ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

VYRŮSTÁ V JANOVÉ HOKEJOVÝ
REPREZENTANT?
Lukáš Malý z Janové, který má nyní 13 let je teprve na
začátku cesty, která rodí hokejové hvězdy. Na začátku
cesty, po které kráčí už od svých čtyř let, kdy začal hrát za
Vsetínský hokejový klub.
Pod vedením trenéra Miroslava Baruse, bývalého
extraligového hráče v současné době nastupuje za osmou
a devátou třídu, dostal se již i na tréninky dorostu.
Vsetínským klubem byl díky svým schopnostem posílán
do center VTM (výchova talentované mládeže), kde si
trenéři z hokejového svazu vybírají pro zápasy ty nejlepší.
Jedním z nejlepších se stal i Lukáš Malý z Janové,
když byl nominován za českou reprezentaci U14. Zde
poprvé v životě oblékl národní dres na turnaji
reprezentačních adeptů. Ale jak víme, jedna vlaštovka jaro
nedělá, takže z první devítileté etapy startuje Lukáš do
ostrého boje o svoji životní šanci. Nyní ještě
s nenahraditelnou podporou a pomocí rodičů.
Jestli někdo jen vzdáleně, jak se říká, přičichl
k mládežnickému hokeji, dobře ví, kolik času, financí a
duševní podpory stojí výchova mladého hokejisty. Tisíce
kilometrů cestování po zápasech, neustálé výměny
výstroje a výzbroje, jak hokejista roste, což znamená
místo kilometrů desetitisíce korun, a to jsou mnohdy
děděné části výstroje, alespoň v době, kdy děti rostou jako
z vody.
Ale je to neuvěřitelné odříkání i pro samotného mladého
hokejistu. Brzké vstávání na tréninky, čím jste úspěšnější,
tím více zápasů v různých sestavách, takže vzrůstající
fyzická i psychická zátěž a odříkání běžných dnů
třináctiletého kluka.
Za redakci Janovských listů a redakční radu určitě
gratulujeme Lukáši Malému k dosaženým úspěchům,
které jsou reklamou i pro obec Janovou. Dá se
předpokládat, že palce drží i řada občanů Janové,
abychom jméno janovského rodáka v budoucnu
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slýchávali při zápasech národního mužstva. Uvidíme.
text: Radomír Dolanský z podkladů rodičů Malých, foto:
Beny-photo

INFORMACE OBČANSKÉ PORADNY
Jaké legislativní novinky přinesl rok
2022? Občanská poradna Vsetín přináší
přehled
Rok 2022 přináší řadu legislativních změn. Občanská
poradna Vsetín pro Vás připravila přehled těch
nejzásadnějších novinek, které se mohou týkat i Vás.
Změny v exekucích
S novým rokem skončí tzv. marné exekuce, které běží
bezvýsledně déle než tři roky a původní výše
dluhu nepřesáhla 1500 Kč. Nově bude také možné
zastavit tzv. mobiliární exekuce (čili zabavování majetku)
v případě, že dlužníci budou nad rámec zákonných srážek
dobrovolně hradit částku ve výši alespoň 1500 Kč
měsíčně, která se bude odvíjet od výše jejich příjmů.
Zvýšila se hranice minimální mzdy
Od 1. ledna 2022 se zvýší minimální mzda o 1 000 Kč na
16 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou
týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová
mzda vzroste z 90,50 Kč na 96,40 Kč. Dojde také k
valorizaci platových tarifů zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a státních zaměstnanců.
Novinky v nemocenském pojištění
Od Nového roku se prodlužuje doba poskytování
otcovské z jednoho týdne na dva.
Ve vztahu k ošetřovnému se již nevyžaduje podmínka
soužití ve společné domácnosti u některých blízkých
příbuzných. Podmínka soužití v domácnosti se
nevyžaduje u příbuzných v linii přímé podle občanského
zákoníku (např. otec, matka, babička, děda, syn, dcera,
vnuk, vnučka), a dále u sourozenců, manžela, manželky,
registrovaného partnera (partnerky), rodiče manžela
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(manželky) nebo registrovaného partnera (partnerky).
Ve vztahu k dlouhodobému ošetřovnému dochází ke
zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako
podmínky nároku na dávku ze 7 na 4 kalendářní dny.
Zvýšily se důchody
V roce 2022 porostou všechny vyplácené důchody.
Základní výměra důchodů se zvýší o 350 Kč na 3 900 Kč,
procentní výměra vzroste o 1,3 %. Nad rámec zákonné
valorizace se důchody všem zvýší o 300 Kč. Průměrný
starobní důchod vyplácený v lednu 2022 by měl činit 16
274 Kč. Díky valorizaci jde tedy o zvýšení přibližně o 805
Kč.
Péče pěstounů bude lépe odměněna
Od nového roku se výrazně zvýší dávky odměny za
pěstounskou péči. Zároveň budou nově mladí dospělí,
kteří odcházejí z ústavní péče, čerpat příspěvek při studiu
ve výši 15 tisíc Kč měsíčně a stát by jim měl pomoci s
hledáním bydlení a zaměstnání. Změní se také financování
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Změny v příspěvku na péči
Od ledna 2022 nebude mít na výši příspěvku na péči vliv,
jaký typ péče osoba ve stupni závislosti III nebo IV
využívá. Dosud náleží osobám ve stupni závislosti III a IV,
využívajícím pobytové sociální služby, dětský domov
nebo speciální zdravotnické zařízení hospicového typu,
nižší částka než těm, kterým péči a pomoc poskytuje
neformální pečující nebo terénní či ambulantní sociální
služba.
Nevíte si rady?
Obraťte se na Občanskou poradnu Vsetín, která má také
svoje stálé pobočky v Novém Hrozenkově a Velkých
Karlovicích. Poradna poskytuje bezplatné odborné
konzultace v oblasti rodinných, majetkoprávních a
pracovněprávních vztahů, dluhů, bydlení, trestního práva,
pojištění a spotřebitelské problematiky. Objednat se lze na
telefonním čísle 774 262 243. Více informací najdete na
www.vkci.cz.

ZÁPIS 31. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 20. 12. 2021
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno
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v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 7 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluven Aleš Olšák z důvodu onemocnění.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 31
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 8
4. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2022
5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
6. Schválení rozpočtu obce na rok 2022
7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce
8. Projektová dokumentace – Stavební úpravy a nové
rozvody v budově OÚ
9. Koupě pozemku p.č. 1186/4
10. Zpráva finančního výboru
11. Zpráva kontrolního výboru
12. Sportovní hala – nový ceník nájmu
13. Smlouva o zřízení věcného břemene IV-128019660/001
14. Různé
Návrh usnesení 337/1221: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 337/1221 bylo schváleno.
2. a
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Richard
Machalec a Lubomír Květoň, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 338/1221: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Richarda Machalce a Lubomíra
Květoně, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 338/1221 bylo schváleno.
2. b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 8
Účetní
obce
podrobně
seznámila
zastupitele
s rozpočtovým opatřením č. 8 a zodpověděla zastupitelům
všechny dotazy týkající se úprav v rozpočtu obce.
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především na kontrolu účetnictví a pokladny OÚ Janová a
pokračování ze strany 2
Návrh usnesení 339/1221: Zastupitelstvo obce Janová
kontrolu lesního hospodářství – těžby dřeva. Kontrolou
schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
nebyly zjištěny žádné závady.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí Zprávu
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
finančního výboru.
Usnesení č. 339/1221 bylo schváleno.
Bod 4 – Schválení rozpočtu MŠ na rok 2022
Bod 11 – Zpráva kontrolního výboru
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení rozpočet
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitele se
MŠ Janová na rok 2022 vypracovaný účetní MŠ Janová.
zprávou kontrolního výboru. Kontrolní výbor se zaměřil na
Návrh usnesení 340/1221: Zastupitelstvo obce Janová
kontrolu příjmů a výdajů sportovní haly Janová,
schvaluje rozpočet MŠ Janová na rok 2022.
zhodnocení hospodaření těžby dřeva obecních lesů.
Kontrolní výbor doporučuje upravit ceny nájmů ve
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
sportovní hale. Kontrolní výbor doporučuje zaměřit se
Usnesení č. 340/1221 bylo schváleno.
v budoucnu na budování chodníků a přechodu u hlavní
Bod 5 – Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
cesty. Kontrolní výbor doporučuje prověřit pronájmy
střednědobý výhled rozpočtu MŠ Janová vypracovaný
reklamních ploch v držení OÚ Janová.
účetní MŠ Janová.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí Zprávu
Návrh usnesení 341/1221: Zastupitelstvo obce Janová
kontrolního výboru.
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Janová.
Bod 12 – Sportovní hala – nový ceník nájmu
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh na
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
zvýšení cen za pronájem sportovní haly Janová díky
Usnesení č. 341/1221 bylo schváleno.
zvyšujícím se cenám za energie.
Bod 6 – Schválení rozpočtu obce na rok 2022
Účetní obce předložila zastupitelům ke schválení rozpočet obce Návrh usnesení 346/1221: Zastupitelstvo obce Janová
Janová na rok 2022.
schvaluje nový ceník za pronájem sportovní haly Janová
Návrh usnesení 342/1221: Zastupitelstvo obce Janová platný od 1. ledna 2022, který je přílohou tohoto zápisu
schvaluje rozpočet obce Janová na rok 2022.
z 31. zasedání Zastupitelstva obce Janová.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 342/1221 bylo schváleno.
Usnesení č. 346/1221 bylo schváleno
Bod 7 – Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce
Bod 13 – Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12Účetní obce předložila zastupitelům ke schválení střednědobý 8019660/001
výhled rozpočtu obce Janová.
Starosta obce seznámil zastupitele se Smlouvou o zřízení
Návrh usnesení 343/1221: Zastupitelstvo obce Janová věcného břemene služebnosti IV-12-8019660/001 mezi
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Janová.
obcí Janová a ČEZ Distribucí, a.s. na pozemku p.č. 1017,
p.č. 2808, p.č. 2809 a p.č. 2837/1 katastrální území Janová.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Návrh usnesení 347/1221: Zastupitelstvo obce Janová
Usnesení č. 343/1221 bylo schváleno.
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti
Bod 8 – Projektová dokumentace – Stavební úpravy a
IV-12-8019660/001 mezi Obcí Janová a ČEZ Distribucí,
nové rozvody v budově OÚ
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem stavebních
a.s.
úprav v budově OÚ Janová a výměnou rozvodů v této
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
budově. Na základě zaslaných čtyř nabídek na vypracování
Květoň Lubomír)
projektu stavebních úprav v budově Obecního úřadu
Usnesení č. 347/1221 bylo schváleno
Janová byla zastupitelstvem vybrána nabídka Ing. Lenky
Bod 14 - Různé
Trlicové, která předložila nabídku s nejnižší cenou.
Kotrla Lubomír se informoval, zda došlo k nějakému
Návrh usnesení 344/1221: Zastupitelstvo obce Janová
posunu ohledně oprav mostu přes řeku Bečvu. Zatím se
schvaluje nabídku Ing. Lenky Trlicové a pověřuje starostu
situace nezměnila. Květoň Lubomír podal návrh na
podpisem smlouvy.
kontrolu nemovitostí, které jsou, popřípadě nejsou
připojeny v obci na kanalizaci v lokalitách, kde je možné
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
odpadní vody odvádět do vybudované kanalizace.
Usnesení č. 344/1221 bylo schváleno.
Bod 9 – Koupě pozemku p.č. 1186/4
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení koupi
ZÁPIS 32. ZASEDÁNÍ
pozemku p.č. 1186/4 v katastru obce Janová.
ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO
Návrh usnesení 345/1221: Zastupitelstvo obce Janová
DNE 7. 2. 2022
schvaluje koupi pozemku p.č. 1186/4 o výměře 68 m2 za
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
300 Kč/m2 a za podmínky vyvázání zástavního práva banky
Bod 1 - Zahájení
na pozemku p.č. 1186/4.
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo
Usnesení č. 345/1221 bylo schváleno.
řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 7 členů
Bod 10 – Zpráva finančního výboru
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele se
Omluvena Taťána Hradová dovolená.
zprávou finančního výboru. Finanční výbor se zaměřil
Bod 2 - Schválení programu
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Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 32
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Schválení výročních zprávy 2021 – O poskytování
informací dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
5. Hodnotící zpráva obce Janová 2021
6. Schválení inventur
7. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi
zastupitelstva
8. Kanalizace
9. Lesní hospodář – příkazní smlouva
10. Různé
Návrh usnesení 348/0222: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 348/0222 bylo schváleno.
2. a
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Aleš Olšák
a Dalibor Bartík, zapisovatelem zápisu starosta obce navrhl
Richarda Machalce.
Návrh usnesení 349/0222 Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Aleše Olšáka a Dalibora
Bartíka, zapisovatelem Richarda Machalce.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 349/0222 bylo schváleno.
2. b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 1
Účetní obce předložila zastupitelům ke schválení
rozpočtové opatření č. 1 a objasnila zúčastněným účetní
položky v daném rozpočtovém opatření.
Návrh usnesení 350/0222: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 350/0222 bylo schváleno.
Bod 4 – Schválení výročních zprávy 2021 – O
poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím
Místostarosta seznámil zastupitele s Výroční zprávou o
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím. Na obec přišla jedna
žádost.
Návrh usnesení 351/0222: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 351/0222 bylo schváleno.
Bod 5 – Hodnotící zpráva obce Janová 2021
Účetní obce seznámila zastupitele s hodnotící zprávou
obce Janová za rok 2021. Veškeré dotazy k dané zprávě
byly zastupitelům zodpovězeny.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí Hodnotící
zprávu obce Janová za rok 2021.
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Bod 6 – Schválení inventur
Účetní obce předložila zastupitelům ke schválení inventury
za rok 2021. Inventury byly provedeny inventarizační
komisí ve složení předseda Dalibor Bartík, členové Aleš
Olšák, Miroslava Kotrlová a Michal Tkáč. Účetní obce
Miroslava Kotrlová výsledek inventur zastupitelům
podrobně objasnila.
Návrh usnesení 352/0222: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje inventury obce Janová za rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 352/0222 bylo schváleno.
Bod 7 – Návrh na poskytnutí mimořádné odměny
členovi zastupitelstva
Zastupitelé obce navrhli schválit mimořádnou finanční
odměnu starostovi a místostarostovi ve výši 1,5 násobku
jejich měsíčního platu. Místostarostovi za odvozy
biologicky rozložitelného odpadu. Starostovi pak za
dokončení plánovaných akcí: Parkoviště u Hřbitova,
Rekonstrukce LC Kadějov a přípravu projektů pro tento
rok: Rekonstrukce LC Lysný, Dětské hřiště, Rekonstrukce
kuchyně v MŠ.
Návrh usnesení 353-1/0222: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje mimořádnou finanční odměnu starostovi ve výši
1,5 násobku jeho měsíčního platu za splnění zvláště
významných úkolů obce.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení 353-1/0222 bylo schváleno.
Návrh usnesení 353-2/0222: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje mimořádnou finanční odměnu místostarostovi ve
výši 1,5 násobku jeho měsíčního platu za splnění zvláště
významných úkolů obce.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 353-2/0222 bylo schváleno.
Bod 8 – Kanalizace
Starosta obce seznámil zastupitele s počtem připojených a
nepřipojených domů ke kanalizaci a o možnostech
připojení domů, které zatím připojeni nejsou. Dále
informoval o nutnosti výměny přečerpávajících čerpadel,
které jsou na hraně své životnosti. Pro tyto případy má obec
zřízen fond obnovy, ze kterého by se opravy financovaly.
Informoval také o výhledové možnosti předání celé
kanalizace firmě Vodovody a Kanalizace Vsetín a.s., která
ji doposud provozuje a opravuje.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu o
kanalizaci v obci Janová.
Bod 9 – Lesní hospodář – příkazní smlouva
Mistostarosta informoval zastupitele o rozhodnutí pana
Jana Machalce o ukončení své činnosti jako Lesní hospodář
v obci Janová. Na základě této informace byly osloveni tři
možní kandidáti na tento uvolněný post. Bylo podmínkou,
aby splňovali kritéria odbornosti v oboru lesnictví a mohli
vykonávat i funkci Odborného lesního hospodáře. Podány
byly dvě žádosti a to od pana Richarda Matějíčka a pana
Miroslava Macíka. Oba splňovali dané kritéria.
Rozhodující při výběru byla cena služeb, za kterou by
Lesního hospodáře vykonávali. Zastupitelstvo obce
vybralo lepší nabídku od pana Miroslava Macíka a pověřilo
starostu obce sepsáním příkazní smlouvy.
Návrh usnesení 354/0222: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje výběr nového Lesního hospodáře pana
Miroslava Macíka a pověřuje starostu sepsáním příkazní
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pokračování ze strany 4
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 354/0222 bylo schváleno
Bod 10 – Různé
Radomír Dolanský upozornil na vhodnost vydláždění
prostoru před místním Z-boxem a vitrínou turistů. Dále
upozornil na možnost zdražení reklamy v Janovských
listech. Zastupitelé souhlasili. Lubomír Květoň se
dotazoval, jestli již proběhlo výběrové řízení na opravu
cyklo-mostů. Starosta informoval, že ještě neproběhlo. Aleš
Olšák upozornil, že ho oslovili občané odebírající obědy
z místní Mateřské školky na zhoršenou kvalitu a množství
odebírané stravy. Starosta informoval, že je to zřejmě
způsobeno náhradní kuchařkou a stav bude jen dočasný.

VÝROČNÍ SCHŮZE MYSLIVECKÉHO
SPOLKU JANOVÁ - ÚSTÍ
Po roční přestávce v konání výročních schůzí se v sále
kavárny v Janové sešel Myslivecký spolek Janová – Ústí.
Konečně okolní svět donutil rušením zákazů i naše politiky
k uvolnění pro vládu tak oblíbených omezení, že znovu
můžeme žít téměř svobodně. Proto se mohli setkat po roce
i myslivci z Janové i Ústí, aby zhodnotili uplynulý rok a
mohli si naplánovat nejdůležitější kroky v roce letošním.
To, co bylo pozorovatelné od prvního okamžiku při
vstupu do sálu kavárny ZZJM, byla radost ze společného
osobního setkání, kdy jako bonus mohli všichni pozorovat
úsměvy kolegů bez pátrání výrazu v očích, protože ústa a
polovina obličeje byla ještě nedávno skryta pod rouškami.
Výroční schůzi zahájil jednatel spolku Pavel Hloch,
který přivítal kolegy myslivce a přítomné hosty, především
starosty obcí Janová a Ústí, Jaroslava Tomance a Zdeňka
Srněnského, starostu SDH Janová Jiřího Pončíka, za SDH
Ústí velitele Martina Mončeka, za TJ Tatran Janová
předsedkyni Taťánu Hradovou, předsedu Rybářského
spolku Janová Martina Pacuta a všechny přítomné honce.
Poté si již vzal slovo předseda Mysliveckého spolku
Janová – Ústí Josef Mikulenčák, aby přítomné seznámil se
zprávou o činnosti za rok 2021 a s výhledem do roku 2022.
Krátce ještě zhodnotil rok 2020, poněvadž nebyl díky
omezením a zákazům zhodnocen. Jednalo se například

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, OŘEZY,
ŠTĚPKOVÁNÍ…
Rizikové kácení, ořezy stromů, tújí, štěpkování, sečení,
frézování pařezů, www.kos.ink, tel.: 604792455
placená reklama
o každoroční střelby, o taneční zábavu, která, jak se
předseda zmínil, neměla pravděpodobně z obav z covidu19 hojnou účast, ale celkově ji lze hodnotit jako úspěšnou.
S koncem prázdnin začala vláda opět zpřísňovat covidová
opatření, takže volební schůze proběhla již v omezeném
režimu. V říjnu myslivci formou brigády odstranili na
Hradišťku již dlouhá léta nefunkční klubovnu
(unimobuňku). Z důvodu zákazu shromažďování byly
další akce v závěru roku, především naháňky, zrušeny a
myslivcům byl doporučen pouze individuální lov.
V roce 2021 bylo první akcí květnové setkání myslivců
na střelnici. Důležitými změnami prošel organizační řád
spolku, který byl v červnu na členské schůzi schválen. Na
8. srpna 2021 myslivci přes neustále se měnící situaci se
zákazy a omezeními opět naplánovali taneční zábavu.
Tentokrát ji navštívilo v porovnání s předchozím rokem
již více hostů, především přespolních. Předseda dodatečně
poděkoval všem, kteří se zasloužili o zvládnutí úkolů na
této akci. V závěru roku byla pro neustále trvající omezení
opět zrušena naháňka.
Rok 2022 bude pro myslivecký spolek zlomový především
v nutnosti obnovit končící smlouvy o pronájmu honitby,
takže bude nutné sepsat nové. V tomto
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roce budou myslivci organizovat také kácení máje, které
vychází na 4. června 2022 a na večerní taneční zábavě
zahraje skupina Skart band (nezaměňovat za Old Skart,
pozn. aut.), která je, co se týká repertoáru, rovněž značně
přizpůsobivá skladbě hostů.
Krátce předseda Mikulenčák zhodnotil společensky
uplynulé dva roky, kdy se naplno projevila negativa a
neschopnost mezi politiky a mnohdy je nutné dodat slovo
takzvaní u odborníků, celková hysterie a nárůst vzájemné
lidské nevraživosti mnohdy podporován přístupem médií.
Výjimkou nebyly zavádějící informace u politické
reprezentace. Pro myslivce vždy bylo výhodou, že se
v přírodě od všech těchto negativ můžou oprostit.
Poděkoval starostům obou obcí a složkám za
spolupráci, kamarádům honcům a myslivcům za obětavé
plnění úkolů. S přáním mnoha dobrého svoje zhodnocení
předseda Mysliveckého spolku Janová – Ústí ukončil.
Slova se ujal myslivecký hospodář Jan Machalec.
Připomněl, že příští rok to bude 30 let, co byla
mysliveckému spolku přiznána honitba Janová – Ústí o
výměře 1.442 hektarů. Dosavadní mírnější průběh zimy
nevyvíjel enormní požadavky na dokrmování zvěře, která
by neměla strádat. Vyjma střetů zvěře s vlakem nebo auty,
nezaznamenali myslivci žádný úhyn. Problémy však
nastávají u odlovu srnčí zvěře, kde již dochází
k přemnožení, proto hospodář Machalec vyzval k plnění
plánu odlovu.
Dále se slova ujal finanční hospodář Karel Halaš, který
přítomné seznámil se stavem pokladny, který je přes dva
roky trvající omezení naštěstí v plusu. K tomu doplnil
jednatel Pavel Hloch informaci o zvyšování stavu vysoké
zvěře, která může působit škody, takže plusový stav
pokladny se může brzy změnit.
Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl Rostislav
Labaj. Zde především upozornil, aby všichni myslivci na
svých úsecích ještě před jarní sezónou opravili nebo
zlikvidovali nefunkční posedy, aby nedošlo k poranění
náhodných turistů, kteří nedbají na správné chování v lese
a snaží se na tyto posedy šplhat.
V bodě různé vystoupil s důležitými informacemi Ivo
Zgarba, Zuzana Mikulenčáková a následovaly zdravice
hostů. Veškeré schůzování pak završil slavnostní oběd,
kterým byla letos svíčková z koloucha. Samozřejmě
nechyběl slavnostní přípitek lesu a lovu zdar.
text a foto: Radomír Dolanský
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POMOC OBČANŮ JANOVÉ UKRAJINĚ
Tak, jako na mnoha jiných místech po republice, byla i
v Janové vyhlášena materiální sbírka pro Ukrajinu.
Tuto sbírku jako centrum pomoci uspořádalo Město
Karolinka a do akce se zapojily členské obce
Mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko (Velké Karlovice,
Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky,
Hovězí, Janová), ale i Mikroregion Střední Vsetínsko
(Bystřička, Hošťálková, Jablůnka, Kateřinice, Lhota u
Vsetína, Liptál, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice,
Pržno, Ratiboř, Růžďka, Jarcová). Myšlenka uspořádat
sbírku vzešla od ukrajinských občanů žijících již dlouhá
léta v našem regionu.
Odezva byla opravdu blesková. Již po cca třiceti
hodinách od vyhlášení pomoci odjížděla na hranice
Ukrajiny naplněná dodávka. Po necelých třech dnech
odjížděly na ukrajinské hranice již dva naplněné kamiony
s pomocí občanů z Valašska. Pomoc byla vyložena na
hranicích s Ukrajinou a odtud byla rozvážena do
jednotlivých částí země.
Za okamžitou pomoc děkujeme občanům Janové!
text: Radomír Dolanský, foto: Vít Kopecký

PŘELOMOVÉ ROZHODNUTÍ NA
VALNÉ HROMADĚ TJ TATRAN
JANOVÁ
V sobotu 12. 3. 2022 proběhla v sále kavárny ZZJM
v Janové valná hromada sportovců TJ Tatran Janová,
která se stala v historii tělovýchovné jednoty zásadní
v pokračování sportovní činnosti.
Všechny přítomné hosty a sportovce přivítala
předsedkyně TJ Tatran Janová Taťána Hradová.
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Z hostů to byl starosta obce Jaroslav Tomanec, člen
zastupitelstva obce Lubomír Květoň, za Myslivecký spolek
Janová – Ústí Jan Machalec a za SDH Janová Vít Kopecký.
Poté vyzvala přítomné k uctění památky členů, kteří
navždy opustili řady janovských sportovců. Jednalo se o
Miroslava Vašťáka, Miroslava Kryštofka, Evu Dostálovou
a Pavel Kubáč.
Následovalo zhodnocení činnosti za rok 2021, který byl,
jak všichni víme, velmi poznamenán omezeními z důvodu
koronavirové pandemie. Proto se rušily fotbalové zápasy,
tréninky, akce rekreačního sportu i kulturní akce. Rok byl
pro TJ ztrátový i díky zrušeným pronájmům firem, a tím
došlo k značným ztrátám v příjmové oblasti. Přesto se
některé akce podařilo uskutečnit jako například Memoriál
Antonína Soukupa. Po letech se tak dostal rozpočet jednoty
do záporných čísel. Ale ani v letech před pandemií nebyl
rozpočet ani zdaleka natolik příjmový, aby stačil na
investice do obnovy areálu. Bez podpory obce by nebylo
možné provádět ani základní údržbu. Ve spolupráci
s firmou DNK, tedy Josefem Holcem vznikly již před lety
návrhy na vystavění nových prostor pro zázemí kulturních
akcí, ale problém nastal s možností realizace, protože
vlastní prostředky tělovýchovná jednota neměla a na
dotace ani investice nedosáhne.
Velmi otevřenou a tím pádem i kritickou zprávu o
oddílu kopané přednesl Radim Jakeš v zastoupení
nepřítomného předsedy Ivo Hrtáně. Bez vytáček a hledání
omluv seznámil přítomné s doslova tristní situací v oddílu
kopané TJ Tatran Janová. Nejedná se pouze o skutečnost,
že v klubu je naprosté minimum hráčů pocházejících
z Janové, ale jde o celkový stav a údržbu hřiště a především
silně nedostačující zázemí pro mužstvo. Tomu
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odpovídá kvalita výsledků mířících ke dnu tabulky, ale i
odchody hráčů do jiných klubů a celkový nezájem.
Velkou bolestí budoucnosti kopané v Janové je
neexistující práce s mládeží, malý zájem dospělých o
jakékoliv zapojení do činnosti, což je docela paradoxem u
složky, která má v obci nejvíce členů. Podle Radima
Jakeše, pokud se nezmění přístup činovníků k řešení
situace, nezmění se nezájem hráčů dosahovat kvalitní
výsledky za TJ Tatran Janová, což ve finále může dojít až
tak daleko, že fotbal v Janové skončí. A o tom je zapotřebí
hovořit nyní, nikoliv, až se tak stane. To už bude pozdě.
Jakmile fotbal v Janové skončí, už se nevrátí.
Radim Jakeš byl odměněn za svůj burcující příspěvek
opravdu hlasitým potleskem právě pro svoji tvrdou
objektivitu v předestření aktuálního stavu janovské
kopané, bez obezliček typu koronavirus a podobně. Možná,
pokud by se sportovci dovedli vyjadřovat již v minulosti
k problémům takto otevřeně jako Radim Jakeš, mohla být
situace veselejší. Krčení rameny nikomu a ničemu
k úspěchu nikdy nepomohlo.
Po chladné sprše ze strany janovské kopané se ujal slova
Josef Pončík za rekreační sporty skupiny volejbal. Zde je
situace přece jen optimističtější, protože volejbaloví
nadšenci se scházejí takřka pravidelně již několik let. Od
roku 2021 začali hrát společně s volejbalisty z Halenkova,
čímž se hra obohatila a také zkvalitnila. Jedinou akcí
v daném roce však byl díky pandemickým omezením až
malý turnaj v závěru roku.
Asi nejlépe ze všech aktivit tělovýchovné jednoty si
vedou turisté. O činnosti promluvila hlavní postava turistů
v Janové Zdenka Chudějová. Turisté patří mezi jedny z
nejaktivnějších jak mezi sportovci, tak mezi složkami
v obci vůbec. I když je jejich základní pevné jádro tvořeno
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především občany důchodového věku, jejich akce mnohdy
oslovují celé rodiny dětmi počínaje. Proto se turistům
podařilo i v době neustálých zákazů a omezení uspořádat
řadu akcí a zájezdů, u kterých zajímavý program přilákal
mnohem více zájemců, než bylo míst v autobuse.
Následovalo seznámení se skupinou country tanců, které
jsou rovněž zastřešeny tělovýchovnou jednotou. K tématu
promluvila Miroslava Světlíková, vedoucí skupiny a
pozvala další zájemce, aby se nezdráhali přijít. Dále za staré
pány fotbalisty promluvil Vlastimil Potočný, který rovněž,
podobně jako u oddílu kopané konstatoval, že janovských
starých pánů mnoho není, proto za nimi jezdí na tréninky
do sportovní haly fotbalisté z Valašské Polanky. Ale na
turnaje, kterých se účastní v Ústí a v Janové, je prostě
fotbalistů málo. Celkově situace pro malý zájem a taky
zdravotní neduhy, jak už to u starých pánů bývá, nevypadá
moc nadějně. V programu valné hromady následovaly
zprávy o hospodaření a zpráva kontrolního výboru.
Nejdůležitější a vpravdě historicky převratný bod
jednání valné hromady otevřela předsedkyně TJ Janová
Taťána Hradová. Tématem byl návrh převodu majetku TJ
na obec Janová. O možnosti tohoto kroku se objevovaly
úvahy jak mezi sportovci, tak při neoficiálních debatách
zastupitelů již delší dobu. Názor na vhodnost takového
řešení sílil a převládal. V podstatě jediným důvodem
dlouho připravovaného záměru byly a jsou finance a
nemožnost tělovýchovné jednoty dosáhnout na dotace a
investice.
Jestliže má TJ Tatran Janová dlouhodobě vyrovnaný a
dnes již ztrátový rozpočet, nikdo jí neposkytne ani půjčku,
bez toho, že i pokud ano, bylo by splácení nemožné a
výsledkem by pak byla ztráta poskytnutých záruk. A i tak
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by asi výše záruk na adekvátní půjčku nestačila. Že jsou
dlouhodobé investice do areálu nutné, vidí i naprostý laik.
Zázemím pro kulturní akce jsou dnes trouchnivějící boudy
hygienicky a bezpečnostně na hranici únosnosti. O kultuře
prostředí již vůbec nelze mluvit na to, že žijeme v 1. třetině
21. století. Proto je opravdu asi nejschůdnějším řešením
převod majetku TJ Tatran Janová do vlastnictví obce.
Ostatně řada sportovních areálů v okolních obcích funguje
na stejném principu, kdy jsou pozemky a nemovitosti
v majetku obce, která podporuje činnost sportovních klubů.
A to je i základem myšlenky převodu v Janové. Aby
obec finančně podporovala činnost tělovýchovné jednoty,
ale vše ostatní by přešlo pod správu obce včetně údržby,
oprav a obnovy. Především záměr obnovy areálu je
finančně tak náročný, že i samotná obec bude muset
provádět renovaci na etapy.
K tématu se rozvířila široká diskuse. Drtivá většina
vyjadřujících se členů zaujala k převodu majetku kladný
postoj. Dokonce i starší členové, kteří areál budovali
vlastníma rukama v součtu generací během tisíců hodin
zcela zdarma, s převodem souhlasili právě proto, aby se
zachránil nejen majetek, ale především jeho smysl, tedy
možnost sportovního a kulturního vyžití pro občany obce,
ale i ty z okolí. Tak promluvili například Pavel Hromada
nebo Luděk Halaš. Mnozí, jako třeba Jaromír Zbranek, se
přikláněli k myšlence s těžkým srdcem, protože s hřištěm
byli spojeni od dětských let a nyní mají pocit, jako by je
někdo vystěhovával z rodného domu. Takové smutné
pocity jsou zcela pochopitelné.
Nakonec byl záměr o převodu majetku TJ Tatran Janová
na obec Janovou schválen vyjma jednoho hlasu, který se
zdržel, všemi hlasy přítomných. Nyní bude ustavena
komise sportovců a zástupců obce, která vytvoří smlouvu o
převodu a následnou dohodu o podpoře činnosti TJ Tatran
Janová z prostředků obce. Tyto pak budou předloženy
k připomínkování členům TJ, případně upraveny a
následně schváleny a podepsány na jedné straně zastupiteli
obce a na straně druhé výborem tělovýchovné jednoty,
řádně zvoleným členskou základnou a zastupujícím tedy
jejich zájmy.
Je to začátek dlouhé cesty, smysluplné cesty nejen pro
aktivní sportovce, ale pro všechny občany.
text a foto: Radomír Dolanský

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Seriál cestovatelských přednášek Mgr. Jana Husáka
pokračoval; v lednu jsme obdivovali horké Španělsko,
v únoru jsme zůstali doma a prohlédli si Valašsko z lufta.
v dubnu do Bulharska, přesný termín bude včas oznámen.
S potěšením mohu oznámit, že pozvání do naší
knihovny přijala paní Mgr. Jiřina Sousedíková, autorka
Pamětí a několika básnických sbírek, bývalá učitelka, která
učila i nejednoho žáka nebo žačku z Janové. Beseda se
uskuteční 24. března 2022 v 17 hodin.
Knihovní fond byl opět rozšířen nákupem nových knih.
Čtenáři si podle chutě najdou pro sebe příběhy napínavé,
romantické nebo poučné od autorů jako je Sandra Bown,
Dinah Jefferies, Jane Johnsonová, Robert Bryndza, Táňa
Keleová-Vasilková, Štěpán Javůrek a další. Dorazily též
další knihy cirkulačních souborů.
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Nově knihovna nabízí knihy načtené na CD nosičích, jak
pro dospělé, tak i pohádkové příběhy pro děti. (Výhodné
například pro osoby se zrakovou nedostatečností.)
Připomínám, že knihovna je pro vás otevřena každou
středu od 16 do 19 hodin. Podrobné informace naleznete na
stránkách www.janova.knihovna.cz, odkaz je též na
webových stránkách obce.
text: Ludmila Filáková, foto: Jana Pončíková

NA RAZULE BOJOVALI MLADÍ
HASIČI Z JANOVÉ
Šest odvážlivců z řad mladých hasičů se v neděli 6. března
zúčastnilo prvních letošních závodů ve Velkých
Karlovicích. V disciplíně TFA neboli Železný hasič přežije
soutěží naši hasiči pravidelně, poprvé ale okusili trať za
mrazivých podmínek.
Každý účastník musel překonat překážky v podobě
proskakování či prolézání pneumatik, smotání hadice a
překonání 70 cm vysoké překážky. Mladší děti měly také
za úkol zapojení proudnice, u starších žáků přibyl navíc
hammerbox (box s kladivem, kde musí hasič provést daný
počet úderů do dolní a horní podložky) a 150 cm bariéra.
Trať byla o to náročnější, že se běžela na sněhu a ledu
tam a zpět, tudíž každou disciplínu plnili hasiči hned
dvakrát a to vše navrch dvoukolově.
V nemalé konkurenci celkových 57 závodníků
vybojovala za kategorii mladších dívek krásné 3. místo
Kamilka Kopecká z Janové. Někomu chybělo k umístění
na bedně jen pár vteřin, proto si velkou gratulaci zaslouží i
Adélka Kosíková, Matěj Daněk, Adam Hatlapatka, Veja a
David Sůvovi.
Závodit snad v mínus deseti stupních, běžet naplno na

sněhu a ledu bez jakéhokoli pudu sebezáchovy (jó, byla to
jatka), v co nejkratším čase a přitom neudělat žádnou
chybičku, to chce fakt kuráž. Nejen závodníků, ale taky
jejich rodičů, co se na to musejí koukat… Díky, jste skvělí!
text a foto: Klára Katrušáková

KLÁRA KATRUŠÁKOVÁ NA ZIMNÍM
ŽELEZNÉM HASIČI VELKÝCH
KARLOVIC
V předchozím článku Klára Katrušáková informuje
především o dětské soutěži TFA ve Velkých Karlovicích,
ale hlavním programem v lyžařském areálu Razula byla
akce Zimní železný hasič Velkých Karlovic. Jednalo se o
soutěž TFA (Toughest Firefighter Alive) dospělých, tedy
nejtvrdší hasič přežije, kterého se zúčastnila za SDH Janová
jako soutěžící právě Klára Katrušáková, která skončila na
čtvrtém místě rozdílem necelých tří sekund od
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Celkem koledníci vybrali 24.686,- Kč, což je nejvíce od
začátku koledování v obci Janová. Každým dalším rokem
je sbírka vyšší.
Všem lidem děkujeme za tyto dary a do roku 2022
přejeme vše nejlepší! Kromě realizačního týmu občanům,
koledníkům i jejich doprovodu na stránkách obce
poděkoval rovněž starosta Janové Jaroslav Tomanec.
text: Markéta Spurná, foto: Petr Kosík

SUPER AKCE – SVATBOVÝ ČAJ O
PÁTÉ
stupňů vítězů.
Na překážkové trati u překlápění pneumatik jí
podklouzly na ušlapaném sněhu nohy a to ji stálo třetí
místo. Takové situace, kdy rozhodují i ty nejmenší
chybičky, se při soutěžích TFA stávají velmi často. Proto
jsou hasičské soutěže pořád hojně navštěvovány, protože
do průběhu cílem posledního závodníka není nic jisté.
Nicméně čtvrté místo z celkově jedenácti soutěžících žen
je velkým příslibem do budoucna.
text a foto: Radomír Dolanský

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dne v sobotu 8. 1. 2022 jsme se opět zúčastnili tříkrálové
sbírky Charity v obci Janová. Chodily čtyři skupinky dětí s
vedoucími
Klárou
Katrušákovou,
Zuzanou
Mikulenčákovou, Andreou Halašovou a Dominikem
Kuníkem.
Lidé byli velmi rádi, že se letos sbírka konala i s
koledníky a byli velmi štědří, nejen na finanční dary, ale

Tentokrát byl čaj o páté v Janové opravdu v mnoha
směrech výjimečný. Oproti poslednímu čaji, který se
pořádal ještě v období vrcholného politického a
mediálního velestrašení, ale i reálné skutečnosti
prodlévání viru v republice a mezi námi, tentokrát se
jednalo opravdu o svobodné a radostné setkání.
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Na účastnících byla opravdu viditelná radost, jakoby se
necelý půlrok odloučení rovnal několika rokům. Mladší
ročníky se možná ironicky ušklíbnou, ale jak roky
přibývají, čas utíká rychleji a i shledání po několika
měsících začínají být vzácností. Však na to taky dojdou,
ale to už bude pozdě. Navíc, podle škatulkování
z posledních dvou let se na čaj o páté chodí vesměs bavit
ohrožená skupina občanů, takže pro ně je oslavou života
každý den prožitý ve zdraví a dobré náladě.
Hned při příchodu obdržel každý účastník na hruď
snítku myrty se slovy, že jde o vítání jara, bílá stužka je prý
mír a nevinnost… Hlavní pořadatelky Jana Pončíková,
Jiřina Machalcová a Karla Vašťáková bezostyšně lhaly bez
mrknutí oka jako někteří naši volení zástupci (ti v Praze
nebo v Janové…?😉), jen aby dokonale zakamuflovaly
pravý důvod dekorování myrtou. Nepadlo ani slovo o
nějakém svatbovém čaji o páté. Kdeby, prostě jen radost ze
života a sranda. Další jaro
a vyhlídka na prohřátí koster. My a balamutit vás? To
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bychom si nikdy!!! nedovolily – zářily andělsky nevinné
oči pořadatelek.
Oficiálně byli všichni zváni na čistě společenský čaj bez
přívlastku, prostě se jen vybláznit a poobjímat po
dlouhotrvajícím domácím vězení. Takže to vlastně mohlo
vypadat spíše jako oslava mafiánské italské famílije po
propuštění z basy. Protože ta parta z čajů o páté je taky
taková onorata societá (ctihodná společnost). Právě proto
se od radosti pustila řada hostů do zpěvu skoro ještě dříve,
než stačil Laďa Stančík ze Semetína hrábnout do kláves a
rozezvučet své hlasové zařízení v hrdle. Ta naprostá
pohoda byla opravdu cítit ve vzduchu, plížila se mezi stoly
a napadala každého bez výjimky, podobně jako náš
neviditelný nepřítel a předchůdce virus. Toto byl virus
dobré nálady.
Ještě něčím zásadním byl tento den zvláštní
v podstatě pro celou obec. Dlouholetý provozovatel a
spolumajitel kavárny ZZJM Jaroslav Machalec předal
oficiálně otěže své dceři a zeťovi a rej v podniku
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sledoval pouze již jen jako spokojený důchodce. Takže
mu po letech prožitých více v kavárně než doma
přejeme, aby ještě dlouho mohl mudrovat do práce
mladých a sledovat, zda neposílají do kytek jeho
vypiplané mazlíčky – kavárnu a vyhlášenou kuchyni.
Všechny hosty přivítala Karla Vašťáková, jedna
z trojice hlavních pořadatelek, jejichž nápady získávají čaj
od čaje profesionálnější razítko kvality. Poté začala
neorganizovaná a nefalšovaná zábava a čas utíkal ve
výtečné náladě jako zběsilý, takže si, vyjma zasvěcených,
nikdo nevšiml, že pořadatelky s doprovodem po necelých
dvou hodinách tanečního reje zmizely. Věkový průměr
v sále na chvíli snížil místní dlouholetý chatař Rosťa řečený
Krtek, který v sále zahlédl svou spolupracovnici a hned
běžel požádat o tanec. Po chvíli Laďa Stančík dohrál rundu
a sálem se rozezněl svatební pochod. Zpočátku většina
přítomných vůbec nereagovala, dokonce si ani nevšimli
malého svatebního průvodu. Teprve výkřiky překvapení a
sílící smích a povyk všem napověděl, že se děje něco
zvláštního. Doslova superzvláštního.
Za páterem, který vypadal jako vystřižený
z peruánského kostela Iglesia de la Compañía de Jesús
v Cuzcu, s civilním jménem Jiřina Machalcová, přicházela
abatyše Marie Pokorná z Hovězí, která zase jakoby z oka
vypadla Whoopi Goldberg z filmu Sestra v akci. A jako
vrchol celého dění přicházeli ženich Antonín Držmíšek
(neuvěřitelně kvalitně nahastrošená Jana Pončíková
z Hořanska) s nevěstou Mařenkou Kuropatovou v civilu
Karlou Vašťákovou. Takto, za všeobecného povyku,
blýskání mobilů a potlesku přihlížejících obkroužili v sále
několik kol, než se připravili na obřad sezdání.
Tonda Držmíšek zjevně neudržel míšek a již před oddáním
rukou na zadní části nevěsty zkoušel kvalitu

strana 14

materiálu. Ovšem cudná nevěsta se nedala a šmátravou
pracku ihned odehnala. Překvapivě však při dotazu pátera,
jak je připravena na svatební noc, cudnost najednou
zmizela a Mařenka Kuropatová zvedla sukně a chlubila se
úžasně erotickým podvazkem a krajkovými bombarďáky.
Tonda Držmíšek se snažil předváděčku prodloužit, ale nyní
zasáhla abatyše, která přispěchala s prstýnky. A mělo dojít
na polibek. Ačkoliv páter žijící v celibátu znalecky
prohodil, že menší vzrůst ženicha se v posteli srovná,
k polibku si Franta Držmíšek přivlekl žebřík a teprve po
vyrovnání výškového rozdílu se novomanželé mohli oddat
vášnivému líbání.
Úžasná parodie na svatbu však byla pouhou předehrou
pro dvě svatby skutečné. V sále se nacházely dvě dvojice,
z nichž jedna slavila zlatou svatbu a druhá dokonce
diamantovou. Zlatou svatbu slavili manželé Hana a Jakub
Hladcí z Ústí u Vsetína a diamantovou Jana a Alois
Navrátilovi ze Vsetína. Takže nyní došlo ještě k dvojitému
svatebnímu obřadu. A samozřejmě vše bylo stvrzeno
manželskými polibky. Poté byly všechny tři manželské
dvojice uvrhnuty do kruhu přátel k svatebnímu sólu
novomanželů.
Tento jedinečný zážitek na čaji o páté byl završen
vylosováním tří šťastlivců, kteří dostali něco jako svatební
dary. Dalším velkým překvapením pro slavící manželské
dvojice byly svatební laskonky, které pro každého hosta
vyrobily rovněž hvězdy večera, pořadatelky. Jedno je jisté
– tento čaj o páté dlouho neupadne v zapomnění. A
poněvadž si čajová parta vytrpěla své se zrušenými termíny
juchání, rozhodly se pořadatelky nečekat až do podzimu,
ale uspořádat ještě před létem jeden čajový dýchánek 29.
dubna klasicky od 17:00 hod.
text a foto: Radomír Dolanský
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DĚTI SE UČILY SE ŠKOLKOU
LYŽOVAT
První týden v únoru jsme s několika dětmi absolvovali
pětidenní speciální výjezdový kurz lyžování pro MŠ. Každé
ráno nás vyzvedl autobus u obecního úřadu a spolu s MŠ
OHRADA VSETÍN a MŠ VELKÉ KARLOVICE nás
zavezl do SKI AREÁLU RAZULA VELKÉ KARLOVICE.
Tuto aktivitu jsme ve školce organizovali prvně, tudíž
jsme netušili, co přesně nás čeká. Pro děti bylo připraveno
zázemí ve vytápěných unimobuňkách. Zde jsme spolu
s instruktory děti ustrojili a byl tu i prostor pro občerstvení
v podobě svačinky a pitného režimu.
Musím přiznat, že první den byl pro všechny poněkud
náročný ze strany organizačních záležitostí. Ale po
vzájemné konzultaci s vedením a instruktory byly další dny
skvěle organizovány.
Ráno na Razule vždy začínalo rozcvičkou pod vedením
instruktorů. Poté byly děti rozděleny do malých skupinek,
cca 6 dětí na jednoho instruktora, vždy podle aktuální
lyžařské dovednosti.
Mnoho dětí stálo na lyžích prvně a sledovat jejich pokrok
den po dni bylo úžasné. Co vše se tedy naučily? Už jen
nazout si lyžařské boty a nasadit lyže je poměrně náročné a
to byl teprve začátek. Učily se pohybovat na lyžích, správný
postoj, jak padat, vstát, zatáčet, zastavit a také pohyb na
vleku. To vše děti předvedly svým rodičům a blízkým v
poslední den kurzu a bylo to krásné ukončení.
Komentované jízdy přímo na svahu doprovázelo mohutné
povzbuzování plné emocí a radosti. Děti byly odměněny
medailí, diplomem, hrníčkem a voucherem na vstup do
bazénů Wellness Horal, ale především radostí a úsměvem.
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Děti si užily nejen tento den, ale celý týden. Už jen jízda
autobusem byla pro ně zážitkem. Přestože to bylo pro
všechny náročné, shodli jsme se s dětmi, že bychom si
pobyt v areálu prodloužili klidně o další týden. Bohužel to
nebylo možné, tak nezbývá, než se těšit na další ročník.
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a
jak jsem již řekla rodičům, tento týden strávený s dětmi byl
pro mě osobně odměnou. Blahopřeji dětem za jejich skvělé
výkony, kolegyním z výše jmenovaných MŠ za kolegialitu
a instruktorům za jejich profesionalitu. Byl to hodnotně
strávený čas.
text a foto: Bc. Iveta Šimoníková, učitelka MŠ Janová

KRÁLOVSKÉ HRANÍ VE ŠKOLCE
Tento školní rok jsme rozšířili vzdělávání a nabídku
Mateřské školy Janová veřejnosti hned o dvě aktivity.
Podařilo se nám od druhého pololetí zahájit další
doplňkovou činnost. Kromě vaření cizím strávníkům od 1.
1. 2022 nabízíme i dětem obce Janová hudebně taneční
kroužek JANOVJÁNEK. Více informací o něm přineseme
v dalším vydání Janovských listů.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně spolu s krajským
úřadem Zlínského kraje nabídla v rámci projektu
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro území Zlínského kraje II pro mateřské školy školení v
šachové pedagogice. Této nabídky jsme využili a paní
ředitelka s paní učitelkou Šimoníkovou se od září 2021
intenzivně vzdělávají v ŠACHOVÉ PEDAGOGICE. Na
podzim jsme vybavili školku šachovnicemi s velkými
dřevěnými figurami a od druhého pololetí jsme v naší MŠ
zahájili vzdělávání v této královské hře dětí od pěti let
věku.
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Co obnáší šachová pedagogika pro MŠ a na koho cílí
nabízené vzdělávání? Pod pojmem šachová pedagogika
nejsou ukryty jen tahy figurek, ale vypracovaná
pedagogická metoda práce s dětmi za pomocí šachovnice a
principů šachové hry. Speciální výukovou metodou hry
šachu pro děti staršího předškolního věku (5-6 let) vedoucí
k rozvoji kognitivních funkcí. Lektorkou je paní Mgr.
Tatsiana Bahatka, která vystudovala Akademii tělovýchovy
a sportu v Minsku, trenérskou fakultu se specializací šachy.
Je trenérem 1. třídy a má více než 26 let praxe, specializuje
se na výuku šachu u dětí mladšího věku.
Šachové vzdělávání podporuje všestranný rozvoj
intelektuálních schopností dětí, zlepšuje paměť, vytváří
kombinační, matematické a analytické schopnosti, rozvíjí
čtenářskou gramotnost, rozvíjí kreativitu, intuici a
schopnosti soustředit se. Vede děti k odpovědnosti za své
rozhodování, budování přátelství a vzájemné pomoci v
dětském kolektivu, překonávání strachu z neúspěchu a
poučení se z chyb. Rozvíjí kompetence potřebné pro řešení
různých problémů, rozvíjí matematickou představivost a je
jednou z terapií pro děti s poruchami chování.
Děti se učí základní šachové pojmy a strategie hry.
Pomocí příběhů a pohádek se učí orientovat na šachovnici
a využívat schopnosti jednotlivých figurek, aby chránily
svého krále i celé království, vzájemně si pomáhají a radí.
A když nedopadne pohádka - šachová partie - úspěšně,
například když paní věž slupne pěšáčky Edu a Filípka, nic
se neděje. Eda s Filípkem ji v následující šachové partii
přechytračí. Děti hra v šachy zaujala. Věříme, že je pro ně
dobrým základem do života.
text: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ Janová,
foto: Bc. Iveta Šimoníková, učitelka MŠ Janová
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HURÁ MÁME KARNEVAL
Dne 17. 2. 2022 se uskutečnil v naší školce karneval. Děti
se tak mohly proměnit za pomocí rodičů v krásné
princezny, rytíře a jiné pohádkové postavy. Vše začalo již
ráno, kdy během příchodu byly pro děti připraveny zábavné
hry a nevšední úkoly.
Poté jsme se přesunuli do kruhu a společně v malém
ztišení nad pohádkovým příběhem o Ferdovi zahájili
slavnostně karneval. Daný příběh byl nejen motivací, ale
zvolené postavy doprovázely děti celý den. Po pohádce
přišel na řadu lov na razítka, který spočíval v plnění úkolů
s malým překvapením.
Nachystaná stanoviště se skládala jak ze sportovních,
tvořivých, ale i senzorických či týmových her. Na chvilku
jsme se stali čarodějnicemi a prošli si močálem, také jsme
si zahráli na holoubky a pomohli Popelce roztřídit hrách a
čočku. Jemnou motoriku jsme si procvičili při lovení perel
a drahokamů z moře, zkusili si projít cestu

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA OBCE JANOVÁ ZA ROK 2021
Rozpočet

Schválený

Po změnách

Skutečnost

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

9 276 000,1 587 000,-

10 783 100,4 011 000,40 000,1 919 900,-

11 492 405,66
4 233 777,78
41 700,00
1 918 489,77

475 000,-

Příjmy celkem
11 338 000,16 754 000,17 686 373,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

9 180 000,2 148 000,-

11 527 000,5 923 000,-

9 313 552,56
5 806 069,59

Výdaje celkem
11 328 000,17 450 000,15 119 622,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financování

-10 000,-

696 000,-

2 566 751,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2021 činí zisk 2 566 751,06 Kč.
Stav finančních prostředků na běžných účtech k 31. 12. 2021 činí:
u ČNB
6 430 724,07 Kč
u ČSOB Vsetín
2 729 592,56 Kč
u Komerční banky
3 451 159,55 Kč
-----------------------------------------celkem
12 611 476,18 Kč
Stav hotovosti – pokladna

47 523,- Kč

Stav úvěru u ČSOB k 31. 12. 2021 činí
Stav úvěru u Komerční banky k 31. 12. 2021 činí
Stav půjčky u SFŽP k 31. 12. 2021 činí

2 972 206,-- Kč.
2 827 200,-- Kč.
1 934 838,45 Kč.

Obec Janová obdržela v roce 2021 dotaci na Volby do Poslanecké sněmovny ČR ve výši
31 000,-- Kč. Příjmy a výdaje jsou vedeny pod UZ 98 071. Vratka ve výši 1275,-- Kč byla vrácena poskytovateli do SR.
Obec Janová obdržela dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích ve výši
208 943,-- Kč.
Od Ministerstva zemědělství pod UZ 29030, dotaci vyklizování a přibližování dříví koněm ve výši 27 520,-- Kč je vedena
pod UZ 29 015.
Obec Janová obdržela kompenzační příspěvek obcím ze SR ve výši 142 289,71 Kč pod UZ 98037.
Dále z SZIF obdržela obec Janová dotaci ve výši 594 352,06 Kč na akci Protipovodňová opatření v obci Janová pod UZ
15 974.
Na vybudování opravy lesní cesty Kadějov, která byla pořízena v celkové hodnotě 2 917 020,64 Kč dotace ze SZIF činí
2 815 020,64 Kč pod UZ 89 505.
Obec Janová v roce 2021 vybudovala parkoviště u hřbitova v celkové hodnotě 970 733,44 Kč, z toho Krajský úřad
zlínského kraje přispěl dotací ve výši 437 000,-- Kč, tato dotace je vedena pod UZ 00120.
Obec Janová obdržela v roce 2021 dotaci na VPP v celkové výši 75 000,-- Kč, která je vedena pod UZ 13 013.
Obec Janová je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Janová. V roce 2021 bylo této Mateřské školce
poskytnuto z rozpočtu obce jako neinvestiční příspěvek ve výši 595 000,-- Kč na provoz. Dále MŠ obdržela dotaci –
neinvestiční transfer ve výši 226 485,--Kč pod UZ 33 063.
Tato příspěvková organizace provozuje hospodářskou činnost - vaření pro důchodce a maminky na MD.
Hospodaření PO za rok 2021:
hlavní činnost
hospodářská činnost
náklady:
2.867 487,73 Kč
342 610,69 Kč
výnosy:
2.916 161,89 Kč
361 476,84 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------HV k 31. 12. 2021
48 674,16 Kč
18 866,15 Kč
V Janové dne 25. ledna 2022
Za OÚ Janová sestavil: Miroslava Kotrlová, účetní obce, schválil: Ing. Jaroslav Tomanec, starosta obce Janová
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v sedmimílových botách a za pomocí tyčí „nosítek“
přenesli princeznu na královskou židli. Nechyběla ani
pohádka Obušku z pytle ven, kterou zastupovalo skákání
v pytli. Pomocí klíčů jsme otevřeli truhlu s pokladem a
nakonec si vytvořili u stolečku večerníčkovou čepici.
Bylo toho opravdu mnoho a to nás čekala ještě pohádková
šifra Ferdy Mravence a jeho kamarádů, při níž byla důležitá
týmová spolupráce a pozornost. Děti přichystaný úkol
zvládly na jedničku a dostali jsme se společně po
jednotlivých krocích až k samotnému překvapení. Poté
následovaly volné hry a disciplíny, za zmínku stojí
kupříkladu novinový tanec a módní přehlídka masek.
Na závěr bych chtěla dodat, že i když byla daná akce
náročná zejména na přípravu, ty rozzářené oči, dětský
smích a radost stály za to!
text: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ Janová, foto:
Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ Janová

POHÁDKOVÉ HAŠTEŘENÍ ANEB
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
V pondělí 7. 3. 2022 k nám do školky zavítalo divadlo
Bublanina, jehož letošní téma se neslo v duchu několika
spletených pohádek. Jelikož zvolené divadlo je již
dlouholetým návštěvníkem naší školky, věděli jsme, že ani
tentokrát své publikum nezklame.
Milé divadelnice zaujaly nejen výběrem příběhů, ale i
nápaditými kulisami. Nejdříve nám zahrály pohádku o
kosích bratřích, při které jsme se všichni zasmáli.
Následovala pohádka o smutné žabce, její studánce a
sluníčku, při které byla využita i baterka, která dodávala
pohádce na originalitě. Mezi další příběhy patřila
kupříkladu pštrosí rodina. Hlavní hrdinové byli vytvořeni
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z punčoch a ponožek, což nejen děti velmi zaujalo. Za
zmínku stojí i nápaditý příběh o medvědí rodině a malém
medvídkovi, při kterém si děti zazpívaly krátký úryvek
z písně Brum, brum, brum, o čem se zdá medvědům.
Samotný příběh byl složený z kusů krabic, které
představovaly knihu, v níž hrál hlavní roli malý medvídek.
Divadelní představení bylo nejen poutavé svými
kulisami, maňásky, loutkami ale především samotné
herecké obsazení bylo přinejmenším zábavné. Nechyběla
ani hudební složka divadla v podobě zpěvu talentovaných
divadelnic.
Nakonec jsme krásnému představení všichni společně
zatleskali a poděkovali za krásný kulturní zážitek. Děti
nebyly zklamané, že divadlo odešlo, jelikož nás zanedlouho
opět navštíví a jako vzpomínku jsme si medvědy vyrobili, a
když máme chuť, hrajeme si divadlo pro sebe vzájemně.
Děti nás překvapují svou fantazií, ať už vymyšlenými
příběhy nebo originalitou kulis.
text: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ Janová, foto:
Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ Janová

NESEME MY MORENU… ZIMO, ZIMO,
TÁHNI PRYČ
S dětmi jsme se rozhodli vyhnat zimu z vesnice a přivolat
jaro. Společně s vyrobenou Morenou jsme ji za doprovodu
lidových říkadel, básní a písní odnesli na školní zahradu a
tentokrát ji se slovy Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě
vezmu bič, zatahám tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy…
spálili a vhodili do potoka. Vrátili jsme se tak k lidové
tradici našich předků.
Za doprovodu básně Byla zima mezi náma, ale už je za
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a neštěstí.
Na jaře bývá vynášena jako slaměná panna a házena do
vody nebo pálena či zakopána do země. Po Zimě pak vládu
nad světem přebírá Vesna, bohyně jara, života a radosti.
Vynesením Moreny začíná vítání jara. Lidé si podle tradic
uříznou narašené větvičky, ozdobí je barevnými stuhami a
se zpěvem je pak odnesou domů. My si větvičky ve školce
ozdobíme následující den, kdy se začneme učit jarní písně
a tance. Jaro, jaro, jaro už je tu, sníh se mění na sněženky,
slunce sype z peněženky na zem plno zlatých dukátů...
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

LEDOVÉ SOCHY NA PUSTEVNÁCH

horama, hu, hu, hu, jaro už je tu děti spokojeně vítaly
JARO. S úsměvem na tváři vnímaly teplo slunečních
paprsků, nalezly v trávě první sedmikrásky. Naslouchaly
veselému zpěvu ptáků, kteří naši zahradu začali častěji
navštěvovat díky krmítku, které jsme jim společně vyrobili
a pan Machalec nám je připevnil. Pravidelně ptáčkům
zpěváčkům sypeme dobroty a pozorujeme je, oni nás na
oplátku obdarovávají ptačími písněmi a radostným
poletováním.
Vynášení Moreny je pohanský zvyk, který má svou
tradici tak hlubokou, že sahá až do dob dávných. Je to zvyk,
který zakončuje zimu, dodnes se traduje nejen na Moravě,
ale také v jiných krajích.
Morena neboli Morana, Mařena, Morjana, Marzana, ale
taky Smrtka, Smrtholka nebo Smjerć. Je bohyní smrti,
vládne v zimních měsících, obnovuje přírodu tím, že ji
uvrhne do zimního spánku a vše uspí pod sněhem.
I Morena byla matkou. Měla syna Triglava, boha války
a hospodaření, kterého zplodila s Černobogem, bohem zla

Janovští turisté nezaháleli ani v této náročné době. Když
nám naše vedoucí Zdenka Chudějová rozeslala pozvánku
na výlet na Pustevny, podívat se na ledové sochy, přijala to
většina z nás s povděkem. Na cestu jsme se vydali 27. ledna
t. r. autobusem našeho „dvorního“ řidiče Jana Kašpara.
Abychom naplnili kapacitu velkého autobusu, přizvali jsme
na výlet tentokrát nejenom naše stabilní přátele z Ústí a
Vsetína, ale i z Hovězí.
Nakonec jsme napočítali 39 dospělých a jedno dítě.
Počasí bylo zimně pohodové, cesta rychle ubíhala a brzy
jsme dojeli na Prostřední Bečvu, kde jsme měli přesednout
na kyvadlovou dopravu na Pustevny.
Když jsme se jí ani po půlhodině nedočkali, přivolali
jsme zpět našeho spolehlivého p. Kašpara s jeho autobusem
a ten nás vyvezl až na Pustevny; naštěstí to umožňoval stav
silnice.
Na Pustevnách panovala pravá zimní atmosféra;
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PRVNÍ JARNÍ VYCHÁZKA

všechno bylo pokryto sněhem, stromy vypadaly jako
vytvořené z paličkované krajky, vzdálenější okolí zastírala
bílá mlha. Z nedaleké sjezdovky bylo slyšet výskající děti,
které si užívaly zimních radovánek na sáňkách, lyžích a
bobech.
Po pár desítkách metrů od parkoviště jsme se ocitli u
cíle naší cesty. Ve velkém stanu, který chrání sochy před
vlivy počasí, na nás a další návštěvníky čekala instalace
soch vytvořených zručnými mistry řezbáři z ledu na téma
vesmír.
Viděli jsme například družici, raketu i se psem Lajkou,
velký raketoplán, vesmírné vozítko a nesměli chybět ani
ufoni. Po prohlídce jsme se vydali do dalšího stanu,
abychom zhlédli vystavené sochy na téma zvěrokruhu.
Každý si tam mohl najít své znamení, počínaje Beranem a
konče Rybami. Všech 12 znamení vyřezali a vytesali
umělci z ledu. Vystavené objekty v obou stanech byly
navíc barevně podsvícené, což ještě umocnilo jejich
křehkou ledovou krásu. Všichni jsme cítili velký obdiv
k umění zručných řemeslníků.
Než jsme se shromáždili k návratu, nemohli jsme
opomenout navštívit znovuzrozenou chatu Libušín a
potěšit se její obdivuhodnou nevšední výzdobou
s hřejivým pocitem na duši, že jsme byli s občany Janové
jedni z prvních, kteří uspořádali sbírku a přispěli na
obnovu Libušína.
Pak jsme se již vydali na parkoviště k našemu autobusu.
Zpáteční cesta proběhla bez sebemenších komplikací a
k naprosté spokojenosti účastníků. Na závěr jsme
poděkovali Zdence Chudějové za zorganizování zájezdu a
Janu Kašparovi za bezpečnou jízdu.
text: Ludmila Filáková, foto: Jana Pončíková, Jana
Navrátilová, Zdena Šimarová

Na nezvykle teplé počasí v polovině letošního února
zareagovalo i společenství janovských turistů svou
aktivitou trochu dříve než v předchozích letech. I když se
stalo již dobrým zvykem, že janovskou turistickou sezonu
zahajujeme otvíráním studánek společně s Beskydošem,
rozhodli se tentokrát naši vedoucí Zdenka a Staňa
Chudějovi pro zahřívací kolečko v podobě kratší odpolední
vycházky okolo Janové.
V tomto duchu byla zaslána rovněž emailová pozvánka
všem příznivcům janovské turistiky na sobotu 19. února. I
předpověď počasí na tento den byla příznivá, snad jen
meteorologové varovali před silným větrem a
nedoporučovali vstup do hor a lesních porostů z obavy pádů
stromů. A skutečně i u nás foukalo poněkud silněji. Proto
Staník Chuděj, jak je u něj zvykem, nenechal nic náhodě a
celou zamýšlenou trasu si dopoledne projel na kole. Situaci
vyhodnotil jako bezpečnou a při nástupu nás uklidnil, že i
chodníky a terén jsou bez bláta.
Ve stanovenou hodinu jsme se shromáždili před naší
nově umístěnou informační vitrínou janovských turistů
v úctyhodném počtu 24 členů. Překvapením bylo, že téměř
celou polovinu tvořili naši přespolní přátelé z Ústí, Vsetína
a Ratiboře, kteří si naše akce velmi oblíbili. Po bližším
seznámení s navrženým programem vycházky jsme se
vydali po nám již dobře známé trase, podobné té, kterou
podnikáme v posledních letech na Silvestra. Tentokrát
s tím rozdílem, že se nemělo končit u janovského rybníčka
s tradičním posezením.
Nenáročný pochod jsme zahájili směrem na Štěpnici –
janovské Hradčany a dále do údolí Kadějov. Mnozí naši
přespolní přátelé, kteří tu šli poprvé, byli překvapeni touto
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pěknou částí chatové oblasti i malebnými starými
chaloupkami v kadějovském údolí. Když jsme sešli zpět
k Bečvě, bylo rozhodnuto, že zpáteční cesta povede po
pravé straně řeky, neboť zde jsme byli více kryti před stále
trvajícím větrem. Před zpáteční cestou jsme si udělali
nezbytnou
občerstvovací
přestávku
s tradičními
domácími pochutinami a nesmělo ani chybět něco na
zahřátí.
Po návratu z naší první předjarní vycházky, trvající asi
dvě hodiny, zjistili naši kolegové z okolních obcí, že do
nejbližšího spoje k domovům jim zbývá více jak hodina
času. Rozhodnutí padlo v mžiku. Budeme s nimi solidární
a vyplníme čekání společným posezením v příjemném
prostředí místní kavárny. V přátelské pohodě jsme u stolů
ještě kladně zhodnotili vycházku a prodiskutovali návrhy
a možnosti dalších akcí. Všichni jsme se shodli na tom, že
ta dnešní byla pěkným začátkem pro náš nový turistický
rok.
text: Ing. Alexandra Hromadová, foto: Jana Navrátilová

EXKURZE VE ZVONAŘSKÉ DÍLNĚ
Člověk by řekl, že za období více jak jedenácti let, kdy se
založilo společenství janovských turistů, už není v okolí
žádných pamětihodností, rozhleden, muzeí či jiných
zajímavých míst, které by turisté již nenavštívili. O tom,
že opak je pravdou, nás jejich šéfové Zdenka a Staňa
Chudějovi stále přesvědčují.
Nejinak tomu bylo zkraje letošního roku, kdy přišli
s nápadem podniknout výlet do nedalekého Halenkova,
spojeným s exkurzí do známé zvonařské dílny pana Josefa
Tkadlece. Mnozí z nás o této dnes již mediálně známé
dílně mnohé slyšeli, či zhlédli některé reportáže v TV.
Vidět však tohoto zvonařského Mistra při práci na
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na vlastní oči, tak to je určitě něco jiného.
Nebylo tedy divu, že zájem z našich řad byl veliký. A
to i přesto, že exkurze připadla nezvykle na pondělí. I sám
pan zvonařský Mistr byl překvapen z naší početné
pětatřicetičlenné výpravy. Naštěstí jeho dílna byla
dostatečně prostorná, takže jsme se do ní všichni pohodlně
vešli. Jeho výklad s některými ukázkami práce byl
skutečně zajímavý od začátku až do konce.
Úvodem nás seznámil s historickými začátky tohoto
rodinného cechu, který založil jeho otec v šedesátých
letech minulého století. Jak se nám pan Tkadlec svěřil,
zvonařská dílna byla součástí jejich domova, ve které už
jako malý kluk trávil s tatínkem mnoho času a kde se
vlastně začal utvářet jeho budoucí profesní život. Aby se
v oboru zdokonalil, studoval reprodukční
kamenosochařství na střední uměleckoprůmyslové škole a
studia
dokončil
na
pražské
vysoké
škole
uměleckoprůmyslové.
Po dokončení studia začal nejdříve pro otce tvořit
výtvarnou výzdobu zvonů a postupně si
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vyprávění a předala mu malý dárek od turistů z Janové.
Před tím, než jsme se s ním rozloučili, pořídili jsme
společnou fotografii pro naši kroniku i na památku.
text a foto: Ing. Pavel Hromada

NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ Z POČÁTKŮ
FOTBALU V JANOVÉ

osvojil celou výrobu. Architekt, metalurg, grafik, slévač,
sochař, všechny tyto obory jsou svým způsobem obsaženy
v profesi zvonařského Mistra. Kromě toho musí být
vybaven i dobrým hudebním sluchem.
Z jeho více než hodinového vyprávění jsme se dozvěděli,
jak celý náročný proces zhotovení zvonu probíhá a také to,
jakými tóny musí zvony znít a jakým způsobem se dají
vyladit. Rovněž nám prozradil, jaké poslání či odkazy
zanechávají dalším generacím nápisy vytvářené na vnějším
povrchu zvonů.
Dozvěděli jsme se, že první zvony vyrobené v jejich
dílně byly právě pro halenkovský kostel a zvoní zde
doposud. Dnes se zvony z Halenkova nachází nejen na
mnoha místech naší republiky, ale i v různých zemích
celého
světa.
Nejvzdálenější
objednávky
byly
z Kazachstánu, Gruzie, USA nebo Indonésie. Avšak
umělecky nejnáročnější, nejpracnější, ale i nejzdařilejší, na
které je Mistr Tkadlec nejvíce hrdý, jsou ty nedávno
zhotovené pro vsetínský římskokatolický kostel. Jak se nám
Mistr zvonař přiznal, sám kardinál Dominik Duka mu za ně
vyslovil uznání při návštěvě Vsetína u příležitosti jejich
vysvěcení.
Uznání a poděkování se Mistru Tkadlecovi dostalo i
z naší strany, které mu za nás všechny vyjádřila Zdenka
Chudějová. Poděkovala i za to, že nám věnoval svůj
drahocenný čas a za jeho velmi poučné a poutavé
Periodický tisk územního samosprávného celku, ev. č.: E17293. Čtvrtletník Janovské listy vydává Obec Janová, Janová
200, IČO: 008 51 841, nákladem 270 ks. Vydání je distribuováno zdarma. Odpovědný redaktor Radomír Dolanský.
Redakční rada: Ing. Romana Hromadová, Dalibor Bartík, Ludmila Filáková. Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si
vyhrazuje právo na krácení a úpravu příspěvků. Janovské listy 1/2022 vyšly 21. 3. 2022. Uzávěrka je cca 15. den včetně
v daném měsíci. Za materiály použité v reklamě a dokumentech jiných subjektů redakce nezodpovídá. E-mail redakce:
janovske.listy@email.cz
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FOTBAL – III. TŘÍDA sk. A – TABULKA

1. Střelná
2. Valašská Polanka B
3. Liptál
4. sd Janová/Leskovec B
5. sd Študlov/Lidečko B
6. Valašská Senice
7. Huslenky B
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24
23
12
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9
9
1

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 4/2021: …neumělo číst a psát sto dvacet obyvatel. Vylosován byl Michaela Ficková, Janová 261.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 1/2022: Pravděpodobně, až vyjde tato křížovka, budeme již znát rozhodnutí… (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:

