ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

ÚSPĚCH HASIČSKÉ MLÁDEŽE A ŽEN
Z JANOVÉ NA SÚKENICKÉ
V sobotu 12. 9. 2020 proběhly na rozhledně Súkenická a
vrcholu Čarták dvě náročné soutěže dětských a dospělých
hasičů.
Na tyto závody se vypravily i mladší dívky a mladší
chlapci z kroužku hasičů SDH Janová, aby se přihlásili do
soutěže Schody Súkenická. Jak již název soutěže
napovídá, jednalo se o výstup na rozhlednu na čas. Děti
takto bojovaly proti chronometru ve dvou kolech.
Doprovázeli je rodiče a jako zástupkyně hasičů Klára
Katrušáková. Celkově se do soutěže prezentovalo 28 dětí,
kategorii mladších chlapců devět a v kategorii mladších
dívek sedm soutěžících. Z Janové to byli Adam
Hatlapatka, David Sůva, Matěj Daněk, Veronika Sůvová
a Kamila Kopecká. Přestože je mezi dětmi tvrdá
konkurence a vyběhnout opakovaně 127 schodů do výšky
27 metrů není žádný med, janovská mládež se opravdu
vyznamenala.
V kategorii mladších dívek Veronika Sůvová zvítězila a
Kamila Kopecká obsadila vynikající 3. místo. V kategorii
mladších žáků zvítězil Adam Hatlapatka, David Sůva se
umístil na 6. místě a Matěj Daněk hned za ním na 7. místě.
Takže barvy Soptíků z Janové bylo na Súkenické vidět
opravdu zřetelně.
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Soutěž pro dospělé byla součástí TFA Zlínské ligy
železných hasičů a byla velmi náročná. Výstup na
rozhlednu byla až finálová disciplína. Hned po startu
přišly na řadu „schody“ v podobě špalku, na který museli
soutěžící opakovaně našlapovat a sestupovat se závažími
v rukách. U žen jako závaží sloužily barely s vodou.
Následovalo proskakování pneumatikami, na pohled
skoro dětská hra, která se však při troše nepozornosti
může pěkně vymstít. Pak přišlo na řadu převracení
pneumatiky, která měla půldruhého metru v průměru a
hned vzápětí hammerbox, což je tlučení osmikilovým
kladivem do horní a spodní stěny boxu. Téměř
stometrový běh k hadicím, které se musely tahat zpět asi
na padesát metrů, kdy každý metr hadice těžkla. Další
disciplínou bylo smotání hadice a uložení do boxu.
Hadice musela být samozřejmě smotána tak, aby se vešla
do boxu, jinak nemohl hasič pokračovat v soutěži.
Teprve pak následoval běh k rozhledně a výstup na
vrchol.
Této maximálně náročné soutěže se mezi dvanácti
ženami zúčastnily zástupkyně SDH Janová Klára
Katrušáková a Adéla Kubicová. Klárka vybojovala
úžasné 3. místo a Adéla se umístila na místě jedenáctém.
Pokud by chtěl kdokoliv zlehčovat výkon Adély
Kubicové, která s přibližně dvacetikilovou výstrojí
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zvládla výše uvedené disciplíny plus výstup na rozhlednu
v čase 4:53:54, možná jej probere skutečnost, že s velkou
pravděpodobností by přes polovinu mužů z Janové tuto
trať nezvládlo do deseti minut, zvládli-li by ji vůbec.
Takže z tohoto pohledu se jedná o naprosto excelentní
výkon, jakkoliv s ním může být Adéla nespokojená.
Celkově se dlouhodobě jedná o vynikající reprezentaci
janovských hasičů a samozřejmě i obce Janová a všech,
kterým alespoň trochu záleží na společenském životě a
úspěších spoluobčanů. Takových dnes aby člověk
pohledal.
text a foto: Radomír Dolanský

ZÁPIS 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JANOVÁ
KONANÉHO DNE 15. 6. 2020
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 9 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
doplnil program o bod. č. 15 – Závěrečný účet SVHV za rok
2019
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 16:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zápis do MŠ
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4. Rozpočtové opatření č. 3
5. Lesní hospodářský plán
6. Smlouva o zřízení věcného břemene – 14719/1,7612
k.ú. Vsetín
7. Věcné břemeno 2765/1 k.ú. Janová
8. Věcné břemeno 1067/17,1067/2,1067/8,1067/21 k.ú.
Janová
9. Žádost o dotaci - spolky
10. Stavební úpravy MK
11. Závěrečný účet SOMV za rok 2019
12. Zpráva revizní komise SOMV
13. Smlouva o dílo – aktualizace povodňového plánu
14. Veřejnoprávní smlouva – příspěvek na
spolufinancování sociálních služeb
15. Závěrečný účet SVHV za rok 2019
16. Různé
Návrh usnesení 179/0620: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 179/0620 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Bronislav
Soukup a Lubomír Květoň, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 180/0620: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Bronislava Soukupa a Lubomíra
Květoně, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 180/0620 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Zápis do MŠ
Ředitelka MŠ Janová Martina Borsíková Ďurinová
informovala zastupitele o zápisu dětí do MŠ Janová pro
nový školní rok 2020/2021.
K zápisu do MŠ se dostavilo 6 dětí, z toho 5 dětí bylo přijato,
7 dětí odchází. V MŠ Janová bude k 1. 9. 2020 celkový počet
dětí 18.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí informace o
zápisu do MŠ Janová.
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 3
Účetní obce podrobně seznámila zastupitele s rozpočtovým
opatřením č. 3.
Návrh usnesení 181/0620: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 181/0620 bylo schváleno.
Bod 5 – Lesní hospodářský plán
Lesní hospodář Jan Machalec velmi podrobně seznámil
zastupitele s výsledky lesního hospodaření do konce roku
2019 a s lesním hospodářským plánem obce Janová na dobu
deseti let dopředu, na roky 2020 – 2029.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí lesní
hospodářský plán.
Lubomír Květoň požádal lesního hospodáře Jana Machalce,
aby vyčíslil průměrnou finanční hodnotu lesů obce Janová
k letošnímu roku pro monitorování průběžného cenového
přehledu hodnoty obecních lesů pro budoucí roky.
Bod 6 – Smlouva o zřízení věcného břemene –
14719/1,7612 k.ú. Vsetín
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu
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o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a
Obcí Janová č. UZSVM/OVS/571/2020-OVSM na
pozemcích 14719/1,7612 k.ú. Vsetín.
Návrh usnesení 182/0620: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Českou
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových a Obcí Janová č. UZSVM/OVS/571/2020OVSM na pozemcích 14719/1 a 7612 k.ú. Vsetín.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 182/0620 bylo schváleno.
Bod 7 – Věcné břemeno 2765/1 k.ú. Janová
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IP-12-8026384 mezi obcí Janová a ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemku 2765/1 k.ú. Janová.
Návrh usnesení 183/0620: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8026384 mezi
obcí Janová a ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku 2765/1 k.ú.
Janová.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 183/0620 bylo schváleno.
Bod 8 – Věcné břemeno 1067/17,1067/2,1067/8,1067/21
k.ú. Janová
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby IV-12-8019056/2, Janová,
p.č.
1067/16,NNk mezi obcí Janová a ČEZ Distribuce, a.s. na
pozemcích p.č. 1067/17,1067/2,1067/8,1067/21 k.ú.
Janová.
Návrh usnesení 184/0620: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-8019056/2,
Janová, p.č. 1067/16,NNk mezi obcí Janová a ČEZ
Distribuce,
a.s.
na
pozemcích
p.č.
1067/17,1067/2,1067/8,1067/21 k.ú. Janová.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 184/0620 bylo schváleno.
Bod 9 – Žádost o dotaci - spolky
Starosta obce předložil zastupitelům žádosti o dotace pro
spolky SDH, SDH mládež, Rybáři, Myslivci a Včelaři.
Návrh usnesení 185-1/0620: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dotaci pro SDH ve výši 15 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 185-1/0620 bylo schváleno.
Návrh usnesení 185-2/0620: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dotaci pro SDH mládež ve výši 15 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 185-2/0620 bylo schváleno.
Návrh usnesení 185-3/0620: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dotaci pro Rybářský spolek ve výši 3 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 185-3/0620 bylo schváleno.
Návrh usnesení 185-4/0620: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dotaci pro Myslivecký spolek ve výši 5 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 185-4/0620 bylo schváleno.
Návrh usnesení 185-5/0620:Zastupitelstvo obce Janová
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schvaluje dotaci pro Včelařský spolek ve výši 3 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 185-5/0620 bylo schváleno.
Bod 10 – Stavební úpravy MK
Starosta obce informoval zastupitele o nabídce dvou firem na
stavební úpravy místních komunikací. Na základě
předložených nabídek a dle rozsahu prací byla vybrána firma
OPEN RE-ECO, s.r.o. Vsetín.
Návrh usnesení 186/0620: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje stavební úpravy místních komunikací a pověřuje
starostu k podpisu Smlouvy o dílo s firmou OPEN RE-ECO,
s.r.o. Vsetín dle cenové nabídky a rozsahu prací.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 186/0620 bylo schváleno.
Bod 11 – Závěrečný účet SOMV za rok 2019
Starosta obce seznámil zastupitele se závěrečným účtem
SOMV za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí závěrečný účet
SOMV za rok 2019.
Bod 12 – Zpráva revizní komise SOMV
Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou revizní komise
SOMV o výsledku kontroly hospodaření.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu revizní
komise SOMV.
Bod 13 – Smlouva o dílo – aktualizace povodňového plánu
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu o
dílo – aktualizace povodňového plánu s položkovým
rozpočtem. Tato Smlouva navazuje na dotaci týkající se
žádosti o dotaci na protipovodňová opatření.
Návrh usnesení 187/0620: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování aktualizace
digitálního povodňového plánu.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1(Květoň
Lubomír)
Usnesení č. 187/0620 bylo schváleno.
Bod 14 - Veřejnoprávní smlouva – příspěvek na
spolufinancování sociálních služeb
Starosta obce seznámil zastupitele s Veřejnoprávní smlouvou
o spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín a
zapojených obcí. Návrh příspěvku na spolufinancování je
50,-Kč na občana obce, tj. celková částka ve výši 37 750 Kč
pro letošní rok.
Návrh usnesení 188/0620: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu na spolufinancování
sociálních služeb v ORP Vsetín a příspěvek do fondu ve výši
37 750 Kč pro letošní rok.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1(Bartík
Dalibor)
Usnesení č. 188/0620 bylo schváleno.
Bod 15 - Závěrečný účet SVHV za rok 2019
Starosta obce informoval zastupitele o závěrečném účtu
SVHV za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí závěrečný účet
SVHV za rok 2019.
Bod 16 - Různé
Místostarosta informoval zastupitele o chystaných pracích
na opravě cesty v Lysném.
Starosta obce informoval zastupitele o připravovaném
výběrovém řízení na protipovodňové opatření a jeho
organizaci.
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Dále starosta informoval přítomné o možném čerpání
příspěvků na protipovodňová opatření, která se budou v
budoucnu řešit.
Starosta informoval zastupitele o dopravním značením do
Hořanska.
Starosta sdělil přítomným, že následující den bude
probíhat na obci audit ohledně sesuvu na Štěpnici.
Hradová Taťána seznámila zastupitele s návrhem na
zvážení různých možností pro budoucí rekonstrukci areálu
TJ Tatran Janová.

ZÁPIS 17. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 3. 8. 2020
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno
v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání
bylo řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 7
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Starosta přesunul v programu bod č. 9 na bod č. 3.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 17:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Žádost o odkup části pozemku 2826/3
4. Rozpočtové opatření č. 4
5. Schválení závěrečného účtu za rok 2019
6. Schválení účetní závěrky 2019
7. Schválení účetní závěrky MŠ 2019
8. Vypořádání HV MŠ 2019
9. Lesní hospodářský plán
10. Návrh na vydání změny č. 1 územního plánu
Janová
11. Žádost o opravu přístupové cesty
12. Aktualizace strategického rámce MAP II
13. Žádost o odkup části pozemku 2837/1
14. Smlouva poradenství LH
15. Zařazení území obce území působnosti MAS
Valašsko - Horní Vsacko
16. Obnova drenáže – křižovatka Řečiska
17. Žádost o pronájem reklamní plochy – hala
18. Schválení výběru zhotovitele – Protipovodňová
opatření obce Janová
19. Různé
Návrh usnesení 189/0820: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný program.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 189/0820 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi
Lubomír Květoň a Romana Hromadová, zapisovatelem
zápisu starosta obce navrhl Richarda Machalce.
Návrh usnesení 190/0820: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Květoně a Romanu
Hromadovou, zapisovatelem Richarda Machalce.
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Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 190/0820 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
V 17:10 hodin se na zastupitelstvo dostavil člen
zastupitelstva Lubomír Kotrla.
Bod 3 – Žádost o odkup části pozemku 2826/3
Místostarosta obce seznámil zastupitele s žádostí o odkup
části pozemku 2826/3.
Návrh usnesení 191/0820: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vyhlášení záměru na odkup části pozemku
2826/3 o výměře cca 143 m2.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 1 –
Kotrla Lubomír
Usnesení č. 191/0820 bylo schváleno.
V 17:15 hodin se na zastupitelstvo dostavila členka
zastupitelstva Taťána Hradová.
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 4
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým
opatřením č. 4.
Návrh usnesení 192/0820: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 192/0820 bylo schváleno.
Bod 5 – Schválení závěrečného účtu za rok 2019
Starosta obce velmi podrobně seznámil zastupitele se
závěrečným účtem za rok 2019.
Návrh usnesení 193/0820: Zastupitelstvo obce Janová
souhlasí dle ustanovení §17 odst. 7 písm. a) zákona č.
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, na základě správy výsledku přezkoumání
hospodaření obce Janová za rok 2019 s celoročním
hospodařením obce Janová za rok 2019, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 193/0820 bylo schváleno.
Bod 6 – Schválení účetní závěrky 2019
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení účetní
závěrku 2019
Návrh usnesení 194/0820: 1. Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000Sb., o obcích a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, účetní závěrku obce Janová
za účetní období roku 2019 sestavenou k rozvahovému
dni, tj. k 31. 12. 2019.
2. Zastupitelstvo obce Janová schvaluje převedení
výsledku hospodaření roku 2019, tj. zisku po zdanění
z účtu 431 na účet 432 – Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 194/0820 bylo schváleno.
Bod 7 – Schválení účetní závěrky MŠ 2019
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení účetní
závěrku Mateřské školy Janová za rok 2019.
Návrh usnesení 195/0820: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Janová, IČ 71 00 53 66,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 195/0820 bylo schváleno.
Bod 8 – Vypořádání HV MŠ 2019
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
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vypořádání hospodářského výsledku Mateřské školy
Janová za rok 2019.
Návrh usnesení 196/0820: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Janová za
rok 2019 a zároveň jeho rozdělení do rezervního fondu ve
výši 36.012,18 Kč a fondu odměn ve výši 20.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 196/0820 bylo schváleno.
Bod 9 – Lesní hospodářský plán
Lesní hospodář Jan Machalec seznámil zastupitele
podrobně s lesním hospodářským plánem obce Janová.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí lesní
hospodářský plán obce Janová.
Bod 10 – Návrh na vydání změny č. 1 územního plánu
Janová
Starosta obce informoval zastupitele o návrhu na vydání
změny č. 1 územního plánu obce Janová. Námitky ani
připomínky MěÚ Vsetín, odbor územního pánování ,
stavebního řádu a dopravy, žádné neobdržel.
Návrh usnesení 197/0820: Zastupitelstvo obce Janová
jako orgán obce příslušný dle ustanovení § 6 odst. 5 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s částí
šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
podle § 55 odst. 2 § 54 odst. 2 stavebního zákona
a) ověřuje, že změna č. 1 územního plánu Janová
není v rozporu
- s Politikou územního rozvoje České
republiky schválenou vládou ČR usn. č. 929
ze dne 20. 7. 2009 a zveřejněnou ve Sbírce
zákonu ČR sdělením č. 270/2009 Sb., ve
znění Aktualizací č. 1, 2 a 3
- s územně plánovací dokumentací vydanou
Zlínským krajem a to:
Zásadními změnami rozvoje Zlínského
kraje vydanými Zastupitelstvem Zlínského
kraje dne 10. 9. 2008 pod č. usn.
0761/Z23/08, ve znění Aktualizace č. 2
s účinností ode dne 27. 11. 2018
- se stanovisky dotčených orgánů
- se stanoviskem Krajského úřadu Zlínského
kraje, jak je uvedeno v části II. obsahu
b) vydává změnu č. 1 územního plánu Janová
v rozsahu části II. Obsahu.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 197/0820 bylo schváleno.
Bod 11 – Žádost o opravu přístupové cesty
Starosta a místostarosta obce seznámili zastupitele
s žádostí o opravu přístupové cesty k usedlosti č. 148 a č.
69. V polovině měsíce srpna letošního roku začnou
zavážecí práce, výkopy svodníků a oprava přístupové
cesty.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí žádost o
opravu přístupové cesty k usedlosti č. 148 a č. 69.
Bod 12 – Aktualizace Strategického rámce MAP II
Starosta obce informoval zastupitele o aktualizaci
Strategického rámce MAP II. Všechny projektové
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žádosti musí být v souladu se strategickým dokumentem
MAP, tedy záměry musí být uvedeny se Strategickém
rámci MAP.
Návrh usnesení 198/0820: Zastupitelstvo obce Janová
souhlasí se zařazením záměrů, uvedených v příloze tohoto
zápisu, do Strategického rámce MAP II.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1(Květoň
Lubomír)
Usnesení č. 198/0820 bylo schváleno.
Bod 13 – Žádost o odkup části pozemku 2837/1
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o odkup části
pozemku 2837/1 o výměře 2 m2.
Návrh usnesení 199/0820: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vyhlášení záměru o odkup části pozemku p. č.
2837/1 o výměře 2 m2.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 199/0820 bylo schváleno.
Bod 14 – Smlouva poradenství v LH
Starosta obce seznámil zastupitele se Smlouvou o
poskytnutí poradenské služby mezi obcí Janová a Forestou
SG, a.s. týkající se lesního hospodářství.
Návrh usnesení 200/0820: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o poskytnutí poradenské služby mezi
obcí Janová a firmou Foresta SG,a.s.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 200/0820 bylo schváleno.
Bod 15 – Zařazení území obce území působnosti MAS
Valašsko – Horní Vsacko
Starosta obce informoval zastupitele o zařazení území obce
Janová do území působnosti MAS Valašsko – Horní
Vsacko na období 2021 – 2027.
Návrh usnesení 201/0820: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zařazení území obce Janová do území působnosti
MAS Valašsko – Horní Vsacko na programové období 2021
– 2027.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 201/0820 bylo schváleno.
Bod 16 – Obnova drenáže – křižovatka Řečiska
Starosta informoval zastupitele o chystané obnově drenáže
na křižovatce Řečiska a položkovým rozpočtem na
stavební úpravy se zapracováním připomínek.
Návrh usnesení 202/0820: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje obnovu drenáže na křižovatce Řečiska.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 202/0820 bylo schváleno.
Bod 17 – Žádost o pronájem reklamní plochy - hala
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o pronájem
reklamní plochy na sportovní hale budova č. p. 284 na
parcele č. st. 429.
Návrh usnesení 203/0820: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vyhlášení záměru na pronájem reklamní plochy
na sportovní hale budova č. p. 284 na parcele č. st. 429.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 203/0820 bylo schváleno.
Bod 18 – Schválení výběru zhotovitele –
Protipovodňové opatření obce Janová
Starosta obce informoval zastupitele o výsledku
výběrového řízení na zhotovitele protipovodňového
opatření obce Janová. Jako zhotovitele vybrala komise
firmu TBO s.r.o. IČO 27979504.
Návrh usnesení 204/0820: Zastupitelstvo obce Janová
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schvaluje firmu TBO s.r.o. IČO 27979504 jako zhotovitele
akce „ Protipovodňová opatření obce Janová“ a pověřuje
starostu obce k podepsání smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 204/0820 bylo schváleno.
Bod 19 - Různé
Pan Jan Machalec pozval zastupitele na taneční zábavu
pořádanou Mysliveckým spolkem Janová - Ústí dne 8. 8.
2020.
Zastupitelé se dotazovali ohledně opravy cesty přes
Kadějové – bude zorganizovaná prohlídka ohledně
možných připomínek ke zhotoviteli.
Richard Machalec požádal zastupitele o souhlas
s podáním žádosti na navýšení příspěvku pro SDH mládež
kvůli koupi kontejneru na uskladnění techniky.

TRADIČNÍ MYSLIVECKÁ ZÁBAVA V
JANOVÉ
Je to již několik let, co Myslivecký spolek Janová – Ústí
začal pořádat zábavy v trochu jiném módu, než bylo
většinou zvykem. Nejinak tomu bylo i letos, obavám
z koronaviru navzdory.
Nikdo nedělá akci proto, aby prodělal. Ale pokud jsou
největší obavy zažehnány a stát nezakazuje lidem volněji
se nadechnout, musí přijít někdo, kdo lidem dodá odvahy
znovu se jít bavit a žít. Proto se myslivci z Janové a Ústí
svého záměru nevzdali a pozvali zájemce o zábavu na
svoji akci. Onen rozdílný mód tkví v tom, že nepořádají
čistě taneční zábavu, ale i zábavné odpoledne pro děti
s nevšedními hrami a samozřejmě s nejoblíbenější
kratochvílí pro děti i dospělé – střelbou ze vzduchovek.
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Tentokrát se střílelo na pohyblivý terč a zavěšené
plechovky. Pro souboje se myslivci vybavili novými
vzduchovkami, dokonce i s optickým zaměřovačem.
Další nabídkou mysliveckého odpoledne byly tradiční
speciality kuchyně, kdy se chuťové pohárky rozplývaly
nad doměkka vypečeným divočákem se zelím a
knedlíkem, který zase nebyl tak vypečený, aby se nenechal
chytit (naštěstí), nebo nad srnčím gulášem. Našla se řada
takových, kteří si dali podobojí. A pokud jim pořád
nestačilo, mohli po západu slunce přímo z udírny
vyzkoušet uzenou klobásu, tradičně velmi oblíbená uzená
žebra, z kterých vysoce zdravý omastek tekl proudem,
nebo jako chuťovku na zobání smažené hranolky
s různými polevami.
Všechny tyto vůně přilákaly cyklisty projíždějící
Janovou. Ženy, které používaly cyklistiku, jako prostředek
v boji s kaloriemi slzely vzteky, ale neodolaly a nad
kňourem či srnčím si pochutnávaly, až se za ušima
olizovaly. K čertu s dietou! Pak zde byla nemalá skupina
místních, kteří přicházeli s objemnými taškami
s kastrůlky, aby si výtečné pochoutky odnesli k mlsání do
svých domovů. To vše je navíc pravidelně nabízeno za
ceny přiměřené, takže host se na akci myslivců z Janové a
Ústí cítí opravdu jako vítaný host, nikoliv objekt vhodný
k vybílení peněženky, jak se někdy stává.
Se západem slunce se mění povaha a zaměření zábavy.
Přijíždějí muzikanti, které podle názvu nikdo nezná –
Select. Teprve posléze vychází najevo, že se jedná o letitou
kapelu všem dříve známou pod názvem Traverz, která na
akci myslivců hrála již loni. Důvod přejmenování je prostý
– existuje totiž i kapela Traverza a skupina Traverz
opravdu nechtěla být zaměňována za
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toto uskupení. Proto přejmenování. Ale jinak je to herně
pořád kapela s velmi širokým playlistem (dříve se tomu
říkalo repertoár nebo úplně česky seznam skladeb), takže
jsou schopní pobavit opravdu věkově různorodou
společnost, přesně takovou, která navštěvuje akce
Mysliveckého spolku Janová – Ústí.
text a foto: Radomír Dolanský

TRADIX CUP JANOVÁ
Každoroční soutěž hasičské mládeže Janovské šedesátky
letos proběhla pod novým názvem Tradix Cup. Do soutěže
se prezentovalo celkem 160 soutěžících v kategoriích
minipřípravka, přípravka, mladší žáci a žákyně, starší žáci
a žákyně.
Hasičská mládež na Valašsku má v této sezóně
mnohem více možností účastnit se hasičských sportů než
dospělí, kteří si většinu soutěží zrušili. Přesto se jich 160
rozhodlo strávit neděli v Janové na šedesátimetrové trati.
Jak podnázev, Janovské šedesátky, napovídá, běží se na

strana 8

šedesát metrů s různými nástrahami pro různé věkové
kategorie.
Nedělní Tradix Cup bylo finále náročných příprav,
kterých se zúčastnila řada občanů Janové. Nebyli to jen
hasiči, ale i mnozí rodiče malých a mladých hasíčat,
kamarádi a přátelé, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu.
Nachystat vše pro takovou hordu dětí a jejich početného
doprovodu není vůbec žádná sranda. A co teprve skryté
obavy, aby vše klaplo v den D? Klaplo, a opět se ukázalo,
že hasiči v Janové dovedou připravit akce na vysoké
úrovni. Teď už jen zbývá přemluvit velitele SDH Janová
Richarda Machalce, aby pro obec zopakoval setkání
rodáků a přátel Janové.
Pro výlet do Janové se rozhodly rovněž desítky rodičů
i celých rodinných výprav a samozřejmě nesměli chybět
vedoucí kroužků mladých hasičů a nepostradatelní
rozhodčí. Lidé, kteří věnují hasičské mládeži během roku
stovky hodin zdarma a vychovávají nesmírně důležité
pokračovatele záchranářů a možná budoucích členů
armády nebo policie. I díky těmto nadšencům dnes ještě
existují ve školách děti, pro které není kotoul vzad
nadlidským úkonem o výmyku na hrazdě ani nemluvě.
Čím více dětí vydrží u hasičských disciplín do dospělosti,
tím větší mají složky integrovaného systému naději, že
nebudou muset snižovat nároky na příjem nových
absolventů, jak se dnes běžně děje z důvodu fyzické
nedostatečnosti. K stovkám hodin, které obětují vedoucí
kroužků hasičské mládeži, si připočtěte další desítky
hodin věnované oslovování potencionálních sponzorů,
obcí, krajů… Budiž blahořečen každý podnikatel, který
podporuje činnost mladých hasičů a přispívá tím
k budoucí ochraně majetků a životů všech občanů.
Soutěže jako Tradix Cup jsou pro tyto vedoucí nezmary
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hasičských kroužků největší odměnou v podobě snahy o
úspěch jejich svěřenců a případná medaile je třešničkou
na dortu.
Dalšími hrdiny v hasičském sportu mládeže jsou
rodiče. Hasičský sport mnohdy bolí. Někdy až moc. Ale
když chce hasič pomáhat druhým, sám musí něco vydržet.
Žádný rodič nechce, aby jeho dítě trpělo. Rodiče mladých
hasičů však vědí, že se přihodit může cokoliv. A přihodíli se, v drtivé většině případů zůstanou logicky
uvažujícími bytostmi a nežádají hlavu vedoucího, jak to
dnes až moc často zažívají učitelé. Proto i maminky a
tatínkové jsou nesmírně důležitou součástí této putující
karavany malých, větších a ještě větších bojovníků. Díky
za to!
Tradix Cup zahájila, jak je zvykem, minipřípravka a
přípravka. To jsou miniděti a trošičku větší miniděti.
Nejvděčnější část programu, kdy diváci s úsměvy od ucha
k uchu sledují nesmírné nasazení prcků. Někteří se co
nejrychleji hrnou do cíle, kde je čeká náruč rodiče,
vedoucího nebo staršího kamaráda. Jiní si zase s úsměvem
vykračují jako na přehlídce a proudnici drží á la k poctě
zbraň. Prostě úžasný zážitek pro všechny zúčastněné.
V kategorii mladší žáci a žákyně se již opravdu bojuje
o úspěch a zaškobrtnutí často vyvolá slzičky lítosti.
Přestože jsou si všichni navzájem soupeři, když se nedaří,
ozve se nad areálem okamžitě skandovaný potlesk
ženoucí zdrceného hasiče/hasičku vpřed. Tvrdý hasič se
přece vzdát nemůže! To jsou nejúžasnější chvíle, kdy
kolegialita zvedá bolavé tělo a nutí bojovat. Borci a
borkyně vybíhají na kladinu s rozpaženýma rukama,
doslova letí a nad areálem jako by jim v hlavě zněla
skladba skupiny Queen - Spread Your Wings – Rozprostři
svá křídla. Ano, děti po úzké kladině letí, kde
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by se mnohý dospělý pro jistotu raději plazil po čtyřech.
Samozřejmě, že u kategorie starších žáků a žákyň je
rivalita zase o stupínek větší. Mladí mužové mají
vertikální překážku vyšší než slečny a chvílemi to
vypadá, jako by měli geny Spidermana, protože chodí po
stěně překážky, lehce se vznášejí vzduchem. Po
dvoukolové zabíračce určitě vyhládne. Na děti v Janové
čekaly nesmírně oblíbené palačinky s marmeládovou
náplní posypané cukrem, i neméně žádané hranolky
s polevou. Pro masožravce se na rožni leskly klobásy a
pro dospěláky se našla i nějaká ta porce jeleního guláše.
Jednoduše, na Tradix Cupu v Janové žádný soutěžící
nezhubne.
V Janové byl oceněn každý účastník. Většina dostala
sladkou maličkost, avšak rozhodující byla gratulace a
poděkování za účast od vedoucího soutěže, velitele SDH
Janová a vedoucího kroužku mládeže Richarda
Machalce. Na nikoho se nezapomnělo, protože každý
překonal sám sebe, ať už skončil na jakémkoliv místě.
Velké díky patří všem těm, kteří byli sice vidět, ale
zůstali anonymní. To jsou vždycky ti nejdůležitější lidé,
zajišťující, aby se složité soustrojí nezadřelo a vše
fungovalo jako parní rychlíková mašina, hezky olejem
ošetřená. Týl celé akce nezajišťovaly jen hasičky v roli
kuchařek a chlapi hasiči ve výčepu, ale i rodinní
příslušníci této party a pak řada rodičů hasičské mládeže
a rovněž ti, kteří rádi pomůžou, když se v obci něco
výborného děje. Plané řeči zůstanou většinou na ty, kteří
nedovedou nic jiného než anonymně shazovat snahu
angažovat se.
A přestože se janovským želízkům v ohni nepodařilo
v žádné kategorii dostat na bednu, jako Sbor
dobrovolných hasičů Janová získali úplně všichni
zasloužené zlato a pochvaly od funkcionářů hasičské
mládeže v našem regionu, ale i od kolegů vedoucích
hasičských kroužků a řady dalších. To je čest jak pro
hasiče, tak pro obec Janovou.
text a foto: Radomír Dolanský
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CÍL: PUSTEVNY – VALAŠSKÁ
STEZKA – STEZKA MEZI
KORUNAMI STROMŮ
KONEČNĚ jsme se dočkali!! Výlet dne 18. 6. 2020
Jakmile
došlo
k částečnému
uvolnění
protikoronavirových
opatření
zakazujících
shromažďování více osob, připravili pro nás, janovské
turisty, manželé Zdena a Staňa Chudějovi, krásný výlet.
Ačkoliv předpověď počasí byla hrůzostrašná, naplnili
jsme menší autobus pana Kašpara do posledního
místečka. Busem jsme dorazili na parkoviště na
Pustevnách. Vzhledem k předpovědi silného deště kolem
poledne, jsme se shodli na tom, že výlet zkrátíme a
navštívíme pouze nově vybudovanou Stezku Valašku, a
vyrazili jsme k areálu Pustevny.
Zde jsme obdivovali opravenou, v roce 2014
vyhořelou, historickou chatu Libušín. Zatím pouze
zvenčí, neboť otevřena bude až od července.
Po pár stech metrech po červené značce od Libušína,
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respektive restaurace u lanovky směrem na Tanečnici,
jsme jako první návštěvníci došli k pokladně STEZKY.
Se vstupenkami s bonusem školní výpravy jsme přes
turniket vykročili po dřevěné nadzemní stezce. Asi po sto
metrech jsme se dostali již do korun stromů. Po cca 400
m jsme dorazili k vyhlídkové věži. Podél stezky jsme
míjeli naučné tabule, popisky a dřevořezby. Chodníkem
kolem věže dlouhým přes 200 m jsme vystoupali až do
posledního patra 22 metrů vysoké věže s lavicemi pro
odpočinek. Jedinečnou dominantou a zároveň
adrenalinovým zážitkem je vstoupení na sedmimetrovou
lávku se skleněnou podlahou i skleněným zábradlím
vystrčenou ze stěny věže do prázdna. V člověku to docela
evokuje pocit, že stojí ve vzduchu. Jedinečná je v tom, že
je v Česku nejdelší a nejvýše položená.
V případě dobré viditelnosti bychom mohli
dohlédnout až do vzdálenosti 100 km. Za Jeseníky, až do
Polska, a přes horizont Javorníků až na slovenskou
Velkou Fatru. To je také rarita vyhlídky – vidět do tří
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států, Česka, Polska a Slovenska. Bohužel, my jsme
viděli v mlze akorát nejbližší vršky stromů.
Na vrcholu věže jsme posvačili a připili si na
ukončení koronavirové izolace a na další výlety. Mimo
nás byly na vrcholu pouze dvě sympatické mladé dámy,
a jak slovo dalo slovo, prozradila jedna z nich na svou
kamarádku, že je sestřička z první linie z nemocnice
v Opavě. Tak jsme jí poděkovali a došlo i na přípitek
s přáním, aby se už nic takového nepřihodilo.
S vyhlídkou na věži jsme se rozloučili hymnou
janovských turistů.
Nicméně stezka má ještě jednu adrenalinovou
dominantu s unikátním řešením, a tou je v Česku nejvýše
položený, na lanech zavěšený, tzv. himalájský chodník.
Náladu, že se ocitáte v jiném světě, Nepálu či Tibetu,
navozují obrázky, nápisy i napodobeniny budhistických
modlitebních mlýnků s vyřezávanou
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mantrou od valašského řezbáře při vstupu na chodník.
Jdete 150 metrů po hrubě opracovaných kusech dřeva,
pospojovaných a jištěných provazy. Ze špagátu je také
upletena „volejbalová síť“, která tvoří boční stěny
chodníku. Zábradlí však tvoří silná ocelová lana
s nosností až 35tun, takže bezpečnost je zajištěna. Celý
chodník se ovšem dá rozhoupat a dostane-li se do
rezonance, krok po něm (chodníku) neuděláte.
Po opuštění vyhlídkové věže jsme zahájili sestup
k vrcholové stanici lanovky, kde jsme se v tamní
restauraci občerstvili a vydali se na cestu na parkoviště,
kde nás čekal náš bus s panem Kašparem.
Zhodnocení výletu proběhlo v janovské kavárně.
Všichni jsme se shodli na tom, že výlet se vydařil,
navzdory předpovědi jsme nezmokli, a už se těšíme na
další. Vždyť máme po více než tříměsíční vynucené
koronavirové pauze co dohánět.
text: Arnošt a Eva Šmahelovi, foto: Jana Pončíková
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PROČ BYCHOM SE BÁLI NA
ČERTOVY SKÁLY?
Na protikoronavirová opatření jsme si už pomalu zvykli,
právě tak, jako i na skutečnost, že jsme letos ochuzeni o
mnohé společenské, sportovní a jiné tradiční akce.
Nejinak to prožívají janovští turisté, kteří museli slevit z
mnohých dopředu naplánovaných akcí. O to víc si pak
váží, a těší se z toho, když dostanou od svých šéfů,
manželů Chudějových, oznámení, že se v rámci možností
uskuteční nějaký výlet, či jiná zajímavá akce. Mezi velmi
zdařilé patřil i výlet na jednu z nejpozoruhodnějších
lokalit v našem regionu, a to Čertovy skály v obci
Lidečko.
V širém okolí není snad nikdo, školáky počínaje, kdo
by se nesetkal s pohledem na tento jedinečný valašský
přírodní úkaz alespoň z okna projíždějícího vlaku, či
jiného dopravního prostředku. Málokdo však už zná ten
pohled z opačné strany, tedy z vrcholu skalní stěny do
údolí říčky Senice a obce Lidečko.
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Právě tato možnost se nám naskytla při avizovaném
výletě. Ten připadl na středu 23. července.
Protože předpověď počasí byla na tento den velmi
příznivá, odrazilo se to i na počtu účastníků z řad přátel
janovské turistiky. Samozřejmě, že se po trase připojili
naši skalní přátelé z okolních obcí, a tak do vlaku směr
Lidečko nás ve Vsetíně nastupovalo osmadvacet. Ze
zastávky Lidečko ves jsme se pochodem přemístili do
prostor pod skalními velikány. Zde jsme se z naučných
tabulí blíže obeznámili s podrobnostmi, které jako
návštěvníci zákonem chráněné přírodní památky musíme
dodržovat. Současně jsme se dozvěděli zajímavosti o
vzniku tohoto nevšedního skalního útvaru z vědecko geologického hlediska. Nám všem se ale více zamlouvala
verze, kterou znají všechny děti v okolí. Skály, jak praví
pověst, tu prý stojí kvůli čertovi a jeho prohrané sázce se
zdejším mlynářem.
Většina z nás netušila, že na vrchol skalního útvaru se lze
dostat pohodlně ze zadní strany po chodníčcích a nikoliv
jen skálolezením.
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Samozřejmě, že jsme zvolili tu schůdnější variantu a
zanedlouho už jsme se kochali pohledem z vrcholků
tohoto bájného čertova díla. Když jsme si tu trochu
odpočinuli a nabažili nevšedními pohledy z ptačí
perspektivy, sešli jsme se opět ve výchozím
"horolezeckém táboře" pod skalami, mimochodem velmi
dobře vybaveném a udržovaném prostoru pro
návštěvníky a sportovní horolezce.
Ještě jsme si pořídili pár snímků a pak jsme se už
vydali na autobusovou zastávku u zdejšího motorestu.
Autobusem jsme dále pokračovali do místa našeho
druhého plánovaného cíle, do pražírny kávy ve Valašské
Polance. Tato rodinná pražírna kávy se za krátkou dobu
své existence dostala do povědomí mnohým milovníkům
dobré kávy a dobrého pohoštění. Ani my jsme neodolali a
ochutnávali ze široké nabídky několika druhů káv,
zákusků a jiných dobrot. Určitě by se v tak pěkném
prostředí dalo sedět a konzumovat zdejší dobroty déle, ale
náš plánovaný čas se naplnil.
Na programu byl už jen přesun autobusem do Ústí a
odtud dál po svých po cyklostezce do Janové a svých
domovů. Pokud se ještě po cestě ve skupinkách hodnotil
dnešní výlet, určitě zněla jenom chvála a spokojenost, tak
jako ostatně u všech podobných akcí janovských turistů.
text: Ing. Pavel Hromada, foto: Jana Pončíková

VÝLET NA SOLÁŇ
Sešli jsme se ráno ve čtvrtek 30. července letošního roku
na vlakové zastávce, kupodivu v hojném počtu
sedmadvaceti dospělých a tří dětí, přestože se jednalo o
výlet do nedalekých končin. Cílem naší výpravy byl
tentokrát básníky a umělci opěvovaný vrch Soláň ve
Velkých Karlovicích. Mnozí z nás tam již několikrát
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byli, avšak vždy jsme nenápadnou pěšinu směřující na
samotný vrchol Soláně míjeli, a to jsme chtěli napravit.
Vlakem jsme dojeli do Velkých Karlovic, tam jsme
přesedli na autobus, který nás vyvezl do sedla Čarták.
Tady jsme si prohlédli přírodní amfiteátr, zastavili se u
pomníku věnovaném Janu Rokytovi, rodákovi z Jasenné,
který působil v Ostravě jako hudební redaktor a byl
zakladatelem i dlouhodobým vedoucím cimbálového
souboru Technik Ostrava. Na mohyle nás zaujal nápis:
Čím větší Valach, tím větší Evropan.
Velmi se nám líbila místní malebná hospůdka ve
valašském stylu, která je součástí Horského hotelu
Čarták. Místo bylo původně v dávné minulosti sídlem
portášů. V nedávné minulosti se zde scházívali umělci,
malíři, spisovatelé i hudební skladatelé. Například Jiří
Mahen, Jan Drda, František Podešva, Jan Kobzáň, Alois
Šnajderka, Karel Hofman a další, které uchvátila zdejší
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příroda. Někteří si zde vybudovali své ateliéry, a proto se
Soláni přezdívá Vrch umělců nebo též Valašský Olymp.
Z podnětu Františka Podešvy byla vybudována na Soláni
zvonička, která se stala centrem kulturního dění, místem
konání akcí spojených s propagací valašských zvyků a
tradic. Nachází se v ní též turistické informační centrum.
Po krátkém výkladu naší paní vedoucí o místních
zajímavostech jsme se vydali pohodlnou hřebenovkou na
další cestu. Potkávali jsme skupinky turistů, rodinky
s dětmi a občas jsme museli uskakovat před horskými
cyklisty. Viděli jsme ale též domorodé ženy, které na
rozlehlých loukách obracely seno, a opravdu jsme jim tu
práci v panujícím vedru nezáviděli.
Zakrátko jsme dorazili k cíli naší cesty, vrcholu Soláně
ve výšce 861 metrů. Na místě stojí kamenný památník
vztahující se ke vzniku jména Soláň. Zobrazuje dva voly,
kteří olizují bílý kámen – sůl. Je to jen jedna z pověstí,
které se tradují. Další říká, že se kdysi dávno těmito místy
pašovala sůl a od toho je název Soláň.
Když jsme se dostatečně pokochali skutečně
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úchvatnými výhledy, spořádali svačiny a pořídili
nezbytnou fotodokumentaci, vydali jsme se na zpáteční
cestu. Měli jsme ještě časovou rezervu do odjezdu
autobusu, tak jsme se zastavili na kávičku v hospodě
Horského hotelu Čarták, kde si na nedostatek hostů určitě
nemohou stěžovat. Plno bylo jak venku na zahrádce, tak
uvnitř.
Už při zpáteční jízdě autobusem nám bylo jasno, že
toto není naše poslední návštěva zdejšího malebného
koutu. Například takové Kyvňačky, tam jsme ještě nebyli,
a přitom se říká, že být na Soláni a nejít na Kyvňačky, je
jako být v cukrárně a nedat si zákusek.
A jaký v nás zůstal celkový dojem z tohoto výletu?
Nelze než citovat slova básníka:
VALAŠSKO MOJE, ZDRÁVO BUĎ!
text: Ludmila Filáková, foto: Jana Pončíková, Jana
Navrátilová

NÁVŠTĚVA OCENĚNÉ KULTURNÍ
PAMÁTKY V POTŮČKÁCH
Každý ve svém životě se rád vrací na místa, která ho
něčím okouzlila nebo se chce znovu setkat s příjemnými
lidmi, které kdy potkal. Asi právě tak to cítila i Zdenka
Chudějová, když na prázdninové období naplánovala
vycházku do vsetínského údolí Potůčky za nevšedním
zážitkem. Rozpomněla se na jeden zdařilý výlet před
sedmi lety, který turisté zažili v kouzelném prostředí jedné
malebné valašské chaloupky ve Vsetíně v místní části
Potůčky.
Tehdy s potěšením přijali pozvání majitelky tohoto
stavení paní Pavly Hruškové na společné posezení a
seznámení se s historií její rodové usedlosti. V té době se
paní Hrušková vrhla do bohulibé činnosti. Jednalo se
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o stavební opravy jejího rodného domku s tím cílem, aby
tato stavební činnost nenarušila původní ráz venkovského
roubeného domu.
A protože byl dům nedávno v soutěži o titul Lidová
stavba oceněn jako nejlepší, chtěli jsme se na vlastní oči
přesvědčit, jak se obnova domu paní Hruškové podařila.
Datum naší návštěvy bylo zvoleno na sobotu 22. srpna.
Zájem z řad janovských turistů i našich přátel z ostatních
obcí byl velký, a to zřejmě i proto, že vítězná stavba se díky
médiím dostala ve známost široké veřejnosti v regionu.
Do Potůčků, cíle našeho výletu, jsme se ze vsetínského
vlakového nádraží vydali pěšky. Když se cestou k základní
janovské skupině přidali naši vsetínští přátelé, bylo nás již
úctyhodných třicet účastníků. Tu vyvstaly obavy, zda se
paní Hrušková tohoto počtu nezalekne. Jak se záhy
ukázalo, naše obavy byly liché.
Přivítala nás s otevřenou náručí jako své staré známé.
Právě tak srdečně, jako před sedmi léty. Její pohostinnost
jsme již poznali, a tak zase nechyběly na uvítanou
štamprlky s domácí pálenkou a něco dobrého na
zakousnutí.
Co se týkalo početnosti naší výpravy, byla naopak našim
zájmem mile potěšena. Jediná obava byla, zda se všichni
při prohlídce vejdeme do světnice. I tady se potvrdilo, že
dobrých lidí se dá vměstnat hodně.
Přes vstupní síň s kamennou podlahou jsme vstoupili do
funkční černé kuchyně se zděným sporákem s železnou
plotnou a kamennou odstavnou plochou. Zde musela
opravdu prohlídka proběhnout po skupinkách. Odtud, opět
přes síň, jsme přešli do jizby, hlavní a jediné obytné
místnosti ve stavení. Se zájmem jsme si vyslechli nejen
vyprávění paní majitelky o historii a založení této usedlosti
jejími předky, ale i o zajímavostech z průběhu
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téměř desetileté rekonstrukce, kterou sama započala.
Nechyběly ani veselé historky, ani vyprávění o různých
peripetiích, kterými, coby majitelka, investorka a
koordinátorka stavebních úprav v jedné osobě, musela
projít. Padla tu i zmínka o tom, že pro ni bylo velkým
přínosem, když byla celá usedlost prohlášena za nemovitou
kulturní památku.
V průběhu prohlídky zazněly hlasy, že si mnozí
připadají jako návštěvníci skanzenu. Někteří, ti dříve
narození, při pohledu na zdejší pec s kachlovými kamny v
rohu jizby, se rozpomenuli na své dětství a prostředí, ve
kterém vyrůstali, ať už doma nebo u svých prarodičů.
Nebylo možné si nevšimnout vyrytého letopočtu 1859 na
jednom z trámů ve světnici. Tak jako spousty zde
vystavených dobových předmětů, které tady paní majitelka
nashromáždila a pečlivě uchovává pro další generace.
Vedle vystavených věcí nám padl do oka stolek s
plaketou, vyznamenáním a výstřižky článků z novin
souvisejících s tímto domem. Zvlášť zaujaly desky s
Čestným uznáním od Rady Zlínského Kraje. V loňském
roce odborná komise vyhodnotila tuto opravenou
valašskou chalupu za nejlepší a právem jí udělila uznání
Lidová stavba roku 2019 Zlínského kraje. Cenu i finanční
odměnu za příkladnou obnovu lidové architektuty předal
majitelce hejtman Jiří Čunek.
Po prohlídce jsme se přemístili o pár metrů dál na
zahradu, kde stála další rarita, která je součástí usedlosti.
Byla to opět roubená stavba, funkční sušírna ovoce,
tvořená předsíní, sušírnou a síňkou. Sušírna původně stála
na hovězských pasekách, odkud byla v roce 1910
převezena sem, do Potůčků. Rovněž i ona je zapsaná jako
kulturní památka. Prohlídkou sušírny skončila oficiální
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Beseda u kafíčka utekla rychle a byla zajímavá. Na
závěr přidávám radu pro ty, které trápí voda v koleně a
chtějí se vyhnout puinkci: Listy černého bezu lehce
naklepat, obalit koleno, ovázat, zabalit do šátku či pleny.
Ponechat přes noc a ráno je údajně voda pryč.
Naši předci říkali – před heřmánkem smekni, před
bezem klekni – tak vyzkoušejte a uvidíte.
text: Alena Mikulenčáková, foto: Jana Pončíková

DVOUDENNÍ AKCE, KTERÁ ŘADU
OBČANŮ NEPOTĚŠILA
část návštěvy.
To už nás paní hostitelka vybídla, abychom zaujali
místa kolem stolu, či posedali na lavice kolem ohniště.
Spolu s rodinou nám připravila bohaté občerstvení, tak, jak
je to u ní zvykem. Přišlo i na opékání špekáčků a
samozřejmě v tak příjemné společnosti i na písničky, které
se mezi kopečky nádherně rozléhaly.
V tak milém prostředí by se určitě zpívalo, vyprávělo a
popíjelo ještě mnohem déle, ale přišel čas rozloučení. Ještě,
než jsme se rozloučili, udělali jsme si na památku pár fotek
s paní majitelkou i její přítomnou rodinou a zapsali se do
rodinné pamětní knihy. Kromě poděkování paní hostitelce
za přijetí a její pohoštění jsme přidali a zazpívali i naši
turistickou hymnu.
text: Ing. Alexandra Hromadová, foto: Ing. Lenka Trlicová

O BYLINKÁCH
Ve čtvrtek 20. 8. 2020 se několik seniorů sešlo v zasedací
místnosti OÚ Janová na přednášce, kterou zprostředkoval
obecní úřad.
Téma přednášky: O bylinkách na potlačení bolesti
pohybového aparátu člověka.
Lektor: Bylinkář Karel Steinbaur z Telče.
Jednalo se vlastně o devadesátiminutovou besedu
zajímavou pro ty z nás, kteří věří v sílu bylinek. Lektor
odpovídal na naše dotazy a sám nás otázkami vedl k řešení
některých zdravotních problémů, týkajících se především
pohybového aparátu a metabolismu seniorů. Také nás
informoval o sběru, uchování, domácím zpracování a
užívání bylinek.
Kdo měl zájem, mohl si zakoupit masti na bolestivé
svaly a klouby nebo sirupy pomáhající při nachlazení a na

Léto je každoročně v drtivé většině obcí časem řady zábav,
oslav, setkávání, která se pravidelně protáhnou do hluboké
noci nebo brzkého rána. Až na výjimečné a každoročně se
opakující stereotypy stížností však občané tyto akce
tolerují, pokud se nejedná o každý víkend nebo kdy již
opravdu všeho moc škodí. A právě to se v Janové stalo.
Akci nepořádala žádná z místních složek. Jednalo se o
pronájem areálu soukromé společnosti zabývající se právě
pořádáním tanečních a podobných akcí.
Hned první den, páteční večer až sobotní ráno, byl
nejtěžší zkouškou trpělivosti janovských občanů. Základní
chybou bylo, že pódium pro DJ (dýdžeje nebo postaru
discjockeye) bylo obráceno i s reproduktory směrem
k centru obce přímo naproti Lysé hoře, která se místně
nazývá pouze Lysá. Takže nejen, že si zátěžového testu
užívalo centrum a Hořansko v plné palbě, ale i zbytek obce
kvalitním odrazem od zmíněné Lysé.
Snad k nejhrubšímu porušení obecní vyhlášky o nočním
klidu došlo z pátku na sobotu. Akce se začala zklidňovat
teprve mezi třetí a čtvrtou hodinou ráno. Vulgární a
návodné výkřiky rádoby dýdžeje typu rozmlátíme to tady,
je snad zbytečné komentovat. Při pěkně nažhavené
tropické noci akce solidně nažhavila nejednoho obyvatele
obce, jak se později mnozí vyjadřovali. Překvapivě
v průběhu diskotéky nikdo orgány veřejné moci nepovolal.
Ani v týdnu po akci nebyla na obec podána jediná oficiální
stížnost. Neoficiálně bylo stížností přehršle. Přesto starosta
obce neváhal a hned v sobotu začal s pořadateli věc řešit
s tím, že pokud budou chtít v budoucnu pořádat v Janové
podobné akce, bude vše muset probíhat úplně jinak.
V sobotu odpoledne se řada rodičů těšila, že udělá radost
svým dětem, když je přivedou na avizovanou dětskou
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kasu, takže měli vše v přímém přenosu. Proto se
předsedkyně TJ Tatran Janová Taťána Hradová
omlouvá všem občanům, kterých se tato akce negativně
dotkla. Ne vždy se dá předpokládat vývoj akce a
jednání pořadatelů. Ze strany tělovýchovné jednoty to
znamená velké poučení do budoucna. Nicméně abychom
jen nekritizovali, pořádající firma si zajistila celkem
schopný finální úklid areálu a okolí.
text a foto: Radomír Dolanský

SEDMÝ ROČNÍK MEMORIÁLU
ANTONÍNA SOUKUPA
Za stokorunu pro každého dospělého a polovinu pro starší
děti všichni s rozechvěním očekávali úžasný program. Po
několika desítkách minut zůstalo už jen rozechvění vzteky
a totální zklamání. Dýdžej tak, tak zvládl přivítat přítomné,
pak pustil cédéčko s úžasnými dětskými hity Waldemara
Matušky nebo sic hezké, ale čtyřicet let staré věci od
Václava Neckáře, apod. Z avizovaných pohádkových
bytostí se na pažitu potácela jedna, která se následně na
nejméně čtvrt hodiny ztratila, aby se objevila druhá.
Pohádkové bytosti se smrskly na jednotné číslo – asi nebyli
lidi nebo pro děti to stačilo nad hlavu. Program soukromé
společnosti zachraňovali nakonec místní mladí hasiči, kteří
dětem předvedli hasičský útok a umožnili dětským
dobrovolníkům si jej vyzkoušet na vlastní kůži.
Přesto měla tato odpolední akce jedno megavelké
plus! Všichni, kdo navštěvují akce místních složek
s programy pro děti, zjistili, že v Janové mají děti
zdarma nebo nanejvýš za vstupné dobrovolné doslova
Disneyland v porovnání s výše uvedenou nabídkou.
Toho bychom si měli opravdu vážit a nezapomínat,
když se některým zachce kritizovat domácí scénu.
Večerní retrodiskotéka byla snad jako jediná přijata
s kladným ohlasem, včetně kvalitní práce DJ. Což se asi
netýkalo občanů, kteří si víkend doma představovali úplně
jinak. Ale i pro ně se nakonec našel příjemný program –
půlnoční déšť, který rozehnal chmury i hosty diskotéky.
Ještě řadu dní akci připomínali jen napůl odervané,
povlávající bannery na mostě, k jejichž odstranění se
pořadatelé jaksi neměli. Ostatně poslední dobou zůstává
most poněkud častěji po akcích „ozdoben“ kusy papíru na
sloupech. Po nás potopa…
Akce se zúčastnili také členové TJ Tatran Janová v baru a
výčepu, aby alespoň tímto způsobem doplnili vlastní

Vedení janovské kopané si vybralo, což je pro konání
turnaje asi již každoročním pravidlem, doposud
nejžhavější den v roce. Jedinou polehčující okolností byl
celodenní osvěžující větřík. Tedy alespoň pro ty, kdo se
nehonili za míčem po hřišti.
Jako každý rok dopoledne turnaj zahájili staří pánové.
Letos se zde potkali soupeři z klubů Sokol Hovězí, TJ
Sokol Valašská Polanka a domácí TJ Tatran Janová. Hrálo
se systémem každý s každým 2 x 20 minut. Všechna utkání
starých pánů řídil rozhodčí Miroslaw Teter.
Jako první nastoupili na plochu s pomalu žloutnoucím
pažitem mužstva Sokol Hovězí a Tatran Janová. Celý
zápas byl vyrovnaný s poměrně chudou bilancí střel na
branku. I proto skončil zápas v základním hracím čase
bezgólovou remízou. Dle nastavených pravidel se zrovna
kopaly penalty. Zpočátku to vypadalo na soutěž v trefování
tyček. Opakovaně se vyznamenal gólman Hovězí, který
chytil několik penalt. A nakonec to bylo právě mužstvo
Sokola Hovězí, které zápas dovedlo do
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do vítězného konce.
Následoval zápas TJ Sokol Valašská Polanka a Sokol
Hovězí. Rovněž dlouho vyrovnaný boj, kde na každé straně
padla jedna branka, takže znovu rozhodoval penaltový
rozstřel. Zde opět stálo štěstí při mužstvu Hovězí, které po
prodloužení zvítězilo nad Valašskou Polankou 2:1.
V rozhodujícím utkání TJ Sokol Valašská Polanka a TJ
Tatran Janová padla jediná branka, a to do sítě Valašské
Polanky, takže o bronzovém stupínku bylo rozhodnuto.
Janová a Hovězí měly sice shodně po čtyřech bodech, ale
skóre, potažmo i vzájemný zápas, přisoudil Janové
stříbrnou příčku a zlato si zaslouženě převzali staří páni
z Hovězí.
Vrcholem turnaje byly samozřejmě mistrovské zápasy.
Těch se letos zúčastnila mužstva FC Leskovec, TJ Sokol
Huslenky a TJ Tatran Janová. Jako první se utkala mužstva
FC Leskovec a TJ Tatran Janová. Oproti zápasům starých
pánů, které sledovalo jen několik párů očí hostů, se před
mistrovskými zápasy začaly dít věci. Směrem k tribuně se
blížil menší průvod vedený modrobílými kráskami, jimž se
nad vlnícími křivkami vlnily modrobílé třásně. Nad
sportovním areálem v Janové se nesl pokřik: „Leskovec
vyhraje!“ Kdo by to v té chvíli tušil, že cheerleaders
z Leskovce jsou rovněž členkami věšteckého klubu kněžny
Libuše?
Za bubnování šamanova bubínku a zaříkávání
roztleskávaček zahájil zápas rozhodčí František Světlík.
Leskovec zahájil tlakem, ale Janová odolávala. To se
odráželo dlouho i na vyrovnaném skóre. Teprve vedoucí
gól FC Leskovec a následný důraz v obraně dovedl
modrobílé k vítězství. Mezitím dorazil delegovaný
rozhodčí, teprve šestnáctiletý Daniel Ščotka, který se od
druhého zápasu TJ Sokol Huslenky proti TJ Tatran Janová
ujal funkce. Zkušenosti z pažitu sbíral se vším všudy, tedy
i s pokřiky nespokojených hráčů nebo hostů na tribuně, tak
si to užil plnými náručemi. V zápase Huslenek s Janovou
neměl moc práce, protože červenobílé mužstvo Janovou
docela citelně přehrávalo a tomu odpovídal i konečný
výsledek 4:1.
Mnohem ambicióznější, ale taky nervóznější
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a bohatší na fauly byl poslední zápas o vítězství mezi FC
Leskovec a TJ Sokol Huslenky. Leskovec byl v první půli
jednoznačně lepším mužstvem na hřišti, což bylo znát i
počtem nasázených gólů. Huslenky však nerezignovaly a
v druhé půli zvyšovaly tlak. Vstřelily góly a stále častěji
ohrožovaly branku soupeře. Jediné, co mužstvu Huslenek
nakonec chybělo, byl čas.
Proto si zaslouženě, za vydatné podpory svých
fanoušků a především roztleskávaček, převzal zlatý pohár
zástupce FC Leskovec. Stříbro vybojovaly po těžkém
souboji Huslenky a bronz převzala domácí Janová.
text a foto: Radomír Dolanský

Periodický tisk územně správního celku. Čtvrtletník Janovské listy vydává Obecní úřad Janová nákladem 250 ks. Vydání
je distribuováno zdarma. Odpovědný redaktor Radomír Dolanský. Redakční rada: Ing. Romana Hromadová, Dalibor
Bartík, Ludmila Filáková. Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a úpravu příspěvků.
Janovské listy 4/2020 vyjdou v prosinci 2020. Uzávěrka je cca 15. den včetně v daném měsíci. Za materiály použité
v reklamě a dokumentech jiných subjektů redakce nezodpovídá. E-mail redakce: janovske.listy@email.cz
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FOTBAL – III. TŘÍDA, sk. A – ROZPISY ZÁPASŮ
Ne
So
Ne
So
Ne
So
So
So
So
Út
St
Čt

23. 08.
29. 08.
06. 09.
12. 09.
20. 09
03. 10.
10. 10.
17. 10.
24. 10.
02. 02.
03. 02.
04. 02.

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

Halenkov B
Janová
Střelná
Janová
AJAX Valašská Senice
Janová
Janová
Valašská Polanka B
Janová
Huslenky B
Janová
Leskovec

- Janová
- Leskovec
- Janová
- Valašská Polanka B
- Janová
- Huslenky B
- Střelná
- Janová
- AJAX Valašská Senice
- Janová
- Halenkov B
- Janová

2:1
1:6
7:0
0:4
4:1
-

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 2/2020: …hosté pít z nových kelímků s potiskem obce. Vylosována byla Hana Spurná, Janová 273.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 3/2020: Jako již několikrát, i letos proběhla… (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:

