8
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Zpráva finančního výboru
6. Návrh smlouvy na vypracování nového LHP
7. Odprodej části pozemku
8. Schválení víceprací a méněprací při revitalizaci
hřbitova
9. Plán financování obnovy kanalizace
Návrh usnesení 543/0918: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 543/0918 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Dalibor
Bartík a Jaroslav Tomanec, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Richarda Machalce.
Návrh usnesení 544/0918: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Jaroslava
Tomance, zapisovatelem Richarda Machalce.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 544/0918 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 8
Účetní
obce
seznámila
zastupitele
podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 8.
Návrh usnesení 545/0918: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 545/0918 bylo schváleno.
Bod 4 – Zpráva kontrolního výboru
Dalibor Bartík jako předseda kontrolního výboru
seznámil zastupitele obce se zápisem z jednání
kontrolního výboru. Kontrolováno bylo hospodaření
sportovní haly, docházka členů ZO v roce 2017,
hospodaření les – těžba a prodej dřeva, kontrola usnesení
č. 367/0217, 364/0217, 373/0317, 481/0317, dopravní
komunikace v obci, chodníky v obci, rozvaděč veřejného
osvětlení u Mikušů, recyklační kontejnery, sesuv na
Snozku, údržba potoků v obci, osvětlení v obci.
Podrobný zápis z jednání kontrolního výboru je přílohou
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zápisu.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru.
Bod 5 – Zpráva finančního výboru
Zprávu za finanční výbor přednesl člen FV Jaroslav
Tomanec. Předmětem kontroly byla školní jídelna ( počet
strávníků, rozdělení strávníků, výnosy, náklady, zisk),
kontrola účetních dokladů, vedení účetnictví, kontrola
provozně účelového příspěvku od zřizovatele. Podrobný
zápis z jednání finančního výboru je přílohou zápisu.
Účetní obce paní Kotrlová připomínkovala, že kontrolu
provozně účelového příspěvku od zřizovatele bude nadále
provádět jen finanční výbor obce.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu
finančního výboru.
Bod 6 – Návrh smlouvy na vypracování nového LHP
( lesní hospodářský plán)
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem smlouvy od
pana Ing . Pavla Viačky. Cena díla je stanovena na 300
Kč / 1ha bez DPH. LHP se zpracovává na 10 let.
Návrh usnesení 546/0918: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje smlouvu na vypracování nového LHP
navrženou panem Ing. Pavlem Viačkou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 546/0918 bylo schváleno.
Bod 7 – Odprodej části pozemku
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti prodeje
části pozemku č.p. 1563/28 katastrální území Janová.
Návrh usnesení 547/0918: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku č.p.
1563/28 katastrální území Janová.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 547/0918 bylo schváleno.
Bod 8 – Schválení víceprací a méně prací při
revitalizaci hřbitova
Starosta obce seznámil zastupitele s kontrolou při plnění
víceprací a méně prací firmy TM stav při revitalizaci
hřbitova. Vícepráce i méněpráce se shodují s plánem
prací. Bude sepsán Dodatek smlouvy o dílo.
Návrh usnesení 548/0818: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje sepsání Dodatku smlouvy o dílo s firmou TM
stav na vícepráce a méněpráce.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 548/0918 bylo schváleno.
Bod 9 – Plán financování obnovy kanalizace
Starosta obce seznámil zastupitele s nutností zřízení
finančního fondu na obnovu a údržbu kanalizace.
Návrh usnesení 549/0918: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zřízení finančního fondu na obnovu a údržbu
kanalizace.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 549/0918 bylo schváleno.
Bod 10 – Různé
Lubomír Kotrla vznesl dotaz na opravu schodiště u
sportovní haly. Místostarosta vznesl podnět na opravu
schodiště metodou „kamenný koberec“ a k oslovení firem
k zjištění ceny.
Lubomír Kotrla vznesl podnět k vykácení stromů a
křovin u mostku směrem k železničnímu přejezdu,
z důvodů bezpečného průjezdu.
Aleš Olšák vznesl podnět k ořezu křovin na obecních
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pozemcích u křižovatek v obci.
Lubomír Kotrla vznesl dotaz na nové dětské hřiště za
školkou. Jeho dokončení proběhlo zdárně 27.8. 2018.
Nyní jsme ve fázi financování a dotací.

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉ DNE 5. 11. 2018
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová (dále též jako
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin
dosavadním starostou obce Janem Machalcem („dále jako
„předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Předsedající schůze dále z prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval,
že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9
členů
zastupitelstva),
takže
zastupitelstvo
je
usnášeníschopné.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající
přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu obce Janová a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné
členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Členům
zastupitelstva bylo předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva. (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil
slib s výhradou.
Usnesení č. 1/1118
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová schvaluje následující
program ustavujícího zasedání:
I) Složení slibu členy nového zastupitelstva
II) Schválení programu
III) Schválení postupu jednání dle stávajícího
jednacího řádu
IV) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
V) Volba starosty a místostarosty
VI) Zřízení finančního a kontrolního výboru
VII) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva
VIII) Diskuse
IX. Závěr
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Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/1118 bylo schváleno.
Jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Janová bude postupovat dle jednacího řádu dle § 96
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Usnesení č. 3/1118
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Richarda
Machalce a Dalibora Bartíka. Dále navrhl zapisovatelem
Miroslavu Kotrlovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová určuje ověřovatele zápisu
Richarda Machalce a Dalibora Bartíka, zapisovatelem
Miroslavu Kotrlovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se
Usnesení č. 4/1118 bylo schváleno
Volba starosty a místostarosty
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva
vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla
vykonávána jako uvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová v souladu s § 84 odst. 2 písm.
k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že podle platného jednacího řádu
probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním.
Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení
návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly
podány.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba
starosty:
Předsedající navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Jaroslava
Tomance. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová volí starostou Ing. Jaroslava
Tomance.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/1118 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále
veden jako „předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba
místostarosty:
Předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty
Richarda Machalce. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová volí místostarostou Richarda
Machalce
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/1118 bylo schváleno.
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Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a
volba místostarosty:
Předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty
Richarda Machalce. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová volí místostarostou
Richarda Machalce
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/1118 bylo schváleno.
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o
povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť
funkční období výborů předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční
výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude
mít 5 členů. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová zřizuje finanční výbor a
kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.
Výsledek hlasování: Pro9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/1118 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy
finančního výboru Taťánu Hradovou. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová volí předsedou finančního
výboru Taťánu Hradovou a členy finančního výboru
Martina Rotigela, Karlu Vašťákovou, Roberta
Kovaříka a Miroslavu Kotrlovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/1118 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru Dalibora Bartíka. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Janová volí předsedou kontrolního
výboru Dalibora Bartíka a členy kontrolního výboru
Bronislava Soukupa, Ing. Lubomíra Květoně Aleše
Olšáka a Michala Halka.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/1118 bylo schváleno.
Odměna za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Odměna neuvolněným zastupitelům bude dle Přílohy
k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. místostarosta dle
sloupce č. 6, předsedové výboru dle sloupce 8 a
neuvolněný člen zastupitelstva dle sloupce č. 10.
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Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/1118 bylo schváleno.
Diskuse
V diskusi vystoupili tito občané:
Jan Machalec nově zvoleným členům zastupitelstva obce
hodně úspěchů a jako první počin je přislíben dotační titul
SFŽP na sesuv Štěpnice, který bude realizován v příštím
roce ve výši cca 6 942 tis. Kč.
Zdena Chudějová – za turistický kroužek vyzvedla
dobrou spolupráci s bývalým starostou p. Janem
Machalcem a poděkovala mu za dobrou práci starosty
v minulém funkčním období a na další podporu tohoto
kroužku s novým zastupitelstvem obce.
Starosta obce Ing. Jaroslav Tomanec poděkoval
bývalému starostovi za jeho dobrou práci a všem
poděkoval za dnešní účast.

ZÁPIS 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JANOVÁ KONANÉHO DNE
19. 11. 2018
Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno
v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 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. Na
návrh starosty byl v program rozšířen a doplněn o body. U
bodu č. 3 byl vyňat Plán financování obnovy kanalizace a
zařazen jako bod č. 14, zařazení bodu č. 15 Návrh
rozpočtu MŠ Janová na rok 2019 a Návrh střednědobého
rozpočtu MŠ Janová na roky 2020 – 2022, bod č. 16
Žádost o souhlas se zřizováním a realizací projektu Výzva
63 MŠ Janová, bod č. 17 Zpravodaj obce Janová –
doplnění redakční rady, bod č. 18 Proplacení dovolené,
bod č. 19 Žádost o finanční dar a bod č. 20 Volba předsedy
komise pro kulturu a sport.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 1:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 9 a hospodaření obce za 3/
2018
4. Návrh rozpočtu na rok 2019
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020
- 2022
6. Plán inventur
7.
Schválení ZO k rozpočtovým opatřením u
dotačních
8. Žádost o prodej pozemku
9. Žádost o prodej pozemku
10. Žádost o prodej pozemku
11. Žádost o prodej pozemku
12. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem
(odbor územního plánování)
13. Zpráva o uplatňování územního plánu Janová za
období 8/2014 - 4/2018
14. Plán financování obnovy kanalizace
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pokračování ze strany 4
15. Návrh rozpočtu na rok 2019 + Návrh
střednědobého rozpočtu na rok 2020-2022
16. Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu
17. Zpravodaj obce Janová – doplnění člena redakční
rady
18. Proplacení dovolené
19. Žádost o příspěvek
20. Volba předsedy Výboru pro kulturu a sport
Návrh usnesení 10/1118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/1118 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Lubomír
Kotrla a Ing. Lubomír Květoň, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 11/1118: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Kotrlu a Ing.
Lubomíra Květoně, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/1118 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 9 a hospodaření obce
za 3/ 2018
Účetní obce seznámila zastupitele velmi podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 9 a hospodařením obce za rok
2018
Návrh usnesení 12/1118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/1118 bylo schváleno.
Účetní obce dále seznámila zastupitele se zprávou o
hospodaření obce za 3/ 2018.
Bod 4 – Návrh rozpočtu na rok 2019
Účetní obce předložila zastupitelům a podrobně
informovala zastupitele o návrhu rozpočtu na rok 2019.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí návrh
rozpočtu na rok 2019.
Bod 5 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
rok 2020 - 2022
Účetní obce předložila zastupitelům a informovala
zastupitele o návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na
rok 2020 - 2022.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí návrh
střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 – 2022.
Bod 6 – Plán inventur
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem plánu
inventur. Starosta obce navrhl jako předsedu
inventarizační komise Dalibora Bartíka a jako členy
inventarizační komise Aleše Olšáka, Michala Tkáče a
Miroslavu Kotrlovou. Starosta obce proškolil předsedu a
členy inventarizační komise.
Návrh usnesení 13/1118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje plán inventur.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/1118 bylo schváleno.
Bod 7 – Schválení ZO k rozpočtovým opatřením u
dotačních titulů
Starosta obce navrhl zastupitelstvu obce zmocnit starostu
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ke schvalování rozpočtových opatření u dotačních titulů.
Návrh usnesení 14/1118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zmocnit starostu obce ke schvalování
rozpočtových opatření u dotačních titulů.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/1118 bylo schváleno.
Bod 8 – Žádost o prodej pozemku
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o prodej části
pozemku č. 1563/28. Žadatel bude vyzván k upřesnění
detailů týkajících se jeho žádosti.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí žádost o
prodej pozemku.
Bod 9 – Žádost o prodej pozemku
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o prodej
pozemku č. 17104 o výměře 5m2.
Návrh usnesení 15/1118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 17104 o výměře
5m2.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/1118 bylo schváleno.
Bod 10 – Žádost o prodej pozemku
Starosta obce navrhl zastupitelům prověřit žádost o
odkoupení části pozemku, která byla na Obecní úřad
Janová podaná 8.1.2016. Prověřením žádosti z 8.1.2016
byl
pověřen
kontrolní
výbor.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí prověření
žádosti o prodej pozemku ze dne 8.1.2016
Bod 11 – Žádost o prodej pozemku
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o prodej
pozemku p.č. 2795/2 o výměře 156m2. Cena byla
stanovena na 35,-Kč/m2.
Návrh usnesení 16/1118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje prodej pozemku p.č. 2795/2 o výměře 156m2
za cenu 35,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/1118 bylo schváleno.
Bod 12 – Určení zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem ( odbor územního plánování)
Starosta navrhl zastupitelům pověřit jeho osoby pro
spolupráci s pořizovatelem ( odbor územního plánování).
Návrh usnesení 17/1118: Zastupitelstvo obce Janová
určuje Ing.Jaroslava Tomance, člena zastupitelstva, aby
spolupracoval s pořizovatelem – odborem územního
plánování, stavebního řádu a dopravy Městského úřadu
Vsetín, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů ( dále jen „stavební zákon“.):
1. Při zpracování a úpravě návrhu zadání (změny)
územního plánu obce Janová ( § 47 odst. 1 a 4
stavebního zákona)
2. Při vyhodnocení výsledků projednání návrhu
(změny) územního plánu obce Janová, zajištění
řešení případných rozporů a v případě, že je
potřeba pořídit na základě výsledků projednání
nový návrh (změny) územní plán obce Janová,
zpracování návrhu pokynů pro jeho zpracování
(§ 51 odst. 1 a 3 stavebního zákona)
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3. Při vyhodnocení výsledků projednání a
zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
(změny) územního plánu obce Janová (§ 53
odst.1 stavebního zákona)
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/1118 bylo schváleno.
Bod 13 – Zpráva o uplatňování územního plánu
Janová za období 8/2014 - 4/2018
Starosta obce předložil zastupitelům Zprávu o
uplatňování územního plánu Janová za období 8/2014 –
4/2018.
Návrh usnesení 18/1118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 55 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších a prováděcích
předpisů, zprávu o uplatňování územního plánu Janová
za období 8/2014 – 4/2018 včetně pokynů pro zpracování
návrhu změny č. 1 územního plánu Janová.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/1118 bylo schváleno.
Bod 14 – Plán financování obnovy kanalizace
Starosta obce informoval zastupitele o plánu financování
obnovy kanalizace.
Návrh usnesení 19/1118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje plán financování obnovy kanalizace.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/1118 bylo schváleno.
Bod 15 – Návrh rozpočtu na rok 2019 + Návrh
střednědobého rozpočtu na rok 2020-2022
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu
MŠ Janová na rok 2019 a návrhem rozpočtu na rok 2020
– 2022 vypracovaný ředitelkou MŠ Martinou Borsíkovou
Ďurinovou.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí návrh
rozpočtu MŠ Janová na rok 2019 a návrhem rozpočtu na
rok 2020 – 2022.
Bod 16 – Žádost o souhlas zřizovatele s realizací
projektu
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o vydání
souhlasu zřizovatele školy s realizací projektu „ Výzva 63
v MŠ
Janová“
reg.č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011279.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí žádost o
souhlas zřizovatele s realizací projektu „ Výzva 63 v MŠ
Janová“ reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011279.
Bod 17 – Zpravodaj obce Janová – doplnění člena
redakční rady
Redaktor Zpravodaje obce Janová informoval zastupitele
o návrhu změny člena redakční rady. Novým členem
redakční rady pro další období se stala Ludmila Filáková.
Návrh usnesení 20/1118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje pro další období nového člena redakční rady
Ludmilu Filákovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/1118 bylo schváleno.
Odstupující člence redakční rady Zdence Chudějové
děkujeme za její dosavadní práci v redakční radě.
Bod 18 – Proplacení dovolené
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o proplacení
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dovolené bývalého starosty Jana Machalce.
Návrh usnesení 21/1118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje proplacení dovolené bývalému starostovi Janu
Machalcovi.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/1118 bylo schváleno.
Bod 19 – Žádost o příspěvek
Starosta obce předložil žádost Záchranné stanice
Bartošovice o finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč.
Návrh usnesení 22/1118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje příspěvek Záchranné stanici Bartošovice ve
výši 3.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 8, Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/1118 nebylo schváleno.
Bod 20 – Volba předsedy Výboru pro kulturu a sport
Starosta obce navrhl jako předsedu Výboru pro kulturu a
sport Ing. Romanu Hromadovou.
Návrh usnesení 23/1118: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Ing. Romanu Hromadovou jako předsedkyni
Výboru pro kulturu a sport.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/1118 bylo schváleno.
Bod 21 - Různé
Kotrla Lubomír se dotazoval, jak dopadla reklamace
cest u firmy Mobiko. Vzhledem k rozsáhlým opravám
bude firma Mobiko potřebovat vyčlenit větší časový
prostor pro dané opravy, které provede.
Dále se Lubomír Kotrla zajímal, zda by bylo možné
obměnit vánoční světelnou výzdobu v obci. Ze strany
obce bude vznesen dotaz na příslušná místa Města
Vsetína, zda by vyřazenou vánoční světelnou výzdobu
bylo možné odkoupit.
Místostarosta obce informoval přítomné o ukončení
spolupráce s Valašským gruntem, který obci Janové
zabezpečoval likvidaci biologického odpadu. Obec
Janová bude muset hledat jinou variantu likvidace
biologického odpadu.
Starosta obce se zúčastní na základě pozvánky schůze
družstva v obci Janová, kde budou přítomní seznámeni
s budoucí koncepcí fungování družstva.
Na základě kontroly části pozemků p.č. 2756/1 a p.č.
2771 v katastrálním území Janová došlo těžkou technikou
k poškození cesty. Ve spolupráci s obcí Ústí se bude
hledat způsob opravy poškozené cesty.
Starosta obce informoval přítomné o první části dotace
na revitalizaci hřbitova ze Zlínského kraje, která již byla
obci proplacena.

OBEC JANOVÁ PŘIJME PRACOVNÍ
POSILY!
Obec Janová přijme pro veřejně prospěšné práce dva
pracovníky, ženy i muže. Bližší informace získáte na
obecním úřadě u starosty obce Jaroslava Tomance (tel.:
605 408 715) nebo u místostarosty obce Richarda
Machalce (tel.: 603 451 528).
Přestože je i v současné době dle hlášení Úřadu práce
Vsetín v Janové přes dvě desítky nezaměstnaných, není
pro získání práce podmínkou být obyvatelem obce.
Žádáme o spolupráci také občany, kteří vědí o lidech, jež
hledají práci, aby o této výzvě dotyčné informovali.
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VOLBY DO SENÁTU V JANOVÉ

Volby do Senátu v Janové, stejně jako v celém volebním okrsku, byly jednokolové, poněvadž Jiří Čunek zvítězil již
v prvním kole voleb. V Janové občané hlasovali takto:
Vydaných obálek bylo 226, odevzdaných obálek 219, platných hlasů 212, volební účast 37, 48 %.
Kandidát
Počty hlasů
% hlasů
Volební
Politická
příslušnost 1. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly strana
1. kolo
1
Čunek Jiří
KDU-ČSL KDU-ČSL 71
33,49
2
Koňařík Miroslav
NK
BEZPP
72
33,96
3
Fojtíček Zbyněk
ODS
ODS
20
9,43
4
Kořenek Petr Mgr.
ČSSD
ČSSD
26
12,26
5
Bazalková Dáša
KSČM
KSČM
8
3,77
6
Vraj Radek Ing.
SPD
SPD
15
7,07

O MATEŘSKOU ŠKOLU V JANOVÉ SE
ZAJÍMÁ KRAJSKÝ ÚŘAD
Několik posledních let byla škola základní včetně
mateřské středobodem svárů spějících až k rozdělení
občanů obce na nesmiřitelné skupiny. Vzedmutí
anonymních pomluv, probuzení hulváta v člověku, místo
v televizním zpravodajství jako nechvalně proslulá obec.
To, co trvalo o nějaký rok déle a nebylo veřejně
propíráno, byly vzrůstající náklady na provoz školy a
školky. První důvody natažených rukou a neustálého
navyšování rozpočtu odhalilo trestní stíhání zpronevěry.
Poté nastala pro obec ve financování těchto institucí éra
snů. Ať už byl ředitel Lucbauer odejit z jakýchkoliv
osobních a profesních důvodů, byl v novodobé historii
jediným, který nechodil na zastupitelstva s nataženou
rukou. Ba naopak, dovedl ještě ušetřit.
Následující krizový záskok po odchodu ředitele a
nezájmu o tento post ze strany odborné veřejnosti se obci
finančně nevyplatil. Zastupující ředitelka použila před
svým odchodem finance na řadu různých odměn bez
informování zřizovatele, čímž zatížila rozpočet obce.
Jako příspěvková organizace nesmí škola a školka skončit
v minusu, takže obec musela schodek dorovnat. Navíc
zákon takové chování ředitelů do roku 2018 neřešil. Dnes
musí být finance od zřizovatele zúčtovatelné, takže
vedení uvedených institucí je nemůže svévolně používat
bez vědomí obce, jak se mu zamane.
Po několika kritických měsících již samostatné
mateřské školy byla dosazena zastupiteli do vedení nová
ředitelka, která vládne dětem doposud. Martina Borsíková
Ďurinová. Zpočátku vše spělo klasickým směrem

natažených rukou, které opakovaly, dejte nám více peněz,
potřebujeme peníze, nemáme na mzdy. Ale z příspěvku
obce se bez jejího souhlasu nesmí čerpat na mzdy. Takže
situace byla mnohdy jiskřivá a nechyběly ani zvýšené
polohy hlasů. K tomu samozřejmě nepřidaly na klidu ani
personální problémy ve školce, srážka starých zažitých
zvyků a názorů na práci nového vedení. Prostě problémů
bylo až na půdu v samotné mateřské škole i ve vztahu
k zřizovateli.
Proto si na posledním zasedání zastupitelstva mohli
zastupitelé připadat jako děti rozbalující dárečky pod
stromečkem. Ne, nikoliv, žádosti o více financí nebo nyní
spíše o možnost jejich použití se nevytratily. Ale získaly
naprosto jiný rozměr díky, aby to člověk nezakřikl,
proměně přístupu ředitelky k řešení krizových situací. Tou
největší změnou je, že ředitelka Borsíková Ďurinová
nečeká, až jí peníze spadnou do klína, ale vyrazila je
hledat. Nejedná se však pouze o peníze. Pro rodiče a
budoucnost obce, kterou kolektiv mateřské školy
spoluutváří přístupem k dětem a jejich všestrannému
rozvoji, což je možná ještě důležitější, než ty zpropadené
všudypřítomné peníze, jsou nové přístupy v práci s dětmi.
Čtenář může posoudit sám.
První slova, která ředitelka školky na zastupitelstvu
přednesla, že se školce daří, sice okamžitě zvýšila
pozornost přítomných, ale důvěrou v řečené to asi nebylo.
Alespoň zpočátku. Ředitelka Borsíková Ďurinová
oznámila zastupitelům, že budova bývalé školy je již
v podstatě celá přizpůsobená pro výchovu předškolních
dětí. Zde připomněla, že chce ještě se souhlasem
zastupitelů vytvořit sociální zařízení pro děti v přízemí,
aby například během oběda nemusela učitelka s dítětem
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odcházet až do 1. patra. Prostě zvýšit komfort pro děti.
Dříve ředitelka žádala, aby tuto přestavbu provedla na
svoje náklady obec. Nyní přišla s řešením, že si na
přestavbu našetří z obecního rozpočtu, co rok, to nějaká
úspora, a pokud bude příznivá konstelace, za tři čtyři roky
provést výše uvedené stavební úpravy.
Dále ředitelka oznámila zastupitelům, že požádala o
finanční podporu přes MAP 2 (místní akční plány rozvoje
vzdělávání) ve výši 340.000 Kč, která bude s největší
pravděpodobností schválena. Tento příspěvek by na roky
2019 – 2022 pokryl náklady na zaměstnání asistenta –
pedagoga, pravděpodobně i včetně mimoškolních aktivit
pro děti a občany Janové.
V lednu příštího roku vstoupí školka do dalšího
projektu přes nadaci ČEZ, týkajícího se rekonstrukce
školního hřiště, který by byl v případě výběru MŠ Janová
stoprocentně dotovaný.
Jak je již uvedeno v titulku, i když tam informace
vyvolává spíše negativní představy po nedávných
zkušenostech, Mateřská škola Janová byla pochválena
odborem školství Zlínského kraje za úspěšně
aplikovanou novinku – čtení dětem. Jak již Janovské
listy informovaly v předchozích číslech, do školky
chodí předčítat senioři z řad turistů. Akce je přijímána
dětmi, ale i samotnými předčitateli výborně, a jak je vidět,
tak i samotným nadřízeným orgánem. V současné době
byla ředitelka Borsíková Ďurinová vyzvána ke spolupráci
s krajem, aby pracovníky seznámila s postupem, jak tuto
akci uvedla v život. Kraj poté hodlá informovat i další
školky v kraji o možnosti aplikovat vynález janovské
školky i do jejich plánů. Některé školky v okolí již
dokonce žádají MŠ Janová o „zapůjčení“ janovských
turistů k předčítání. To je úžasná zpráva pro všechny
vstřícně smýšlející občany.
Převratnou novinku v činnosti mateřské školy ředitelka
oznámila vzápětí. Děti takřka pravidelně navštěvují místní
knihovnu a získávají tolik potřebný vztah k literatuře, aby
v dospělosti nemusely koktat a hledat slova díky malé
slovní zásobě. Nechodí zde pouze školkáči, ale i jejich
rodiče v rámci mimoškolních aktivit. Díky pomoci
janovské knihovnice Vlasty Valešové a taky Zdeně
Haplové z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, vždy
prožijí v knihovně zajímavé chvíle. Proto se ředitelka
MŠ rozhodla polovinu ze zisku získaného s pomocí
občanů sběrem starého papíru věnovat místní
knihovně k rozšíření dětského knižního fondu
v Janové. Taková zpráva si vždy zaslouží uznání.
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Dalším z plánů ředitelky MŠ, který je i v zájmu obce, je
zvýšit počet strávníků, který zaznamenal podstatný odliv
právě během reorganizací po změně vedení a rekonstrukci
nefukčních způsobů práce. Reputace se zničí během
několika dní, ale náprava a získání důvěry trvá i dlouhé
měsíce.
Již nyní se snaží vedení MŠ ve spolupráci s kuchařkou
Marií Olšákovou vymýšlet nové způsoby zpestření
jídelníčku. Není vyloučena ani možnost, kdy se na přání
strávníka bude do jídelníčku zařazovat jeho oblíbené
jídlo. Samozřejmě, že želví polévka a humr jako druhý
chod to nebude. S ohledem na děti ani guláš zvaný bič
orientu. Možnosti však existují, jen získat ztracenou
důvěru. I když se nejedná o přímé zlepšení stravování, tak
janovská kuchyně je pro okolní školy a školky inspirací
taktéž svým jídelníčkem, jak informovala zastupitele
ředitelka MŠ.
Mnozí můžou argumentovat tím, že se povětšinou
zatím jedná o plány. Ano. Stejně tak můžeme napsat, že
jedna vlaštovka jaro nedělá. Nicméně i plány jsou
jednoznačným pokrokem. I úspěchy mateřské školy ve
způsobu výuky, které se dokonce staly vzorem pro další
školky, jsou možnou předzvěstí pozitivních změn.
V takovém případě se stane i zvýšená podpora Mateřské
školy Janová z peněz obyvatel obce žádoucí a především
ospravedlnitelná. Takže teď jen zbývá popřát celému
kolektivu, aby vytrval ve svých předsevzetích a dokázal
plány uvést v život.
Na závěr snad ještě jedna informace, kterou se ředitelka
nechlubí. Rozhodla se rozšířit svoje vzdělání a zvyšuje si
kvalifikaci na Národním institutu pro další vzdělávání
studiem pro ředitele škol a školských zařízení.
text: Radomír Dolanský, foto: Radomír Dolanský, archiv
knihovny, Jana Kaňůrková

KOŠT SLIVOVICE OPĚT
S DŽEJMSOVCI
Po roční přestávce se na scénu akcí opět vrací oblíbená
akce koštování slivovice v kavárně ZZJM v Janové.
Tentokrát zvou Džejmsovci na 16. března 2019 od 17.
hodin tradičně v sále kavárny. Soutěžní vzorky můžou
zájemci o účast v soutěži o nejlepší slivovici nosit již nyní
k Džejmsovcům.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V JANOVÉ
Šest malých novorozených občánků vítala po roce obec
Janová. Někdo by mohl říci, že to není mnoho. Ale pro
obec s přibližně 750 občany to taky není málo.
Především v době, kdy se v mnoha obcích i městech
počty občanů snižují.
K slavnostnímu přivítání se dostavili všichni pozvaní
rodiče s dětmi. Samozřejmě nechyběli další rodinní
příslušníci, takže společenská místnost se téměř zcela
zaplnila. Úvodní přivítání si vzala na starost členka
zastupitelstva a předsedkyně výboru pro kulturu a sport
Romana Hromadová. Společně s ní pak přivítal všechny
přítomné místostarosta obce Richard Machalec, který
v tento den absolvoval svoji životní dvojroli. Musel
stíhat povinnosti hostitele jako místostarosta a zároveň
vítat i sebe sama jako hrdý otec malého Honzíka.
Dalo by se říci, že již dlouholetými vzácnými hosty
jsou při vítání občánků děti z mateřské školy. Jen ty
obličeje se při vystoupeních rok od roku mění. I tentokrát
na novorozence stará garda ze školky nezapomněla.
Školkáči společně se svou ředitelkou a sbormistryní v
jednom Martinou Borsíkovou Ďurinovou předvedli
dojemné a krásné pásmo. Nezapomněli na miminka, na
maminky ani na tatínky. Zazněla nádherná vyznání plná
lásky k rodičům, dětských nadějí na její opětování, až
mnohým při vzpomínce na své maminky a tatínky
sevřelo se hrdlo a oči měly najednou úplně jiný výraz.
Ale byly zde i veselé básničky a dojetí střídal smích, a co
chvíli potlesk nadšených přítomných. Je zapotřebí
zdůraznit, že v Janové při vystoupení školkáčů nemusí
nikdo tleskat nuceně, protože janovské děti prostě umí!
Dokonce i mimina se chechtala a ani jedno nezačalo
plakat, tak neobvykle poutavé bylo vystoupení dětí ze

školky.
Pak nastala chvíle nejslavnostnější, přivítání starosty
obce povstáním přítomných. Starosta obce Jan Machalec
ve své podstatě navázal na přání dětí ze školky, jen více
slovem určeným sluchu rodičů. Nezapomněl na
důležitost rozvoje obce, která by měla poskytovat
občanům dostatečné podmínky, aby zde zakládali své
rodiny. Přál dětem milující rodiče, ale i rodičům lásku
svých dětí ve věku, kdy od nich převezmou žezlo
dospěláckého života. Ale i obci Jan Machalec přál, aby
na ni dnešní novorozenci nezapomněli. A i když je vítr
života rozfouká do různých míst ve světě, aby se vraceli
do své rodné vísky s hřejivým pocitem v srdci a
vědomím, že Janová je jejich rodný domov.
Po proslovu starosty následoval slavnostní zápis rodičů
do kroniky, předání malých upomínkových darů,
gratulace a fotografovaní v kolébce, kterou si obec léta
opatruje pro tyto účely. Nejlépe její historii vystihla věta
novopečené babičky k svému synovi, novopečenému
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otci: „V této kolébce jsme fotili i tebe.“ Co může krásněji
vyjádřit sounáležitost s obcí než taková obyčejná, krátká a
přitom svým významem úžasná věta? Nechť tedy i
v daleké budoucnosti kolébka nového života v Janové vítá
další a další generace dětí, které zde naleznou domov.
text a foto: Radomír Dolanský

MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Klasicky se v den svátku Martina v Janové setkali
v podvečer před hasičskou zbrojnicí děti s rodiči
s lampiony a neodmyslitelně i s rytířem Martinem a jeho
koněm, aby prožili společně několik hezkých chvil. Tato
akce je v Janové již několik let výjimečná tím, že se jí
zúčastňují rodiny, které běžně člověk na akcích nevidí. O
to vzácnější je martinský nebo svatomartinský, komu co je
bližší, podvečer.
Těch klasik bylo v listopadový den 11. 11. 2018
několik. Smutná klasika posledních let, že Martin opět
nepřivezl sníh. Další klasika byla naštěstí veselejší.
Ochladilo se natolik, že průvod nevypadal jako parta
Valachů v zimních bundách na španělské pláži. I když
zrovna ve Španělsku v ty dny naopak sněžilo. Bláznivý
svět i počasí na chvilku zastavili pořádající hasiči milou
akcí.
Třetí klasika na akci pořádané janovskými hasiči - ti, kdo
si nestačili koupit lampion nebo chtěli mít svůj originál,
přišli o něco dříve do hasičské zbrojnice, kde si
z připraveného materiálu mohli vyrobit vlastní lampion.
Ve většině případů nikoliv vlastníma rukama, ale za
pomoci tvořivých rodičů. Děti dirigovaly a rodiče dle
pokynů vytvářeli krásné originály.
Vše bylo hotovo, připraveno, lampiony blikaly,
Martinův kůň blikal, tak mohly desítky dětí i s rodiči

vyrazit na cestu. Žádný pochodový krok, každý rychlostí,
jež vyhovovala délce končetin malých špuntů nebo
obvodové rychlosti kočárkových koleček. Šlo přece o to
pěkně se projít, pobavit se s přáteli, zablbnout si
s kamarády…
Po dobrodružné vycházce černočernou tmou
osvětlenou lampiony, čekalo na všechny překvapení ve
sportovním areálu. Do noci zářil po desítky tisíc let
největší přítel člověka, ještě větší přítel než pes – oheň.
V košíku voněly špekáčky, v dalších miskách napečené
sladkosti a slanosti, vedle čekaly várnice s teploučkým
čajem a pro rodiče svařeným čajem z hroznů. Takže jako
obvykle, rodiče dostali za úkol opékat špekáčky a děti se
šly projíždět na hřbetě zvířete s pohonem o výkonu
jednoho koně. Báječné podvečerní setkání pro děti i
dospělé zvládli hasiči opět na jedničku.
text a foto: Radomír Dolanský

ZPÍVÁNÍ S ČESKEM, JARMARK
A POMOC KUBÍČKOVI
Zatímco se po republice, a prý už i v zahraničí, vpodvečer
scházeli lidé ku zpěvu vánočních koled, v Janové toho
dobří lidé stihli mnohem více.
V minulosti vznikla v Janové tradice jarmarků
s rozsvěcením stromečku, kde se občanům rok co rok
svými vystoupeními představovaly děti ze školy i školky.
Několik posledních let akci pořádají janovští hasiči, kteří
jarmareční prodej spojili s několika netradičními
novinkami, a především s akcí Deníku Česko zpívá
koledy.
Podstatným prvkem je, že jarmareční zboží už
neprodávají klasičtí prodejci, ale vyrábějí je mladí hasiči.
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Takže jsou úspěšní na hasičských kolbištích, ale i natolik
zruční, že si občané jejich výtvory kupují opravdu
s nadšením, pro potěšení a zkrášlení svých svátečních
příbytků. Hasiči děti, dospělí i dospívající opravdu umí
tvořit hezké věci. Dovedou upéci, byť s pomocí
maminek, chutné cukroví a mnohé další. Tentokrát se s
nabídkou svých výrobků zapojily i děti z mateřské školy.
Takto si hasičská mládež vloni vydělala třeba na
vánoční besídku s dárečky. Ovšem letos se budoucnost
hasičského sboru rozhodla s penězi naložit jinak.
Poněvadž mají hasiči ve svém mottu i větu Ku pomoci
bližnímu svému, rozhodli se tento rok oželet vlastní
radost a čistý zisk věnují Kubíčkovi Pacutovi. A tak se
celá jarmareční část programu nesla v ovzduší pomoci,
kterého přítomným jeho rodiče Jana a Lukáš Pacutovi
představili krátkým sdělením:
Milí
příznivci
Dětského
vánočního městečka,
představujeme vám Kubíka Pacuta.
Kubík se narodil o tři měsíce dříve, vážil 740 g a od
první chvíle si musel své místo na tomto světě těžce
vybojovat. V důsledku extrémní nezralosti (26. týden
těhotenství) se potýkal s mnoha problémy, jako jsou
krvácení do mozku, hydrocefalus, enterokolitida,
ledvinový reflux, oční vada, dětská mozková obrna
(DMO). Po porodu byl téměř čtyři měsíce ve zlínské a
následně ostravské nemocnici, kdy jsme za ním dojížděli,
než jsme ho konečně mohli uvítat doma a seznámit se
starším bráškou. Kubík má ve svých čtyřech letech za
sebou již 11 operací, letos ho čeká 12. a toto číslo, žel,
ještě není konečné. Přes nepřízeň osudu a počáteční
špatné prognózy je z Kubíka šikovný kluk, i když zatím
není schopen sám chodit. Podle lékařů však stále existuje
šance a my neztrácíme naději. Případný peněžní dar
bychom rádi využili k lázeňské a rehabilitační péči,
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která ve snaze postavit se na vlastní nohy Kubíkovi
výrazně pomáhá. Za Kubíka z celého srdce děkují rodiče
Jana a Lukáš Pacutovi.
Proto se hasiči, a prostřednictvím nákupů
vystaveného zboží i přítomní občané, rozhodli přispět
Kubíčkovi na lázeňskou a rehabilitační péči. Přesně z
tohoto důvodu Ježíšek vymyslel lidem Vánoce a
v Janové to zafungovalo! Občané svými nákupy na
jarmarku pro Kubíčka shromáždili krásnou částku 6.500
Kč.
Z kasičky čajů o páté se rozhodli přispět turisté
částkou 1.500 Kč a při svém adventním posezení vyzvali
své přátele k další podpoře pro Kubíčka, kde se jim
podařilo k výše uvedené částce vybrat ještě 6.000 Kč.
Podpořit akci může kdokoliv ještě nákupem v Dětském
vánočním městečku na Vsetíně ve dnech 20. – 21. 12.
2018. Více o akci naleznete na stránkách
www.vanocnimestecko.cz .
Hasičskou zbrojnicí voněly grilované klobásy,
slaďounký čaj pro děti se přebíjel s vůní svařené
hroznové šťávy pro dospělé. Poprvé byla na jarmarku
vyhlášena soutěž o nejlepší vánočku, a tak i tři přihlášené
vzorky znamenaly úspěch. Do soutěže přihlásila svoji
speciální vánočku Dagmar Hromadová, která pomáhá
hasičům, kde je zdatným bojovníkem její syn. Velkou
soupeřkou jí byla další přihlášená dlouholetá specialistka
ve výrobě pochoutek všeho druhu Jiřina Machalcová.
Mezi vánočkami soutěžilo i rozinkové tajemství, které
vyrobily děti z místní mateřské školy.
Aby si děti zkrátily čekání na vyhlášení výsledků,
zazpívaly všem přítomným, kterých letos opět přišlo více
než vloni. Odhadem asi více než 120 návštěvníků, takže
když to porovnáme se vsetínským, přibližně třísethlavým
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tělesem u kulturáku, je to v Janové v přepočtu na počet
obyvatel rekordní návštěva.
Samozřejmě, že se děti vmžiku staly pěveckými
celebritami a pod taktovkou ředitelky Martiny a učitelky
Jany vykrajovaly ze rtů diváků vanilkové rohlíčky do
tvaru úsměvu. A trpělivost se vyplatila. Věřte nevěřte,
nejlepší vánočku upekly děti z mateřské školy! Určitě
proto, že při nedávné návštěvě knihovny vařily dort
podle receptury pejska a kočičky.
Hned po dětech ze školky přišli na pódium s kytarami
zahrát a zazpívat mladí hasiči pod vedením Klárky
Katrušákové, která je velmi aktivní hasičkou, zpěvačkou,
hráčkou na hudební nástroje. Samozřejmě, že i tito
umělci sklidili zasloužený potlesk. Pak se již přiblížila
velká chvíle – rozsvícení vánočního stromečku.
V Janové bývá již tradičně sytě modré barvy se zlatou
hvězdou. A do stromečkového světla zazněly první tóny
koled, z dnes již tradiční akce Deníku, zde Valašského
deníku, Česko zpívá koledy. Lidé otevřeli zpěvníky a
společně si zazpívali klasické tóny vánočních písní, které
měly v dávných dobách obměkčit boháče, aby
obdarovali koledníky. Zpěv vytvořil nejen předsváteční
atmosféru, ale sblížil pár desítek lidí, kteří přišli společně
prožít několik hezkých chvil. V dnešní době stále
vzácnější úkaz. Ale ještě žije, tak si jej střezme!
text a foto: Radomír Dolanský

PODZIMNÍ NÁVŠTĚVA V KNIHOVNĚ
Dne 18. října odpoledne přišla paní ředitelka Borsíková
Ďurinová s dětmi a jejich rodiči do knihovny.
Po prohlídce knih se děti usadily.
Paní Zdena Haplová z Masarykovy knihovny Vsetín
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přečetla pohádku O pejskovi a kočičce. Děti dle pohádky
házely připravené suroviny, vyrobené z papíru, do hrnce.
Po dočtení pohádky a upečení dortu se do něj s chutí
pustily. Jako zázrakem se totiž dort změnil v hrnec plný
lentilek.
Pak jsme se přemístili do vedlejší místnosti, kde bylo
nakrájené ovoce, které připravila paní ředitelka. Děti
začaly s radostí tvořit ovocné červíky. Některé děti se do
svých červíků ihned pustily, jiné si je zase odnesly
domů.
Tato akce byla kreativní a zábavná. Už se těšíme na
další, kterou pro děti připravujeme.
Tímto zvu všechny do místní knihovny, i nečtenáře, aby
se přišli za námi podívat.
text: Vlasta Valešová, foto: archiv knihovny

BAREVNÝ A SLADKÝ PODZIM
Podzim je plný barev a vůní zralého ovoce. Děti z naší
MŠ v tento čas, když je zrovna hezké počasí, velmi rády
chodí na vycházky. Zde sbírají barevné listí, spadané
šišky a další přírodní materiály, které jsou zajímavé svou
barvou nebo tvarem.
Děti se tak zábavnou formou učí rozpoznávat stromy,
co na kterém roste, zda na zimu opadává, a také se učí
rozpoznávat další rostliny. Z nasbíraného materiálu,
hlavně listí, pak v MŠ tvoří různé koláže nebo z kaštanů,
ozdobných dýní a dalších plodin různé figurky.
Že je podzim také obdobím sklizní všelikého ovoce a
zeleniny, které je třeba nejen sklidit, ale také zpracovat,
popřípadě uskladnit, to si děti vyzkoušely vlastníma
rukama. Zpracovali jsme cukety, jablíčka i dýně.
Podařilo se nám s dětmi upéct cuketovou buchtu,
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jablečný štrůdl a uvařit kompot z jablek i z dýní.
Děti míchaly těsto, krájely příborovými noži jablka i
cuketu. Nakonec kladly vše potřebné na rozválené těsto.
Paní kuchařka pak připravený štrůdl i buchtu, upekla
v troubě a kompot uvařila. Dýňového kompotu bylo tolik,
že ho paní kuchařka mohla podávat i strávníkům v naší
jídelně. Děti byly ze své tvořivé práce velmi nadšené a i
vlastní příprava je velice bavila.
Konečné ochutnávání výsledků tohoto dětského vaření
a pečení dětem jen umocnilo zážitek z krás podzimu a
radost z toho, že se naučily něco nového a zajímavého.
Abychom mohli příští rok sklízet více druhů ovoce a
zeleniny, tak jsme s dětmi zasadili na naší školní zahradě
několik keříků maliníku.
text a foto: Jana Kaňůrková

POZOR! POZOR! POZOR!
I LETOS PROBĚHNE V MŠ JARNÍ
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Tentokrát se chceme o výtěžek rozdělit s místní
knihovnou, kterou s dětmi pravidelně navštěvujeme.
Paní Vlasta Valešová připravuje pro děti velmi pěkná
témata, předčítá krásné příběhy a pohádky. Učí děti vážit
si literatury, vnímat moudra čteného textu i zvídavosti.
Děti se již naučily, v které části knihovny a na kterých
policích na ně čekají zajímavé knihy plné obrázků a
písmenek. Ráda by však dětskou knihovnu rozšířila a
obohatila, jen nemá dostatek financí. Proto neváháme, kde
můžeme, pomáháme.
Pokud se k nám chcete přidat, neváhejte, papír
doma shromažďujte. Kdy na jaře proběhne sběr,
vyhlásíme včas rozhlasem. Předem děkujeme všem
dobrým lidem za každý kousek papíru.
text: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

MÁME RÁDI OVOCE, KOUPEME SE
V POTOCE…
Máme rádi ovoce, koupeme se v potoce, vitamíny rádi
jíme, doktora se nebojíme. Tak zní slova písničky.
Tuto písničku nejen rádi zpíváme, ale taktéž konáme.
Proto jsme na podzim zasadili na školní zahradě maliníky
a těšíme se na první úrodu sladkých voňavých malin
plných vitamínů.
Taky postupně sazíme léčivé rostliny a učíme se je
používat. Mátu, meduňku, mateřídoušku, dokonce jsme
dostali chřipkovník. Nasbírali jsme si a nasušili květy
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černého bezu, šípky a křížaly ze sladkých jablek. Vaříme
si ve školce výborné čajíky s medem a citronem a baba
Rýma a dědek Kašel ani bacil Cecil si na nás jen tak
nepřijdou.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

ČERTÍCI VE ŠKOLCE, TI SE
NEMYJOU…
…od rána si jenom tancujou aneb Mikuláš se svojí
družinou zavítal za dětmi do mateřské školy v Janové.
Děti se od pondělí těšily na Mikuláše a andílka a pilně
trénovaly písničky a básničky. A přijde i čert? Tato
otázka několikrát zazněla z úst malých neposedů. Povídali
jsme si o dávných časech, kdy ještě žil Mikuláš a
připravovali děti i na příchod čerta. Naučili jsme se
veselou čertí básničku a hráli si na malé nezbedné čertíky.
Narostly nám ocásky, hráli jsme čertí honičku, hledali
ztraceného čerta, soutěžili v přetahování, učili se šklebit,
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JAK DĚTI PEKLY VÝHERNÍ
VÁNOČKU

brblat, dupat… a nechyběla ani čertí diskotéka.
Aby se děti na nadílku těšily, měly možnost přijít ve
středu 5. 12. 2018 do školky jako andílci a čerti. Každý se
rozhodl sám, v jaké roli se bude cítit dobře. Rodiče nám
vyšli vstříc a dětem vyhotovili úžasné kostýmy, za což
jim děkujeme. V očekávaný den se školka od rána plnila
malými roztomilými ušmudlanými čertíky a čisťounkými
voňavými andílky. I zaměstnanci školky se proměnili v
anděly a čerty. Chvilky čekání si děti zpříjemnily
zpíváním čertích i vánočních písniček a pohybovými
aktivitami za doprovodu zimních písní.
Jakmile zazvonil zvoneček a rachot řetězu, všechno
ztichlo. Mikuláš vešel s andělem do třídy a teprve po
chvíli zavolal roztomilého čerta. Zlobílci dostali od čerta
uhlíky a měli štěstí. Ze svých hříchů se protentokrát mohli
vykoupit písničkou nebo básničkou a Mikuláši slíbili, že
se polepší. Na závěr děti dostaly balíčky s dobrotami a
vitamíny.
Děkujeme Mikuláši Pavlu Hromadovi, anděli Martině
Zbrankové a čertu Jaromíru Zbrankovi za krásné
dopoledne. Praktikantce Heleně Radové za plyšové
hračky, kterými děti v Mateřské škole Janová během své
praxe obdarovala. Děti díky těmto dobrým lidem zažily
chvíle radosti, ale i strachu, a s nadílkou jim naplnili
srdíčka vděčností a pokorou. Děkujeme také turistům za
perníčky a sladkosti, kterými obdarovali jak děti, tak i
zaměstnance MŠ.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

To vám bylo tak. Před pár dny do školky doletěla zpráva,
že se bude v rodné obci konat soutěž o nejlepší vánočku.
Nelenili jsme a za spolupráce rodičů vybavili děti
zástěrkami a malí kuchtíci si z domova přinesli
nejmňamkovější dobroty. Děti měly ještě v živé paměti
pohádku od pana Josefa Čapka, jak pejsek s kočičkou
pekli dort, a že tedy velmi záleží kolik a jaké dobroty do
vánočky dáme, aby byla nejlepší.
Tři dny a tři noci se některým o pečení i zdálo. Jak
jsme trénovali hnětení, válení a jak paní učitelky děti
učily zaplétání copánků. Domluvili jsme se, že se
vyvarujeme chyb, které při pečení svého dortu pejsek s
kočičkou udělali. Chtěli jsme naší vánočkou rozehrát
nejen chuťové buňky poroty, ale oslovit všechny smysly,
o kterých jsme si na podzim ve školce povídali. Za
pomoci smyslových her a zábavných prožitkových
činností jsme zkoušeli chutě, vůně, zvuky, hmat i oční
kontakt.
S těmito vědomostmi jsme se vrhli do práce. Nejprve
roztřídili suroviny, které do těsta nepoužijeme. Tedy
cibuli, česnek, rybičky, sůl, mrkev, sýr a další dobroty,
vhodné k přípravě jiných pokrmů, jsme vrátili paní
kuchařce a požádali ji, aby nám těsto uhnětla ve svém
moderním robotickém pomocníkovi. Děti fascinovaně
pozorovaly, jak těsto v robotu tancuje, a na vyzvání paní
kuchařky do těsta přidávaly dobroty z domova. Oříšky,
rozinky, mandle, kokos, brusinky, lentilky, vanilkový
cukr, ale také smích, lásku, radost, kouzla a vánoční
náladu.
Čekání na vykynutí těsta jsme si krátili hrou, tancem
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PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELKY
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Blíží se konec roku a s ním spojené bilancování. Jaký byl
ten letošní?
Díky dobrým lidem obce Janová plný krásných
zážitků, které zahřejí u srdce a rozzáří úsměv na tváři.
V Mateřské škole Janová jsme si užili plno zábavy,
hromadu radosti, přečkali malé i velké starosti a poznali
mnoho milých lidí. Ve svých srdcích máme uschované
vzpomínky ze setkání s rodiči, návštěvy Mikuláše
s družinou, kouzelných chvil v místní knihovně,
sportování ve sportovní hale, uspávající předčítání z knih
dětem v postýlkách, sbírání starého papíru s velitelem
místních hasičů, dopoledne plné ryb a rybářů, hledání
pokladu s pohádkovými bytostmi…
Tyto vzpomínky si poneseme životem a s nimi také
víru v dobro. Děkuji všem těmto andělům žijícím
v Janové a těším se na setkávání i v následujících letech.
Nechť kouzlo Vánoc projde Vaším domovem
a zanechá za sebou krásné vzpomínky, radost a štěstí.
Příjemné prožití Vánočních svátků přejí děti a
zaměstnanci Mateřské školy Janová
text: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

PŘEDNÁŠKA O BANKOVNICTVÍ A
POJIŠŤOVNICTVÍ
zpěvem. Během válení copánků děti zjistily, že s tímto
těstem se pracuje jinak. Podařilo se jim zaplést nejdelší a
nejkrásnější vánočku. Se svým výtvorem byly velmi
spokojené. Poprosily paní kuchařku, aby jim vánočku
pohlídala v troubě a rychle spěchaly na procházku.
Paní Maruška Olšáková v kuchyni také upekla
vánočku dětem k svačině. Její vánočka byla dokonalá.
Vzhled, vůně, chuť, křehkost. Děti žasly. Máme nejlepší
paní kuchařku! Za to si zaslouží ŘÁD ZLATÉ
VÁNOČKY.
A přišlo první rozčarování. Jejich vánočka dostatečně
nenakynula, jen dlouhá zůstala. Důležitá zkušenost, že
učený z nebe nespadl. Kuchaři se z nás nestanou ze dne
na den. Ale co, sice není vzhledově dokonalá, ale pekli
jsme ji s láskou. S odhodláním vyhrát, do ní dali samé
dobroty, tak to nevzdáme. Dali jsme hlavy dohromady a
začali vánočku zdobit a najednou se na nás usmívala ta
nejkrásnější, nejúžasnější vánočka. A NAŠÉÉÉÉ!!!!
Děti se také naučily trpělivosti. Ochutnat ji mohly až
večer na jarmarku a na vyhodnocení čekaly ještě déle.
Někteří se ani nedočkali, museli domů do hajan. Jak to už
na světě bývá, štěstí přeje začátečníkům. Děti z mateřské
školky vyhrály první místo. HURÁÁÁ.
Uvědomujeme si, že proti dalším soutěžícím jsme byli ve
velké výhodě. Ony na svou vánočku byly samy. Dětí
hromada a ještě jim nejen radili, ale také pomáhali
dospěláci. Proto budeme příští rok jen ochutnávat a
hodnotit. Pokud si budete chtít pochutnat na naší
jedinečné vánočce třeba na příštím jarmarku, budete si ji
moci zakoupit. Pečení nás baví a moc jsme si ho užili.
Rada pro soutěžící. Pokud chcete vyhrát, dejte do
vánočky lásku, radost, vánoční náladu, zkrátka kousek
sebe a úspěch máte zaručený.
text: Martina Borsíková Ďurinová, foto: Jana Kaňůrková

Dne 8. 11. 2018 proběhla ve společenské místnosti na
obecním úřadě přednáška týkající se bankovnictví a
pojišťovnictví.
Zpočátku se přítomným zdálo, že tato témata se jich
nebudou týkat, ale při bližším seznámení a sdělení
důležitých informací zjistili, že se jedná o závažné věci, se
kterými někteří již přišli do styku.
Velmi zajímavá byla témata týkající se úvěrů (jaké
druhy lze čerpat) a podmínek čerpání, rozdíl mezi
hypotékou a úvěrem, výhody úvěrování.
Dalším zajímavým okruhem bylo pojišťovnictví. Co
dělat, když se stane pojistná událost, druhy škod, škody z
odpovědnosti.
Na množství dotazů odpovídala fundovaná osoba paní
Dana Mikačová, které patří poděkování. Škoda jen, že se
této přednášky nezúčastnilo více zájemců. Věřím, že by je
to zaujalo, že by si z toho něco odnesli, jako ti, kteří se
zúčastnili.
text:: Karla Vašťáková

TURISTÉ Z JANOVÉ NAVŠTÍVILI
JANŮV HRAD NA JANOVĚ HOŘE
Jeden by řekl, že v blízkém okolí není už památných míst,
které by janovští turisté za celé období své existence ještě
nenavštívili. O tom, že právě opak je pravdou, se mohla
přesvědčit skupina příznivců janovské turistiky, která
využila výzvy Zdenky Chudějové navštívit nedaleký
„tajemný“ hrad na kopci u Vizovic.
Přesto, že místo je vzdáleno od Janové vzdušnou čarou
pouhých 20 km, málokdo z nás o něm dříve něco věděl, či
ho dokonce někdy navštívil. A tak, snad i právě proto, byl
zájem o tento výlet ze strany janovských turistů velký.
Jelikož připadl na všední zářijový den, přirozeně se
skupina v počtu asi dvaceti lidí skládala z účastníků
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seniorského věku.
Do nedalekých Vizovic jsme se dopravili autobusy
ČSAD a s povděkem jsme poprvé využili slevových
výhod v hromadné dopravě pro seniory, které zrovna
vešly v platnost.
Na vizovickém náměstíčku nás přivítalo sluníčko s
modrou oblohou, což nás pak provázelo už po celý den.
Na cestu k našemu cíli se nikoho ptát nemusíme, protože
jak u našich lídrů Zdenky a Staně bývá dobrým zvykem,
vždy pár dní předem sami absolvují trasy plánovaných
výletů, takže jsme šli najisto.
Procházíme kolem vizovického zámku, místního
kostela a za ním se vydáváme mírným stoupáním zprvu po
asfaltové cestě, která navazuje na naučnou stezku vedoucí
k Janovu hradu. Kromě zajímavostí o kraji, které jsme si
přečetli na informačních cedulích podél stezky, jsme
narazili na zajímavé plody ležící pod mohutným stromem,
pro nás celkem neznámé. Jak všechny Staňa informoval,
byl to vzácný druh jeřabin, zvaný oskeruše, ze kterých prý
bývá znamenitá pálenka. Po nezbytné ochutnávce jsme
pokračovali dál a za slabou půlhodinku jsme stanuli v cíli
naší pouti, na vrcholu Janovy hory u samého Janova
hradu.
Samozřejmě, že nikdo z nás nečekal nedobytnou tvrz, jak
ji známe z pohádek či historických filmů. On to vlastně
skutečný hrad ani nikdy nebyl. Pouze ho tak nazvali
Vizovjané, a tak se dostal ve všeobecnou známost i do
turistických brožur a map jako Janův hrad. V dnešní
podobě je to zřícenina šlechtického sídla někdejšího
vizovického panství z 18. století s původním názvem
Prokopovský dvůr. V průběhu dvou století se několikrát
změnilo jeho užívání. Naposled sloužil objekt jako
myslivna, do doby než vyhořel.
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Zklamán skutečně nikdo z nás nebyl, naopak jsme byli
přímo nadšeni. Zaprvé samotným místem a zadruhé jsme
všichni ocenili současný stav opravovaného hradu a
okolní úpravy. Stojíme na rozsáhlém nádvoří, odkud se
nám naskytuje úžasný výhled do okolí. Jako na dlani
vidíme pod sebou samotné městečko Vizovice, okolní
obce Zádveřice, Lípu, Slušovice, ale i vzdálenější krajské
město Zlín. V dálce pak obdivujeme krásnou scenérii
prolínajících se vrchů Hostýnských s Vizovickými,
směrem jihovýchodním se pne z jednoho hřebene
rozhledna Doubrava a vpravo od ní i naše známá
rozhledna Vartovna.
Na velkém prostranství kolem hradu bylo patrné, že se
tu o pořádek a zvelebování místa někdo stará. Ze spousty
dokumentů a fotografických materiálů, které jsou kolem
ve vitrínách, se dovídáme jednak o dlouhé historii
samotného hradu, ale i kdo za současnou prováděnou
opravou a záchranou hradu stojí. V roce 2013 se dalo pár
nadšených Vizovjanů dohromady, založili Občanské
sdružení Janova hradu Vizovice a úspěšně se o záchranu a
zvelebování okolí starají.
V současné době mimo dokončené konzervace stěn a
zprovoznění dvacet metrů hluboké studny se dokončuje
zastřešení s vyhlídkovou věží, která určitě toto malebné
místo ještě více zatraktivní. Stavení je zatím v
rekonstrukci a nepřístupné, ale k dispozici jsou dvě
veřejná ohniště s posezením. Stolky a lavičky, houpačka a
lano pro "začínající provazochodce", takže při pěkném
počasí zde mohou strávit příjemné chvíle všechny věkové
kategorie. Okolní příroda je nádherná ve všech ročních
obdobích.
Když jsme se seznámili s místem a pokochali krásnou
vyhlídkou po okolí, využili jsme pro odpočinek a
občerstvení zdejší vybudované posezení kolem ohniště,
někteří zdatnější jedinci si zkusili i své dovednosti na
zdejším lanovém centru. Poté jsme se vydali na zpáteční
cestu do středu města, kde byla ještě jedna plánovaná
zastávka v místní proslulé čokoládovně. Ta se nachází v
jednom z křídel barokní zámecké budovy. Už po vstupu
do prostor nás ovanula líbezná vůně čokolády. Upoutalo
nás vystavené množství čokoládových pralinek, figurek a
všech možných sladkých lákadel. V pěkném prostředí si
málokdo nedopřál výbornou kávu nebo některý z řady
koktejlů a zmrzlinových pohárů. Byla to vlastně taková
sladká tečka z pobytu v krásném městečku Vizovice, které
je právem nazýváno branou Valašska.
text a foto: Ing. Pavel Hromada
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VÝLET DO KRKONOŠ
Janovští turisté uspořádali čtyřdenní podzimní výlet do
našich nejvyšších hor Krkonoš. Byl dlouhodobě
plánovaný a zase jako obvykle s velkým zájmem
očekávaný.
V neděli dopoledne kolem desáté hodiny byl autobus
CK Valaška přistaven. Po naložení kufrů a batožin jsme se
vydali s našim oblíbeným řidičem Radkem vstříc dalším,
nejenom turistickým zážitkům.
Všichni se moc těšili, a to nejen kvůli cíli naší cesty,
Krkonoším, ale i díky slibné předpovědi počasí, které je
vždy pro výlety do hor velmi důležité. Po cestě bylo ještě
zastavení a naložení našich spolucestujících v Ústí, ve
Vsetíně a v Hranicích a hurá jedeme dobýt Sněžku.
Krátké přivítání zástupce cestovní kanceláře a řidiče
Radka v jedné osobě a Zdeničky Chudějové, nám
upřesnilo program na následující dny pobytu v severních
Čechách. Naše průvodkyně se k nám měla připojit až
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druhý den přímo v Krkonoších. Cesta s drobnými
zastaveními, mimochodem Míšo, ten králíček na smetaně
na Mohelničáku byl výtečný, proběhla rychle. Kolem 17.
hodiny odpolední jsme dorazili do Harrachova před
wellness hotel Harrachovka, který byl našim azylem a
místem pobytu.
Byl sice starší, ale vzhledný s příjemným prostředím a
hlavně personálem, což jsme zjistili v průběhu dovolené.
Mnozí se obávali nejhoršího. Při cestě autobusem došlo
jen tak z ničeho nic k losování. Každý si měl vytáhnout z
pytlíku číslo a před vstupem do hotelu se měla čísla
spárovat a sdílet společný pokoj. Uf, uf, uf. Mnozí si
vydechli. No naštěstí to byl pouze vtip na zahřátí a v
recepci bylo již vše připraveno k ubytování tak, jak to
bylo objednáno CK.
První den byla zajištěna večeře a po ní jsme rozložili
náš oblíbený tábor v blízkosti baru a připravovali se na
následující, zajímavým programem nabité dny. Někteří
volili večerní procházky po Harrachově, jiní využili
aktivně bazénku anebo jen tak lenošili ve svých pokojích.
Večer však většina strávila při zpěvu lidovek s kamarády
turisty. Další drobné překvapení, to abychom se prý v
Krkonoších poznali a byli nepřehlédnutelní, bylo „večerní
motýlkování“. Všichni účastníci obdrželi motýlka na
gumičce, dámy červeného, pánové modrého. Jak to u
našich cérek bývá, originální nápad.
Druhý den ráno při snídani se k nám spontánně
připojila naše nová průvodkyně Ingrid a ve vší úctě k
jejímu věku, byla fakt dobrá a znalá místních, řekněme,
skoro německých poměrů. Všichni vědí, a o Krkonoších
to platí obzvlášť, že je to pohraniční lokalita převážně pro
turisty z Německa. Tak jsme to od naší průvodkyně Inky
často slyšeli: „Škoda, že mají naše nejvyšší hory tuto

JANOVSKÉ LISTY

špatnou pověst a visačku“. Pro mě osobně tyto řeči
naprosto bravurně odstranili velmi příjemné servírky
Veroniky a jejich kamarád David, kteří svým úsměvem
všechny předsudky a negativní názory lehce odbourali. Je
to vždy o lidech a těmto třem za mě, a doufám, že i za vás,
na dálku posílám velký dík.
Aktivní program v Krkonoších jsme zahájili
procházkou po Harrachově a objednanou prohlídkou
místního pivovaru a sklárny v jedné továrně. Součástí byla
i návštěva sklářského muzea a lehké občerstvení s
ochutnávkou zdejšího piva. Jenom nostalgicky jsme byli
vzpomínkou ve valašských sklárnách v Karolince, kde
byla výroba skla po mnoha desetiletích zastavena.
Překrásné řemeslo a ušlechtilá tradice. Škoda jen, že u nás
už jenom v historii.
Po obědě jsme nasedli do autobusu a vydali se směrem
k polské hranici do nedalekého příhraničního městečka
Karpacz. Zde, k našemu velkému údivu, je k zhlédnutí
překrásný kostelík Wang původem z Norska. Příjemné
prostředí kostelíka s historickým hřbitovem a výhledem z
polské strany na masiv Krkonoš a Sněžku. Oáza klidu a
pohody. Samozřejmě musíme pominout ty davy
zvědavých návštěvníků. Zpáteční cesta byla přes polské
průmyslové město Jeleniu Góru, kterou nám průvodkyně
přiblížila alespoň informacemi o některých zajímavostech
současnosti i minulosti. Po návratu na hotel kolem 17.
hodiny jsme mohli a někteří využili služby hotelu, bazén a
masáže. Po skvělé večeři se jako obvykle všichni postupně
shromáždili ve společenské místnosti hotelu a během
krátké chvilky to bylo jak na valašské svatbě. Doslova, jen
nevěsta a ženich chyběli. Jinak všeho hojnost, jídlo, pití
zpěv a úsměvy turistů a personálu.
Třetí den po snídani následovala cesta do Špindlerova
Mlýna s plánovanou jízdou lanovkou na Medvědín a
procházkou k prameni Labe. Počasí senzační, nálada
výborná, jenom pramen Labe suchý, nebo lépe vlhké
místo v kamení. Nádherné výhledy po okolí, tím jsou
Krkonoše známé, ale jsou to hory a na počasí nestálé. My
jsme ale měli obrovské štěstí, protože po celou dobu
našeho zájezdu byla obloha jako vymetená. Jenom lepší
viditelnost trošinku narušoval podzimní opar.
Předposlední den našeho výletu jsme zavítali do Pece
pod Sněžkou, kde jsme se nechali novou kabinovou
lanovkou vyvézt na nejvyšší vrchol Čech, Moravy a
Slezska, na Sněžku. Srdíčko se zastaví při těch úžasných
pohledech na všechny strany do vnitrozemí a i do Polska.
Zastávka na vrcholu byla delší, ale nějak to nenarušilo
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náš další plán. Po návratu lanovkou do Pece jsme se
vydali vstříc dalším zážitkům do nedalekých Janských
Lázní. Zde byla v plánu návštěva stezky v oblacích,
která byla vybudována nedávno nedaleko Černé hory a
jmenovaných lázní. Nová moderní stavba a zajímavost s
naučnou stezkou k získání nových informací ke stavbě a
hlavně k místní přírodě. Ti odvážnější si to dali z
vyhlídkové plošiny zpět tobogánem. No a následoval
návrat do Harrachova s průvodkyní a jejím množstvím
zajímavostí o místech, přes která jsme projížděli.
Protože se naše průvodkyně s námi již tento den loučila,
tak jsme jí na závěr poděkovali hymnou janovských
turistů. Byla dojata. Večer na hotelu opět společenský a
pro zpestření s živou hudbou a tancem. No prostě
dovolená, jak má být.
Poslední den ve čtvrtek před odjezdem si část turistů
vyrazila k lanovce, která nás vyvezla na Čertovu horu,
na jejímž svahu se už pouze smutně tyčí skokanské
můstky a dávají již pouze ve vzpomínkách slavnou
historii českých skokanů a letců na lyžích. Zbývající
turisté využili chvilky před odjezdem k rozlučkové
procházce po Harrachově, jiní zůstali na hotelu a v klidu
se připravili k odjezdu.
Poslední foto ze zájezdu s milým personálem,
rozloučení a poděkování za příjemný pobyt. Hurá
vyrážíme k domovu. Zpáteční cestu nám přes Český ráj
svými znalostmi o této malebné oblasti zpříjemnil Kuba
Hladký. Po cestě drobná zastávka na oběd a nákupy
tvarůžek v Lošticích a ani to nebylo v autobuse znát.
Nebo se mýlím? Dopít a dojíst poslední zásoby, zazpívat
si a doma jsme za chvilinku.
Ve večerních hodinách jsme se všichni ve zdraví
vrátili do Janové. Moc děkujeme Zdeničce, Staňovi a
CK Valaška v čele s našim řidičem a kamarádem
Radkem a v neposledním i průvodkyni Ince za úžasný
výlet, na který budeme dlouho vzpomínat. Už se moc
těšíme na další aktivity společných výletů a z hloupé
kritiky si není třeba dělat těžkou hlavu.
Moc a moc děkuji jménem všech turistů z Janové i
okolí.
text: Ing. Karel Trlica, foto: Ing. Lenka Trlicová

PROCHÁZKA S VŮNÍ PODZIMU
K RYBNÍKU NA ŘEČISKÁCH
Jak se zpívá v naší turistické hymně: „Na pochod se
vydáme, na předpověď nedbáme“. To bylo doslova
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putování a děkujeme ještě jednou rybářskému spolku, že
nám umožnil v areálu rybníka posedět v krásném a
klidném prostředí.
Velké díky samozřejmě opět patří manželům
Chudějovým.
Těšíme se moc na další a další výlety.
text: Ing. Karel Trlica, foto: Ing. Lenka Trlicová

Brýlatý čaj o páté

naplněno v nevlídné a deštivé sobotní odpoledne 27. října
2018. Mělo to být přátelské ukončení s opékáním
špekáčků u rybníku na Řečiskách.
Do poslední chvíle někteří váhali a někteří zase
nikoliv. No a ti, kteří se zúčastnili v počtu kolem třiceti
turistů, určitě nelitovali.
Poobědová rychlá jednotka s plným dvoukolákem v
čele se Staníkem již tradičně připravila v předstihu bufet
a ohníček. Dříví vzorně nachystáno místními rybáři, za
což jim samozřejmě patří dodatečně velké díky.
Zbytek turistů pak vyrazil kolem 14. hodiny od
obecního úřadu podél Bečvy směrem ke Kadějovému.
Nálada i přes nepřízeň počasí opět skvělá.
Kamarádi, turisté ze Vsetína, nás opět navštívili a moc
se jim to líbilo. Není divu. Špekáčky všech chutí a tvarů,
koláčky, zákusky, nápojový lístek jak v Grandu, no a
vrcholem gurmánského zážitku palačinky se šlehačkou a
Nutellou od našich mladých přátel.
Je to super a svědčí to o vysoké, nejenom životní,
úrovni v obci. Vše zdarma a těch pochutin, co se na
švédsko-janovském stole pod přístřeškem u vody sejde.
„Šak přiďte sa nekdy podívať a ochutnať společně
s nama!“
Bylo o čem povídat a těch aktivit co zase letos bylo, že
už se to člověku při vzpomínkách a vyprávění plete. A to
je jenom dobře. Aktivní život v každém věku je zcela
jistě lepší, než jenom plakat a stěžovat si na zdravotní
problémy. Hned to v té hlavě pozitivněji myslí, když se
plánují další a další výlety a procházky. Alespoň se má
člověk na co těšit.
No a nevlídné počasí, to nám v sobotu u ohníčku fakt
vůbec nevadilo.
Děkujeme všem za aktivní přístup a účast při našem

S podzimem přišly do Janové i oblíbené čaje o páté.
První setkání v pět odpoledne za plného slunečního
svitu, byť již pod ostrým úhlem, proběhlo s přívlastkem
brýlový. Většina přišla samozřejmě se slunečními
brýlemi. Voda byla studená, tak si nikdo nevzpomněl na
brýle potápěčské. Nicméně i tak se objevilo několik
unikátů.
Například motocyklistické brýle používané ještě při
jízdě na kozím dechu či pařezu, které v zimě posloužily
výborně i na sjezdovce. Rovněž zde byly k vidění
unikátní pracovní brýle z dob hlubokého socialismu. Se
slévárenskými brýlemi přijela i delegace z Nové hutě,
kterou vlastnili tři chlapi Klement, Gott a Wald. I
výzdoba byla brýlatá.
Na neexistujícím pódiu pro tento večer vystoupila
stále žádaná kapela s širokým repertoárem, skupina
Frťani. Dnešní poťápanou češtinou by se to řeklo takto:
na neexistující stage vystoupila kapela s univerzálním
playlistem pro věkové kategorie nad 30 let, band Frťani.
Sál kavárny ZZJM přivítal podzimní čaj o páté
výměnou šéfů, kdy Jarek Machalec již působil spíše jako
poradce. Proto byl tak vysmátý. Jinak bylo téměř plno,
což znamená, že se návštěva blížila číslu šedesát. Nálada
výborná a jak je v Janové na čaji o páté zvykem, začalo
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obecní vyvolávač Pavel Hromada. A taktéž jako obvykle
se 95% hostů dívalo, jak dárečky padají do jedněch a těch
samých rukou zbylých pěti procent. Je to jako
v Bermudském trojúhelníku. I zde mizí věci na jednu
hromadu. Opakovaně a pravidelně. Speciální cenu za
vstupenku darovaly do slosování turistické pořadatelky.
Po těchto vrcholných akcích se opět rozezněly nástroje
Frťanů a na parket se vrhli odpočatí tanečníci, aby se
bavili do pozdních pátečních hodin.
text a foto: Radomír Dolanský

VÝLET NA BÁJNOU HORU RADHOŠŤ
A PUSTEVNY

se tančit s první rundou. Taneční rundou. Jiné rundy
začaly hned s příchodem. Na stole v rohu čekaly jako
obvykle dárečky, které si hosté pravidelně nadělují za
lístečky sami sobě. Ovšem ty nejvzácnější dodávají
pořadatelky z řad turistů v rámci zajištění vyšší kvality
akce. Tentokrát zde čekal i velký dárek za vstupenku.
Zatím však vládla v sále i přilehlých prostorách výborná
taneční nálada.
Jedním z vrcholů večera byla gratulace sice končící,
ale zatím ještě pořád první dámě obce k jejímu
polokulatému narozeninovému výročí. Kytice a velké
gratulace vyústily v taneční kolo, kde oslavenkyni
provedl jako první starosta obce a manžel v jedné osobě,
taky končící. Samozřejmě jako starosta. Jako manžel
kandiduje do dalšího volebního období. A pak už se
tanečníci, a v některých případech i tanečnice, střídaly
v kole s oslavenkyní jak na běžícím pásu.
Teprve poté přišel další vrchol večera – rozdávání
dárečků, jejichž předávání si vzal jako obvykle na starost

Letošní nezvykle teplé počasí v pozdním podzimním
období přímo vybízelo k vycházkám a turistickým
toulkám po vlastech českých. Samozřejmě si toho všimli i
turisté z Janové. Přesto, že se už symbolicky s turistickou
sezonou rozloučili tradiční vycházkou kolem Janové s
opékáním špekáčků u rybníka, nelenili a v úterý 13.
listopadu se vypravili na skvělý výlet.
Cílem letošní, asi už poslední putovní akce, byl
nedaleký skvost valašských hor Pustevny s výstupem na
bájnou horu Radhošť a prohlídkou všeho, co k tomuto
místu se váže. Původní záměr dopravit se na Pustevny
malým autobusem dopravce pana Kašpara z Ústí byl
zanedlouho po oznámení konané akce změněn na velký
autobus, neboť zájem o výlet zaskočil i samotné
organizátory Staňu a Zdenku Chudějovy.
Důvodem bylo určitě nádherné počasí, dále
atraktivnost cíleného místa, ale i naše zvědavost
přesvědčit se na vlastní oči, jak daleko jsou opravy
vyhořelého objektu Libušína. Vždyť před třemi léty právě
janovští turisté pod záštitou starosty obce byli iniciátory
veřejné obecní sbírky, kdy se vybralo přes 12 000 korun
na záchranu tohoto historického a architektonického
skvostu. Tuto skutečnost připomněla i sama Zdenka
Chudějová ve svém úvodu v autobuse.
Po seznámení s programem požádala paní Sašu
Hromadovou, aby přítomným účastníkům zájezdu řekla
něco více o historii samotné chaty Libušín a dalších
kulturních památkách na Pustevnách a v okolí, které jsme
chtěli navštívit. Ta totiž v dobách rekonstrukcí většiny
zdejších kulturních památek působila ve funkci výkonu
státní správy na úseku památkové péče, takže jsme to
měli takříkajíc z první ruky. Při zajímavém vyprávění
nám cesta rychle uběhla a už jsme vystupovali na
parkovišti na Pustevnách.
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První cesta směřovala k samotné opravované chatě
Libušín. Se zájmem jsme si prohlédli současný stav
prováděných oprav. Se zaujetím jsme chvíli sledovali čilý
stavební ruch. Téměř do základů vyhořelá chata opět
získává svou podobu a znovu začíná vévodit kouzelnému
valašskému kraji. Odcházeli jsme odsud s jistou hrdostí,
že i mnozí z nás jsme prostřednictvím sbírky alespoň
malou částkou přispěli na obnovu této národní kulturní
památky.
Naše další kroky směřovaly k neméně zajímavým
objektům jako je chata Maměnka, rovněž z návrhu
architekta Dušana Jurkoviče. Ale i k historicky
nejmladším, které jsme mnozí viděli poprvé. Jednalo se o
zbrusu novou horní stanici lanové dráhy vedoucí z
Trojanovic na Pustevny. Kdo tu byl před dvěma lety,
nevěřil. Stavba trvala pouze dva roky. Starou stanici,
která pamatovala ještě první republiku, nahradila nová,
moderní celoprosklená rozsáhlá budova, architektonicky
velmi dobře zapadající do rázu beskydských hor a okolní
přírody.
Posezení v prostorách zdejší restaurace s krásnou
vyhlídkou na panoramatické pohoří Beskyd, na nedaleký
Frenštát pod Radhoštěm či hřeben Radhoště bylo
skutečně zážitkem.
Druhým novým lákadlem byla panoramatická stezka v
korunách stromů, asi 200 metrů od lanovky na
vyvýšeném kopci. Tuto atrakci vysokou 22 metrů jsme
bohužel využít nemohli, protože je těsně před
dokončením. Zde se naše skupina rozdělila na několik
menších a každý se mohl rozhodnout podle zájmu či
tělesné kondice, kam se chce ještě podívat ze zdejší
pestré nabídky.
Většina zvolila túru po hřebenovce na vrchol Radhoště
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s několikerým zastavením u dalších místních turistických
lákadel a pamětihodností. Na první malebnou rozhlednu
Cyrilka jsme narazili po několika stech metrech. Zde
jsme se pokochali krásným výhledem do údolí a centra
Pusteven.
V půli cesty následovalo zastavení u sochy boha
Radegasta, u kterého nesmělo chybět skupinové foto do
naší kroniky i soukromých alb. Asi po půl hodině volné
chůze jsme se dostali k hlavnímu cíli této túry, k sousoší
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a hned za ním vrcholu
Radhoště vévodící kapli zasvěcené těmto dvěma
světcům. Na známém poutním místě nás čekalo příjemné
překvapení, neb oproti avizovaným zprávám, že v tuto
roční dobu je již kaple pro veřejnost zavřená, opak byl
pravdou.
Vzhledem k pěknému počasí a prodloužené sezoně
byla ještě v provozu, a tak jsme mohli uskutečnit
prohlídku kaple i zevnitř. Měli jsme i to štěstí, že byl
zrovna přítomen velmi milý pan Gajdůšek se svou
ženou. Ochotně nás provedl nejen vnitřkem kaple, ale i
dřevěným ochozem, který celou kapli obepíná. Až zde
jsme mohli vidět prvotní tvar stavby v její původní
podobě a taky hlavní stavební materiál, z kterého byla na
konci 19. století postavena. Teprve mnohem pozdější
stavební úpravy jí daly dnešní nezaměnitelnou podobu.
Velmi příjemné bylo i pobesedování s paní
Gajdůškovou, od které jsme se dozvěděli také mnoho
zajímavého. A protože bylo pravé poledne, měli jsme
možnost zhlédnout i ukázku ručního vyzvánění s
neodmyslitelnou obřadní modlitbou. Po našem zápisu do
návštěvní knihy jsme se s milými průvodci rozloučili.
Ještě jsme stihli krátké zastavení u známého hotelu
Radhošť na vrcholu stejnojmenné hory a pak už jsme
spěchali k přistavenému autobusu. A jak bývá našim
dobrým zvykem, byli všichni dochvilní, takže se mohlo
odjet domů ve stanovený čas. Dobrá nálada, která
panovala po celý den, pokračovala i v autobuse. Ještě
než začali vystupovat naši první věrní „přespolní“ turisté,
zazněla nezbytná hymna janovských turistů. Na úplný
závěr řekla pár slov naše vedoucí Zdenka. Kladně
zhodnotila celý výlet, poděkovala panu řidiči za
bezpečnou jízdu a nám všem za dochvilnost a disciplínu.
Zároveň všechny pozvala na další připravované akce,
tentokrát kulturně společenské, a to na Čaj o páté.
text a foto: Ing. Pavel Hromada

PODZIMNÍ NÁVŠTĚVA
KARLOVSKÉHO FOJTSTVÍ
Byli jsme mile překvapeni, když nám přišla od
organizátorů turistických výletů, manželů Chudějových,
pozvánka na rychloakci – výlet k fojtství ve Velkých
Karlovicích v údolí Bzové.
Výlet se uskutečnil dne 4. 10. 2018. Ač počasí
nevypadalo příznivě, sešlo se na autobusové zastávce
patnáct nadšenců. Po nástupu do autobusu jsme zjistili,
že naši janovskou skupinu početně navýšili přátelé
turisté z Ústí a Vsetína.
Autobusem jsme dojeli do zastávky Karolinka-Bzové.
Cestou k fojtství jsme udělali krátkou zastávku v
domově seniorů, kde jsme navštívili paní Janu
Debeckerovou a Bohušku Zmeškalovou, která měla den
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předtím narozeniny. Oběma jsme předali malou
pozornost - ovoce a bonboniéru. Setkání přineslo
oboustrannou radost a obě navštívené pozdravují své
spoluobčany.
Poté jsme pokračovali k hlavnímu cíli naší cesty,
fojtství v údolí Bzové. Dochovaná roubená stavba
fojtství pochází z r. 1793. Je spolu s kostelem
nejhonosnější stavbou ve Velkých Karlovicích. Patrová
budova s pavlačí, do obdélníku obestavěný dvůr
hospodářskými staveními s obrovskou lípou a potokem v
krásném prostředí je od r. 2010 národní kulturní
památkou. Kopii karlovského fojtství lze vidět v
Rožnovském skanzenu. Kopie proto, že v době výstavby
rožnovského skanzenu tehdejší majitelé nedali souhlas s
rozebráním stavby a přemístěním celého objektu do
areálu skanzenu.
A teď něco málo z historie:
V roce 1848 byl úřad fojta zrušen. Za 134 let trvání
úřadu se na karlovském fojtství vystřídaly 4 rody. Roku
1876 koupil bývalé fojtství vnuk posledního solanského
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fojta. Rodině Borákově patří fojtství dodnes a přízvisko
„fojt“ jim zůstalo.
My jsme měli to štěstí s dnešním majitelem fojtství
mluvit. Vstoupit za bránu objektu nám však nepovolil.
Naši prosbu odmítl se slovy: „Co byste chtěli vidět na
takové staré šopě?“ A tak jsme se museli spokojit pouze
s nakukováním přes plot. I přesto jsme všichni
konstatovali, že starobylé stavení za zhlédnutí zvenčí
stojí a všichni jsme fotili „jako o život“.
Dalším plánovaným zastavením byl Grandhotel
Tatra, kde nám paní Chudějová zajistila komentovanou
prohlídku. Ujala se nás příjemná provozní hotelu, která
nás ochotně provedla jeho interiérem. Viděli jsme
rozlehlou halu, jídelnu se zajímavým skleněným
průhledem v podlaze do hlubokého vinného sklepa se
zásobou 4000 lahví vinného moku, pokoj pro hosty a
nadstandardní wellness centrum.
Po velice zajímavé prohlídce jsme pokračovali do
Velkých Karlovic. Protože se přiblížil čas oběda, náš
výlet jsme zakončili v restauraci U muzea, kde jsme se
posilnili na zpáteční cestu.
Děkujeme manželům Chudějovým za zorganizování.
Potvrdilo se, že nemusí vždy jít o velký výlet za
vzdálenějšími cíly. Že i takovýto půldenní výlet má svůj
význam. Sejdeme se s přáteli, protáhneme svá těla a ještě
se dovíme něco nového. Děkujeme.
text: manželé Šmahelovi, foto: manželé Chudějovi

TVOŘENÍ PLNÉ MYDLINEK
Dne 30. 11. 2018 jsme v naších kalendářích mohli najít
naplánovanou akci, nazvanou tvoření mýdel. Tak jsme
se teple oblékli do mrazivého odpoledne a v 16:00 hodin
jsme už stáli u obecního úřadu, připravení na instrukce
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od naší vedoucí tvoření, Karolíny Papšíkové.
Sešlo se nás kolem patnácti. No, bylo nás až až. Naše
vedoucí chytře vymyslela, že se rozdělíme na dvě
poloviny. Jedna bude tvořit krásná mýdla, druhá různé
vánoční dekorace, aby se netvořila fronta u výroby
mýdel. Což byl, vzhledem k počtu, jak už jsem
zmiňovala, velmi dobrý nápad.
Z mýdel byli všichni nadšení, jelikož si každý mohl
přijít na své. Mohli jsme si vybrat různé tvary, barvy,
vůně našich mýdel. Nakonec se nám mýdla velmi
povedla, díky dobrým instrukcím naší vedoucí, a taky
díky tomu, že tvoření nebylo nijak složité. Zvládly ho i
děti, které přišly se svými babičkami na tvoření.
Na konci tvořícího dne jsme si tedy mohli odfajfknout v
kalendáři velmi úspěšnou akci. Věřím, že všichni byli
spokojeni, jelikož jsme si z akce odnesli spoustu
voňavých minimýdel a k tomu i krásné dekorace, které
se nám na vánoční výzdobu budou určitě hodit.
text: Klárka Pončíková, foto: Jana Pončíková
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PYŽAMOVÝ ČAJ O PÁTÉ
Jestliže vyhlásíte jako téma tanečně-zábavného večera
něco společného s pyžamy, tak je v Česku, a na Valašsku
zvláště, jisté, kde to všechno dvojsmyslně skončí. Ale
když je součástí výzdoby i stará ocelová a hezky
rozvrzaná postel, neodolá ani mysl největšího askety,
aby nezabloudila do příjemných chvilek lidského bytí.
V pátek již před pátou odpolední v ústavu
v Kroměříži drnčel jeden telefon za druhým, že by
v Janové měli několik desítek nových případů pro tamní
léčitele duše. Plný sál hostů v pyžamech a nočních
košilích. Nicméně MUDr. Chocholoušek turisty z Janové
velmi dobře zná a ví, čeho jsou schopní. Prostě jen další
podvečer, kdy byl v kavárně ZZJM srandy plný dům.
V sále probíhala od páté odpolední veleúspěšná
přehlídka nočních spacích modelů převážně z poloviny
20. století. Noční košile, které by v nouzi po bouři
zachránily leckterou trojstěžňovou plachetnici nebo
hřejivá panská pyžama, která již od pohledu naháněla
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hrůzu při vzpomínce na tropické letní noci. Nezbytné
natáčky ve vlasech žen nebo apartní papučky používané
krátce před spaním. V sále bylo k nalezení i několik
smaltovaných nočníků s různými ozdobnými motivy.
Nalezly se i opravdové vzácnosti: Například keramický
bažant, kterého určitě nedonesl žádný myslivec.
Jak plynul čas, opadával ostych a při křepčení na
tanečním parketu se tu svezla košilka z ramen, tu triko
jako vlajka třepetalka vlálo nad hlavami tanečníků. Děly
se věci různé a srandy bylo opravdu neustále kopec.
Pyžamové šílenství do sálu přilákalo dokonce i pana
krále v modré spací čepičce, který už dobře věděl, jaká
vzácnost je skrytá v soli. Teprve nedávno předal žezlo
vlády nad obcí, tak si přišel užít výhod důchodu.
Samozřejmě, že na čaji o páté v Janové nesmělo
chybět rozdávání dárečků za lístečky, které sami sobě a
s pomocí turistů dávají účastníci proslavené párty. Po
odpočinkové mezihře opět hrábl do klaviatury na místní
akci již dobře známý Josef Filgas a taneční parket se
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zaplnil pyžamy a nočními košilemi.
Účastníci však již začali pomalu přemýšlet co na
sebe, protože 8. února 2019 přivítá všechny možné
zájemce z daleka i blízka kavárna v Janové k čaji o páté
v oděvech na téma dělníci, rolníci a pracující
inteligence. Zváni jsou všichni, kdo si chtějí užít večer
plný srandy a zábavy.
text a foto: Radomír Dolanský

ADVENTNÍ POSEZENÍ TURISTŮ
Z JANOVÉ A JEJICH PŘÁTEL
Jako každý rok se i letos jádro široké skupiny
janovských turistů setkalo v sále místní kavárny
k zhodnocení uplynulé sezóny a oslavě blížících se
svátků.
Setkání samozřejmě nemohl zahájit nikdo jiný než
dlouholetá duše celého turistického života v Janové
Zdenka Chudějová. Jejím důležitým pomocníkem je
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manžel Stanislav, vždy poblíž připraven podat
pomocnou ruku. Vlastně to dělá už od svatby, jen
v posledních deseti letech si k manželce přibral ještě
turistiku. Zdenka Chudějová se turistice věnovala i
dlouhá léta v dobách temna, třeba s dětmi, které dnes již
mají vlastní děti. V současnosti s turisty chodí na
výšlapy, jezdí na zájezdy za poznáním běžně
třígenerační parta lidí. Lidí z Janové, z Ústí, ze Vsetína,
někdy i z Hovězí a Huslenek… prostě kdo chce s touto
partou kamarádů jít, tak jde.
V letošním roce připravila Zdenka Chudějová se
svými přáteli na třiatřicet akcí. Jak již bylo řečeno
turistické výšlapy, zájezdy po republice, ale například i
na Slovensko, exkurze v zajímavých firmách nebo u
mistrů zachovávajících valašské tradice. Do repertoáru
turistů patří i akce nazvané tvoření, kde si účastníci pod
vedením zkušených lektorek vyrábějí originální a
opravdu hezké doplňky do domácnosti třeba
k Velikonocím nebo na Vánoce.
V širokém okolí janovské turisty proslavily podzimně
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jarní čaje o páté vždy s nějakým humorným podtitulem.
Třeba poslední pyžamový. Jaro naopak přivítají retro
návratem do obleků dělníků, rolníků a pracující
inteligence. Možná přijde i dvojice ze socialistické
stokoruny.
Zcela mimořádnou akcí turistického setkání byla
výzva k pomoci čtyřletému Kubíčkovi Pacutovi
z Hovězí, jehož otec žil řadu let v Janové, takže celá
rodina je samozřejmě pokládána za místní. Kubíček se
narodil ve 26. týdnu těhotenství a za svůj krátký život
prodělal již řadu těžkých postižení. Díky tomu jedenáct
operací, což není konečné číslo. Operace stát hradí, ale
následné rehabilitace, tak nutné pro léčbu, ale taky drahé,
již nikoliv. Proto Zdenka Chudějová vyzvala přítomné
na adventním posezení, aby, kdo bude chtít, nechť se
připojí k pomoci. Vybralo se během několika minut, a to
bez přehánění během několika minut, 6.000 Kč. K tomu
turisté ještě věnovali 1.500 Kč z kasičky čajů o páté,
takže celkově věnovali na následnou zdravotní péči pro
Kubíčka nádherných 7.500 korun!
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putovat stovky kilometrů za poznáním domova i
blízkých sousedů.
text a foto: Radomír Dolanský

Částku Zdenka Chudějová na místě za potlesku všech
přítomných předala místostarostovi obce a veliteli SDH
Janová, které se k akci pro Kubíčka připojilo v rámci
Dětského vánočního městečka, jež letos věnuje zisk
z prodeje právě Kubíčkovi Pacutovi, Richardu
Machalcovi. Turisté a jejich blízcí přátelé mají vpravdě
šlechetná srdce.
Na setkání se stoly prohýbaly především pod
sladkými, ale i slanými pochoutkami, které přinesly pro
příjemně strávené chvíle turistky. Takže lze s chutí
zjistit, co se kde připravovalo na sváteční tabuli.
Samozřejmě že nechybí ani pozdní slavnostní oběd.
S plným břichem je pak nejlepší spolknout nějaký ten
trnkový aperitívek a zhlédnout desítky fotografií
z turistických akcí roku 2018. Nechybí ani veršované
mluvené slovo tvůrce prezentace Pavla Hromady
k jednotlivým fotografiím, takže o výbuchy smíchu není
nouze. Při některých rýmech by fanatici z MeeToo,
genderoví šílenci, potírači sexismu a fungl nové,
v přírodě nevídané, třetí pohlaví zcela jistě šíleli, až by
hrůzou zčernali. Tedy pokud slovo zčernali, už taky není
nekorektní. Ale turisti v Janové se chechtali jako
v dobách, kdy byl svět ještě normální.
V závěru roku nemohla chybět ani tolik oblíbená hra na
dárečky za lístečky, kdy si turisté navzájem věnují různá
překvapení, tentokrát i s nadílkou od spřízněných firem.
Příjemné odpoledne party lidí, která i příští rok bude
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FOTBAL – III. TŘÍDA – TABULKA SEZONY 2018/2019
01 Sokol Huslenky
02 TJ Sokol Branky n. M.
03 TJ Sokol Lačnov
04 FK Liptál
05 TJ Sokol Val. Polanka B
06 TJ Kladeruby
07 FC Leskovec
08 Sokol Choryně B
09 Sokol Ratiboř B
10 TJ Sokol Střelná
11 TJ Tatran Halenkov B
12 TJ Tatran Janová

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
9
6
7
6
5
5
4
3
2
2
2
2

VP
0
3
1
2
1
0
1
2
1
1
1
0

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

P
2
2
2
2
4
4
5
5
6
7
7
7

Skóre
45:12
31:20
27:16
21:20
40:23
21:20
32:22
23:36
18:40
14:23
10:26
16:40

Body
27
24
24
23
18
17
15
14
10
9
9
8

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 3/2018: …Janovjané, koho si zvolili do zastupitelstva. Vylosována byla Eva Piskláková, Janová 206.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 4/2018: V křížovce najdete hádanku… (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:

