ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

SVÁTEČNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané obce Janová,
blíží se každoročně snad nejočekávanější sváteční dny
v roce. Ještě před deseti měsíci neměl ani jeden z nás
ponětí, co letos prožijeme. Bohužel, o radosti a štěstí to na
úrovni obce, republiky, ale i světa nebylo.
Můžeme si být jistí, že v drtivé většině mezilidských
vztahů letos nebude přání zdraví a štěstí jen pouhopouhou
frází, jak jsme si za léta předchozí navykli, ale stanou se
přáními nejvzácnějšími.
K štěstí budeme všichni potřebovat, nejen v roce 2021
a letech následujících, i velkou dávku trpělivosti a vnitřní
síly, rodinnou i občanskou soudržnost, protože kolaps
průmyslu a především služeb, černá díra ve státní
pokladně, mnoho dobrého nepřinesou.
Přestože jsme byli podvakrát svědky téměř
maximálního utlumení, život se nezastavil a v rámci
možností jsme jej nezastavili ani v obci. Přes všechny
překážky se podařilo místním složkám uspořádat několik
akcí, které se staly taktéž nedostatkovým zbožím, a za to
pořadatelům, našim spoluobčanům, kteří to nevzdali,
srdečně děkuji.
Z dokončených akcí můžeme jmenovat instalaci
autobusové zastávky ve směru na Velké Karlovice, o které
se již podrobněji Janovské listy zmiňovaly. Na této straně
komunikace nikdy žádný přístřešek pro cestující nebyl, tak
jsme se rozhodli nedostatek řešit alespoň jednoduchým
typem zastřešení.
Další úpravou pro zlepšení občanské vybavenosti bylo
vybudování nového vstupu do budovy obecního úřadu.
Zde, vedle schodů přibyl nájezd pro kočárky a invalidní
osoby. Nesmíme zapomenout na instalaci zábradlí a
průhledného vstupu se zastřešením. I tady jsme museli
vycházet z možností stavby, proto nájezd není dle
požadovaných norem, abychom jej mohli oficiálně označit
za nájezd pro invalidy (promile stoupání, šířka nájezdu,
apod.).
Poněvadž jsme přestavbu provedli z vlastních
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prostředků, nejsme povinni tyto normy akceptovat. Jsme
však přesvědčeni, že oficiální označení je invalidním
osobám i občanům s kočárky úplně fuk, jen když se
mnohem pohodlněji dostanou do budovy.
Dále jsme v rámci možností opravili cestu
v Kadějovém směrem k cyklostezce, kterou rády užívají
k procházkám i rodiny s kočárky. Tímto se jim
z procházky nestane crosscountry, ale pohodová
vycházka, což platí i pro hůře pohyblivé osoby.
Řada občanů určitě ocení opravu lesní cesty na Lysný,
kde byly vyjety již doslova zákopy plné vody a bahna,
v zimě nebezpečná ledovice, kde nebyl rovný určitě ani
jeden metr čtverečný.
Cesta byla vyspravena vlastními prostředky, aby se
odstranily ty největší nedostatky. Máme však zažádáno o
dotaci, díky které bychom dosáhli na kvalitní a trvanlivou
opravu zmíněné cesty poměrně hojně využívané občany i
lesní technikou.
Podali jsme žádost o stavební povolení na výstavbu
parkoviště u hřbitova a změna územního plánu nám
stavbu umožnila.
S dotací byla již provedena oprava střechy zvoničky
včetně elektrického zařízení, což poznali i ti, kteří kolem
nechodí. Zvonice pravidelně vyzvání v poledne a o šesté
hodině odpoledne.
Získali jsme dotaci na varovný systém v rámci
protipovodňového opatření v obci Janová, tedy
v překladu na obecní rozhlas. Mělo by se jednat o
moderní zařízení kvalitně slyšitelné ve všech částech
obce. Akce by měla být realizována v 1. polovině roku
2021.
Takže z výše uvedeného je vidět, že přes veškeré
problémy způsobené pandemií, se život v obci nezastavil
a zastavit nemíní ani v příštím roce.
Chystáme se na dostavbu chodníků směrem k MŠ, na
některých místech jsme nově umístili nebo vyměnili
dopravní značky omezující rychlost, které, bohužel,
především někteří, a to i místní, motorkáři a čtyřkolkáři
míjejí bez povšimnutí.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat rovněž
zastupitelům obce za odvedenou práci a mnohdy přínosné
návrhy, které se buď realizovaly, nebo pomohly vylepšit
původní záměry.
Během roku proběhly desítky vášnivých diskusí nad
mnohými problémy obce, takže i když to v zápisu ze
zasedání nakonec vypadá, že všichni souhlasí, cesta
k takovému závěru je mnohdy trnitá.
A právě za takový přístup, za používání vlastního
rozumu bez ohledu na kritiku ostatních, za to svým
kolegům zastupitelům děkuji, i když se sám v dané chvíli
s jejich názory nemusím ztotožňovat.
Do roku 2021 upřímně přeji všem občanům z celého
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srdce pevné zdraví, přeji nám všem, abychom se co
nejdříve mohli opět svobodně nadechnout a scházet se na
vyhlášených akcích místních složek a zcela prostě se
radovat z každodenního života.
Přeji Vám všem, vážení a milí spoluobčané, abyste byli
co nejméně zasaženi ekonomickými následky, které
z letošní situace vyplynou. Naši předkové překonali
mnohá složitější období, tak věřím, že jako obec a její
občané je překonáme nakonec i my. Proto bych Vám chtěl
popřát co nejkrásnější Vánoce v rodinném kruhu a
načerpání sil do roku 2021.
starosta obce Janová Jaroslav Tomanec

ZÁPIS 18. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO DNE 14. 9. 2020
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno
v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Taťána
Hradová byla omluvena.
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 - Dětské hřiště u OÚ a zařadil ho
na bod č. 3
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 18:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Dětské hřiště u OÚ
4. Rozpočtové opatření č. 5
5. Prodej části pozemku 2826/3
6. Prodej části pozemku 2837/1
7. Pronájem reklamní plochy - hala
8.
Zpracování projektové dokumentace pro
podání žádosti o dotaci – cesta Lysný
9. Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 2806/1
a p.č. 2808
10. Účetní směrnice zvonička
11. Účetní směrnice protipovodňová opatření obce
Janová
12. Zakoupení kontejneru pro SDH
13. Žádost o přemístění vitríny
14. Různé
Návrh usnesení 205/0920: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.205/0920 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Lubomír
Kotrla a Aleš Olšák, zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Richarda Machalce.
Návrh usnesení206/0920: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Kotrlu a Aleše
Olšáka, zapisovatelem Richarda Machalce.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 206/0920 bylo schváleno.
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Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Dětské hřiště u OÚ
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí pana
Romana Chmelaře na zlepšení stavu dětského hřiště u
obecního úřadu v pronájmu pana Jaroslava Machalce .
Navrhl zastupitelstvu aby si hřiště obec provozovala
sama a naznačil možnosti dotací na opravu tohoto hřiště.
Starosta přislíbil pozvání pana Jaroslava Machalce na
další zasedání zastupitelstva k jednání zlepšení stavu
dětského hřiště.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí žádost na
opravu dětského hřiště.
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 5
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým
opatřením č. 5.
Návrh usnesení 207/0920: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 207/0920 bylo schváleno.
Bod 5 – Prodej části pozemku 2826/3
Starosta obce seznámil zastupitele s prodejem části
pozemku 2826/3 na žádost pana Jaroslava Najmana. Byl
vyvěšen záměr obce na prodej části pozemku 2826/3. Dle
geometického plánu má pan Najman zájem o koupi
147m2 pozemku 2826/3 za cenu 150 Kč/m2
Návrh usnesení 208/0920: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje prodej část pozemku 2826/3 o výměře 147 m2
za cenu 150 Kč/m2
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 208/0920 bylo schváleno
Bod 6 – Prodej části pozemku 2837/1
Starosta obce seznámil zastupitele s prodejem části
pozemku 2837/1 na žádost paní Jany Říhákové. Byl
vyvěšen záměr obce na prodej části pozemku 2837/1. Dle
geometického plánu má paní Říháková zájem o koupi 2
m2 pozemku 2837/1 za cenu 150 Kč/m2.
Návrh usnesení 209/0920: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje prodej část pozemku 2837/1 o výměře 2 m2 za
cenu 150 Kč/m2
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 209/0920 bylo schváleno.
Bod 7 – Pronájem reklamní plochy - hala
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
nájemní smlouvu firmy Walfer spol. s.r.o. na pronájem
reklamní plochy na sportovní hale. Užívací vztah se
sjednává na dobu neurčitou, a to ode dne 1. 10. 2020 za
cenu 1000 Kč měsíčně bez DPH.
Návrh usnesení 210/0920: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje nájemní smlouvu s firmou Walfer spol. s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 210/0920 bylo schváleno.
Bod 8 – Zpracování projektové dokumentace pro
podání žádosti o dotaci – cesta Lysný
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
zpracování projektové dokumentace panem Martiníkem
pro podání žádosti o dotaci na vybudování cesty na
Lysný.
Návrh usnesení 211/0920: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zpracování projektové dokumentace panem
Martiníkem pro podání žádosti o dotaci na vybudování
cesty na Lysný.
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Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 211/0920 bylo schváleno.
2806/1 a p.č. 2808
Starosta obce seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení
věcného břemene na p.č.2806/1 a p.č.2808.
Návrh usnesení 212/0920: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č.
2806/1 a p.č.2808
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 212/0920 bylo schváleno.
Bod 10 – Účetní směrnice zvonička
Starosta obce informoval zastupitele s účetní směrnicí
zvonička.
Návrh usnesení 213/0920: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje účetní směrnici na akci zvonička.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 213/0920 bylo schváleno.
Bod 11 – Účetní směrnice protipovodňová opatření
obce Janová
Starosta obce informoval zastupitele s účetní směrnicí
protipovodňová opatření obce Janová
Návrh usnesení 214/0920: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje účetní směrnici na akci protipovodňová
opatření obce Janová
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 214/0920 bylo schváleno.
Bod 12 – Zakoupení kontejneru pro SDH
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti SDH
Janová o zakoupení kontejneru na uskladnění překážek
mladých hasičů. Kontejner je v délce 6 m za cenu
41890,-Kč bez DPH
Návrh usnesení 215/0920: Zastupitelstvo obce Janová
souhlasí se zakoupení kontejneru na uskladnění
překážek mladých hasičů za cenu 41890 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 215/0920 bylo schváleno.
Bod 13 – Žádost o přemístění vitríny
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o přemístění
vitríny turistického spolku Janová. Nové umístění by
bylo u potoka vedle lípy.
Návrh usnesení 216/0920: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje přemístění vitríny turistického spolku Janová.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 216/0920 bylo schváleno.
Bod 14 - Různé
Aleš Olšák informoval zastupitele o spravení lesní cesty
v lokalitě nad panem Hrtáněm. Starosta obce informoval
zastupitele o opravě pomníku v centru obce.

ZÁPIS 19. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO DNE 19. 10. 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
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členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souBod 9 – Smlouva o zřízení věcného břemene p.č.
ladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
doplnil v programu bod č. 4 Žádost o čerpání neinvestiční
dotace TJ Tatran Janová a bod č. 10 Žádost o dostavbu
chodníku.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 19:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Dětské hřiště
4. Žádost o čerpání neinvestiční dotace TJ Tatran
Janová
5. Rozpočtové opatření č. 6
6. Smlouva č. IV-12-8015677 o zřízení věcného
břemene na p. č. 2808
7. Smlouva o poskytování služeb GIS - WEGAS
8. Kamerový systém
9.
Žádost o spolufinancování festivalové ročenky
Valašské Letokruhy 2020
10. Žádost o dostavbu chodníku
11. Různé
Návrh usnesení 217/1020: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 217/1020 bylo schváleno.
2. a
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Richard
Machalec a Dalibor Bartík, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 218/1020: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Richarda Machalce a Dalibora
Bartíka, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 218/1020 bylo schváleno.
2. b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Dětské hřiště
Starosta obce seznámil zastupitele s možností
zrekonstruovat dětské hřiště u Obecního úřadu Janová.
Tento návrh vzešel ze stran občanů obce Janová. Obec
Janová může využít dotačního programu Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR na vybudování tohoto hřiště, kde by byl
upravený povrch a umístěny certifikované prvky.
Návrh usnesení 219/1020: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rekonstrukci dětského hřiště u OÚ Janová a
pověřuje starostu k přípravě žádosti na danou
rekonstrukci.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 219/1020 bylo schváleno.
2. b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Dětské hřiště
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
s možností
zrekonstruovat dětské hřiště u Obecního úřadu Janová.
Tento návrh vzešel ze stran občanů obce Janová. Obec
Janová může využít dotačního programu Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR na vybudování tohoto hřiště, kde by byl
upravený povrch a umístěny certifikované prvky.
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Návrh usnesení 219/1020: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rekonstrukci dětského hřiště u OÚ Janová a
pověřuje starostu k přípravě žádosti na danou
rekonstrukci.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 219/1020 bylo schváleno.
Bod 4 – Žádost o čerpání neinvestiční dotace TJ
Tatran Janová
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí TJ Tatran
Janová o neinvestiční dotaci ve výši 50.000 Kč.
Návrh usnesení 220/1020: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Žádost o čerpání neinvestiční dotace TJ Tatran
Janová ve výši 50.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 220/1020 bylo schváleno.
Bod 5 – Rozpočtové opatření č. 6
Účetní obce velmi podrobně seznámila zastupitele
s rozpočtovým opatřením č. 6.
Návrh usnesení 221/1020: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 221/1020 bylo schváleno.
Bod 6 – Smlouva č. IV-12-8015677 o zřízení věcného
břemene na p. č. 2808
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
Smlouvu o zřízení věcného břemene SLUŽEBNOSTI č.
IV-12-8015677, Janová, p.č. 1186/3, NNk odst. 4 zákona
č. 458/2000 Sb. energetického zákona.podle ustanovení
§ 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku a ustanovení § 25 mezi obcí Janová a ČEZ
Distribuce, a.s.
Návrh usnesení 222/1020: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu č. IV-12-8015677 o zřízení věcného
břemene na p. č. 2808.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 222/1020 bylo schváleno.
Bod 7 – Smlouva o poskytování služeb GIS – WEGAS
Starosta obce seznámil zastupitele se Smlouvou

o poskytování služeb GIS – WEGAS. Poskytovatel
(ENVIPARTNER, s.r.o.) bude objednateli (Obec Janová),
poskytovat služby pro webovou aplikaci WEGAS a
v rámci aplikace aktualizovat data.
Návrh usnesení 223/1020: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o poskytování služeb GIS – WEGAS
uzavřenou mezi Obcí Janová jako objednavatelem a
firmou ENVIPARTNER,s.r.o. jako poskytovatelem.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 223/1020 bylo schváleno.
Bod 8 – Kamerový systém
Starosta obce informoval zastupitele o nabídce
kamerového systému s možností instalace na OÚ Janová,
hřbitov, sběrný dvůr a tělocvičnu.
Návrh usnesení 224/1020: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje pořízení kamerového systému a pověřuje
starostu obce k jeho nákupu.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 224/1020 bylo schváleno.
Bod 9 - Žádost o spolufinancování festivalové ročenky
Valašské Letokruhy 2020
Starosta obce seznámil zastupitele s festivalovou
ročenkou Valašské Letokruhy 2020. Zastupitelstvo
rozhodlo o pořízení 30 ti kusů ročenek pro občany obce
Janová
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o
spolufinancování festivalové ročenky Valašské Letokruhy
2020.
Bod 10 – Žádost o dostavbu chodníku
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o dostavbu
chodníků pod MŠ. Zastupitelstvo souhlasí s touto
dostavbou s tím, že dostavba by se uskutečnila v roce
2021 a rozpočet obce Janová na rok 2021 bude
naplánován s částkou potřebnou na tuto dostavbu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o dostavbu
chodníků pod MŠ.
Bod 11 – Různé
Romana Hromadová se zajímala, zda bude probíhat
v obci Jarmark a Česko zpívá koledy. Vzhledem k situaci,
která je díky Covidu – 19 složitá v celé
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republice, se nepředpokládá, že by tato shromáždění
větších skupin občanů byla povolena.

ZÁPIS 20. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ
KONANÉHO DNE 30. 11. 2020
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno
v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluven Dalibor Bartík.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
doplnil v programu bod č. 14 Žádost o vyřazení majetku.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 20:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Opěrná zeď - oprava

4. Rozpočtové opatření č. 7
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
7. Plán inventur
8.
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021 + návrh
střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
9. Dětské hřiště – žádost o dotaci
10. Smlouva o dílo – administrace dětské hřiště
11. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě VaK
12. Smlouva o zajištění svozu a likvidace odpadů –
dodatek č. 6
13. Chodník u školky
14. Žádost o vyřazení majetku
15. Různé
Návrh usnesení 225/1120: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 225/1120 bylo schváleno.
2. a
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Bronislav
Soukup a Lubomír Květoň, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 226/1120: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Bronislava Soukupa
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a Lubomíra Květoně, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 226/1120 bylo schváleno.
2. b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Opěrná zeď - oprava
Starosta obce informoval zastupitele o opravě zdi
v Hořansku a žádosti manželů Grygarových s příspěvkem
obce na tuto opravu, jelikož zeď je majetkem obce. Byla
předložena fotodokumentace stavu zdi před a po opravě.
Zastupitel pan Květoň navrhl příspěvek ve výši 20.000 Kč.
Návrh usnesení 227/1120: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje příspěvek na opravu opěrné zdi ve výši 20.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 227/1120 bylo schváleno.
Bod 4 – Rozpočtové opatření č. 7
Účetní
obce
seznámila
podrobně
zastupitele
s rozpočtovým opatřením č. 7.
Návrh usnesení 228/1120: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 228/1120 bylo schváleno.
Bod 5 – Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Účetní obce seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu
obce na rok 2021.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu obce
na rok 2021.
Bod 6 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
Starosta obce informoval zastupitele o návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh střednědobého
výhledu rozpočtu obce.
Bod 7 – Plán inventur
Starosta obce seznámil zastupitele s plánem inventur na
rok 2020. Inventarizační komise byla stanovena ve složení
předseda Dalibor Bartík, členové Aleš Olšák, Michal Tkáč
a Miroslava Kotrlová. Předseda a členové inventarizační
komise byli starostou obce proškoleni.
Návrh usnesení 229/1120: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje plán inventur.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 229/1120 bylo schváleno.
Bod 8 – Návrh rozpočtu MŠ na rok 2021 + návrh
střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu MŠ
na rok 2021 a s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu
MŠ.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu MŠ
na rok 2021 a s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu
MŠ.
Bod 9 - Dětské hřiště – žádost o dotaci
Starosta obce informoval zastupitele s přípravou žádosti o
dotaci týkající se dětského hřiště u obecního úřadu.
Návrh usnesení 230/1120: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ Dětské
hřiště v obci Janová“, která bude podána do programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, výzvy č. 117d8210H
program – Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
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Usnesení č. 230/1120 bylo schváleno.
Bod 10 – Smlouva o dílo – administrace dětské hřiště
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
Smlouvu o dílo – administrace dětské hřiště
s Rozvojovou agenturou zlínského kraje (IČ:22820671).
Návrh usnesení 231/1120: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o dílo – administrace dětského
hřiště.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 231/1120 bylo schváleno.
Bod 11 – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
VaK
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě VaK
42/20/17/01745 na pozemcích p.č. 2837/4, 2837/1 a
1066/4 v k.ú. Janová.
Návrh usnesení 232/1120: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inže. sítě VaK.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 232/1120 bylo schváleno
Bod 12 - Smlouva o zajištění svozu a likvidace odpadů
– dodatek č. 6
Starosta obce seznámil zastupitele s Dodatkem č. 6 ke
Smlouvě o zajištění svozu a likvidace odpadů. Jedná se o
smlouvu z roku 2012. Svoz každé 120 l popelnice bude
cenově zvýšen o 3 Kč. Občanů se toto zvýšení nedotkne.
Návrh usnesení 233/1120: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění svozu a
likvidaci odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 233/1120 bylo schváleno
Bod 13 – Chodníky u školky
Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtu na
opravu chodníků u školky. Rozpočet na chodníky od
firmy OPEN RE-ECO s.r.o. je ve výši 111 743,32 Kč.
Návrh usnesení 234/1120: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje opravu chodníku u školky firmou OPEN REECO s.r.o..
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 234/1120 bylo schváleno
Bod 14 – Žádost o vyřazení majetku
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí ředitelky MŠ
o vyřazení majetku.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost vyřazení majetku.
Bod 15 – Různé
Pan Dolanský informoval zastupitele o nutné opravě
mostku navazujícího na most, který vede přes potok
směrem na Štěpnici, že je vážně poškozený a měl by se
v průběhu jara opravit.
Bronislav Soukup se zajímal, jak dlouho bude ještě
budova Jednoty v pronájmu pana Válka a zda po uplynutí
lhůty bude obnoven provoz Smíšeného zboží. Starosta
slíbil, že se v příštím roce bude přímo v podniku Jednoty
na tuto možnost informovat.
Květoň Lubomír upozornil na přeplněné popelnice na
sklo u hlavní cesty.
Starosta informoval zastupitele o zvýšené platbě pro
SVHV za obec Janovou na koupi nové rolby na úpravu
sněhu.
Starosta informoval, že oprava mostu přes Bečvu je
stále v jednání.
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TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA V LEDNU
ZAZNÍ
Tři králové do našich domácností v lednu přijdou, i když
ne tak, jak jsme již několik let zvyklí. Zdraví našich dárců
a koledníků je totiž v současné době klíčové. Tříkrálová
sbírka 2021 se proto přesune do online prostoru, aby i přes
náročnou koronavirovou situaci mohla přinést do
domácností přání pokoje a dobra, a zároveň vyprosit
finanční příspěvek pro ty, kteří naši pomoc potřebují.
Sbírka v našem regionu bude probíhat v době od 1. 1.
2021 do 13. 1. 2021. Její výtěžek opět poputuje na pomoc
lidem v tíživé životní a sociální situaci, na podporu
seniorů a osob s handicapem ve Vsetíně a okolních
obcích.
Přispět do sbírky bude tentokrát možné těmito způsoby:
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1. Dárcovskou DMS na číslo 87 777 ve tvaru –
DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90.
2. Bankovním převodem na
66008822/0800, variabilní
konstantní symbol 558.

sbírkový
symbol

účet
777,

3. Prostřednictvím elektronické pokladničky,
která bude spuštěna v průběhu prosince na
www.trikralovasbirka.cz
4. Návštěvou kontaktního místa (na obecních
úřadech, v kostelích, sborových domech…), kde
bude umístěna pokladnička.
Za Charitu Vsetín chceme poděkovat všem, kteří sbírku
jakkoli podpoří a pomohou při její netradiční realizaci.
Díky Vám totiž můžeme pomáhat tam, kde je to třeba.
Bc. Jarmila Hyžáková, koordinátorka TKS za Charitu
Vsetín
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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY S LÍSKOU
Navštívilo nás občanské sdružení Líska. Posláním Lísky je
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Zlínském
kraji a podpora šetrného vztahu k životnímu prostředí. A
právě ono motto a také inspirativní programy zaujaly naši
školku natolik, že jsme se rozhodli sdružení přivítat i u nás.
Paní lektorky si pro děti připravily několik aktivit, které
vždy doplnily bohatým výkladem. Nejprve se nám formou
hry představily a seznámily se se jmény dětí. Během hry
děti získaly důvěru a chuť se naučit něco nového.
Poté se děti po skupinkách prostřídaly na stanovištích
rozmístěných po celé zahradě. Tvořily zvířecí masky na
obličej pomocí šablon a pastelek a přitom se dozvěděly
zajímavé informace o některých dravcích. Další skupinka si
tvořila z přírodnin mandaly. Jiná skupinka dětí vytvářela
závěsné domečky pro hmyz z květináčů, slámy a drátků. Při
tvoření jsme se dozvěděli, kdo všechno tento domeček
může navštívit a jak jej správně umístit. Nakonec si
domeček děti pokreslily barevnými ornamenty. Učily se
poznávat skrýše hmyzu žijícího na naší školní zahradě a jak
se k němu máme chovat.
Přestože jsme byli omezeni časem a později i malým
deštěm, děti si zvolené aktivity naplno užily. děti, ale i my
pedagogové jsme se obohatili o nové poznatky v rámci
ekovýchovy.
Plně doufám, že navážeme další spolupráci se
sdružením, které nám toho může mnoho nabídnout a ukázat
další cesty ke zlepšení a správnému využití životního
prostředí.
text: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ Janová, foto:
Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ Janová
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DRAVCI U NÁS VE ŠKOLCE
Dne 30. 6. 2020 jsme přivítali v naší mateřské školce
zástupce Záchranné stanice Hošťálková, kteří nás svou
milou přítomností přišli obohatit o nové poznatky.
Jedná se o stanici, která se v současné době stará o
zhruba 170 druhů živočichů, které buďto ochránci nalezli
sami v přírodě nebo se k nim dostali kvůli zranění. Ptáci
k takovým zraněním nejčastěji přichází například nárazem
do skleněné výplně oken při letu, nebo do elektrických
vedení. Velmi častým důvodem je také přijímání ptáků,
které si lidé pořídili, jako domácí mazlíčky, avšak poté
zjistili, jak špatné rozhodnutí to bylo.
Práce záchranářů a chovatelů stanice je velmi náročná.
Jelikož se musí starat nejen o zraněné dravce a jiná zvířata,
ale také vyjíždět do terénu a zvířata odchytávat nebo
dokonce je brát od lidí, kteří si např. dravce, jak už bylo
řečeno, pořídí jako mazlíčky.
Po poutavém výkladu o dravcích, kdy si je děti mohly
zblízka prohlédnout a pohladit, dostaly možnost si také
zkusit se speciální rukavicí držet například puštíka
obecného, a tak se sami přesvědčit, kolik takový dravec
váží. Bylo zde i několik dalších druhů dravců jako třeba
poštolka obecná, orel skalní, sova pálená, sovice sněžní, výr
velký, ale třeba i všežravec krkavec.
Všichni tito ptáci mají svůj vlastní příběh, jak se dostali
do záchranné stanice. Po vyléčení jsou téměř vždy
vypuštěni zpátky do přírody, někteří však zůstávají na
stanici, která se stane jejich domovem.
Protože záchranná stanice umožňuje exkurze, určitě ji v
budoucnu hodláme navštívit a poznat všechny chovance,
které zde nalezneme.
Tak tedy příště.
text a foto: Tereza Zychová, učitelka MŠ Janová
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Protože se nám divadlo líbilo, začali jsme si o pavoučcích
číst pohádky z knih, které máme v naší dětské knihovně,
abychom si připomínali, že není před kým se strachovat.
Společně jsme si další den vytvořili pavoučky a síť
přátelství, která nám připomíná, že přátelství je jeden z
nejdůležitějších vztahů, který si můžeme mezi sebou
vytvořit.
Těšíme se na další příběhy z Knihadýlka a na to, co
nového se z nich zase přiučíme.
text a foto: Tereza Zychová, učitelka MŠ Janová

TĚŠÍME SE NA KLOKANY A SNÍH
KNIHADÝLKO S PŘÍBĚHEM
PAVOUČKA ČENDY
Kdo by neměl rád divadelní představení a příběhy, které
nám přináší naše oblíbené Knihadýlko?
My z MŠ Janová rozhodně Knihadýlko rádi máme. A
proto nás už po několikáté navštívilo a přineslo s sebou
další nový příběh, kterým nás obohatilo.
Představení se neslo v duchu příběhu O Pavoučkovi
Čendovi. Touto divadelní formou se snaží paní
divadelnice odnaučit děti, aby se bály pavouků a krásným
přístupem v nich vytvořit kladný vztah k osminohým
kamarádům a pomocí vlastních písniček, kterými
doprovází své vystoupení, vtáhnout děti do děje. A teď k
samotnému představení.
Pavouček Čenda žil ve starém domě s kukačkou, která,
jak už to tak někdy bývá, je nezbednice. Svým kukáním
schválně lekala mouchy, aby se Čenda nenajedl.
Avšak, i když si ti dva dělali naschvály, nakonec
vzájemné neshody překonali. Stali se z nich přátelé, kteří
si v těžkých chvílích pomohli a ukázali dětem, jak dokáží
být stateční a že je správné pomoci příteli.
Tímto krásným příběhem a přístupem se děti mohly
odnaučit bát, ale také se naučit, že pomáhat je správné. A
že naschvály, které prováděla kukačka, se nevyplácí.
Nebýt dobrého srdce Čendy, kdoví, kde by kukačka
skončila.
Po skončení divadélka si děti mohly prohlédnout tři knihy
českého spisovatele Pavla Čecha o dobrodružstvích
pavoučka Čendy.
Učily se splétat sítě, točit kolotoči přátelství, najít
kukačku mezi ostatními ptáky a společně si zazpívaly
písničku, kterou děti

Blíží se zima a my se už nemůžeme dočkat, až se půjdeme
podívat na klokaní mládě. Jak víme, že se narodilo?
Klokany jsme navštívili v červnu a klokaní máma byla
březí a za 9 měsíců se jí mělo narodit miminko. Dostali
jsme pozvání, přijít se na něj podívat, až začne vykukovat
a vyskakovat z vaku a těšit se ze sněhové nadílky.
Výprava za exotickými zvířaty byla součástí
projektového dne zaměřeného na polytechnickou
výchovu a týdne zaměřeného na cizokrajná zvířata z
celého světa.
Děti putovaly s hrochy a vyráběly jim cestu, učily se
poskládat z papíru žirafu, stříhat zebrám pruhy,
přivazovat hřívu s ocasem pro velkého lva, kterého
vyrobily společně. Učily se písně, básně, hádanky,
jazykolamy, stavěly zoo, studovaly v encyklopediích a
atlase světa.
Osobně se setkaly se zvířaty a dozvěděly se mnoho
zajímavostí z jejich života, například jak probíhá vývoj
klokaního embrya ve vaku. A na oplátku jsme zvířátkům
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přinesli staré pečivo, ovoce a zeleninu a panu hospodáři
přednesli básně a písně, které jsme se ve školce o
zvířátkách naučili a pomohli mu nakrmit mláďata. Po
návratu si děti na školní zahradě za pomoci pedagogů
vyrobily dikobrazy.
V rámci projektu jsme naši školku vybavili pracovním
nářadím. Děti se tak mohou učit řezat pilkou, zatloukat
hřebíky, šroubovat, smirkovat, připevňovat předměty do
svěráku, zdokonalovat se v manuální zručnosti, hrubé a
jemné motorice.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ
Janová

EXKURZE ZA EXOTICKÝMI
ZVÍŘATY
Abychom s dětmi mohli jít na zajímavou exkurzi do
místního hospodářství, rozhodli jsme se je seznámit s
různými exotickými zvířaty. V průběhu celého týdne jsme
si povídali o cizokrajných zvířatech, která žijí po celém
světě.
Dětem jsme tak přiblížili alespoň malou část zvířat,
která můžeme vidět především v zoo a také na různých
hospodářských farmách, kterých je v ČR několik.
Jakmile jsme děti dostatečně motivovali, vydali jsme
se všichni společně do místního hospodářství. Před
samotnou cestou jsme děti poučili o bezpečnosti a také
jsme s sebou vzali dobrůtky pro zvířátka, které děti za
pomoci rodičů přinášely v průběhu celého týdne.
Po delší procházce jsme nakonec dorazili k
vytouženému cíli. Děti zde měly možnost se osobně setkat
s několika cizokrajnými a také hospodářskými zvířaty.
Nejvíce upoutal dětské publikum pár klokanů
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a také skotský náhorní skot nebo selátka Kune Kune.
Nejen exotická zvířata, ale také ta místní jsou součástí
farmy. Jedním z nich je například prase domácí hovorově
označováno jako vepř. Dalším druhem prasete, které zde
chovají je takzvané Kune Kune, které pochází až z
Nového Zélandu. Tato prasata byla tradičně chována
domorodými Maory a kunekune znamená v jazyce Maorů
buclatý. Právě toto označení je velmi příznačné.
Mezi jednotlivými výběhy nás pan majitel vždy
seznámil s daným živočichem, tedy o jeho každodenní
péči, šlechtění, popřípadě odchovu mláďat.
Prohlídka farmy děti velmi zaujala, zvířata si mohly
pohladit, nakrmit dobrotami, které jim přinesly, selátka
krmit mlékem z láhve, vlézt si do ohrádky za kuřátky, ale
hlavně zblízka poznat řadu neznámých zvířat z různých
koutů světa.
Na závěr bych vás chtěla pobavit malým vtipem.
„Až zase budeme mít mladé, musíme něco udělat s jejich
výchovou,“
přemýšlí
nahlas
matka
husa.
„A proč?“ zajímá se houser.
„Takhle to dál nejde,“ zní odpověď. „Polovina z nich je v
kuchyni pečená, vařená.“
text: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ Janová, foto:
Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ Janová

FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU…
...shoď mi jednu hruštičku. Podzim hraje barvami,
obdarovává nás úrodou na polích i v našich zahradách.
Když zafouká vítr, láká kluky a holky k pouštění draků.
Ve školce jsme si podzimní měsíce náležitě užili.
Zpracovávali jsme, jako každý rok, ovoce a zeleninu,
sbírali na vycházkách přírodniny a vyráběli, tvořili,
stavěli, počítali, porovnávali a také si vyzdobili celou
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celou školku. Během her a činností jsme děti učili o
podzimu vše užitečné. Teplé dny jsme trávili hodně
venku, když se ochladilo, navštěvovali jsme sportovní
halu, dokud byla možnost.
Děti bavilo hrát si na větříky a vichřice, a abychom
poznali, kdy je vhodný čas na pouštění draků, vyrobili
jsme větříky, kterými jsme si vyzdobili strom u školky.
Můžeme tak pozorovat, zda je bezvětrno, fouká vánek,
větřík nebo silný vítr, který někdy fouká tak mocně,
jakoby nám chtěl naše větříky odfouknout pryč. Naučili
jsme se, že vítr dokáže být užitečný a pomáhá nám, ale
také umí být nebezpečný.
Vyrobili jsme skřítkům Podzimníčkům domečky, aby
jim nebylo chladno, až přijde zima. Shrabali listí na
zahradě, z posbíraných padanek si vyráběli ve školce
zvířátka. Když bylo chladněji, zahřívali se honičkami,
fotbalem nebo při skákání panáků, které nám kreslili
předškoláci.
Podzim nám končí, přichází zima a s ní spojené těšení se
na Mikuláše, Vánoce a sníh.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ
Janová

STRAŠIDELNÝ DEN
Byl podzim, období plné barev, tvoření draků, stonožek
a také čas, kdy slavíme s dětmi čarovný den. A nebylo
tomu jinak ani tento rok. Abychom vytvořili magickou
atmosféru, vyřezávali jsme s dětmi v průběhu týdne
dýně. Také jsme tvořili strašidelný hrad. Obě tyto kulisy
nám posloužily jako ozdoba k již zmíněné akci.
Samotný veliký den jsme zahájili v tajemných
maskách a kreativita rodičů byla na první pohled
znatelná, jelikož kostýmy měly šmrnc i nápad.
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V kruhu jsem dětem přiblížila legendu o Jackovi, která se
vztahuje k onomu magickému dnu.
Poté byl pro děti nachystaný bohatý program, kde
nechyběly jak sportovní, tak i tvořivé disciplíny. V první
části si děti vyzkoušely let na koštěti čarodějnice Agáty,
dále lovení duchů a v neposlední řadě pavoučí stezku.
Mezi tvůrčí činnosti patřilo například zhotovení ducha
pomocí zapouštění barev do kapesníku, či omalovánka
dýně nebo přenášení malých netopýrů pomocí brčka.
Posledním úkolem bylo uchopení pavouků do prádelního
kolíčku, kde si děti vyzkoušely zejména jemnou motoriku,
koordinaci ruky a oka.
Po absolvování všech stanovišť čekala na děti odměna
v podobě sladkého dortu, netopýřích sušenek, malých
kostiček, ale i Drákulův keramický zub za odvahu a
statečnost při zdolávání disciplín.
Nakonec bych chtěla dodat, že nejsem zastáncem
přejímání cizích svátků, jako je například Halloween,
avšak přiblížení oné tradice, její podstaty a upravení podle
kreativity pedagogů je zcela na místě.
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Jelikož zažitý svátek zanechá v dětech mnohem hlubší
dojem než připomenutí zvyklosti pouze mluveným
slovem.
text a foto: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ Janová

MOJE VALAŠSKO
Jak to všechno začalo? Nejdříve jsem chtěla dětem
přiblížit místo, kde bydlí. Ale protože ne všechny děti žijí
v Janové, rozhodla jsem se jim představit celý region
Valašsko.
Celý týden se nesl v onom kouzelném duchu našeho
krásného rodiště. Společně jsme vyhledávali s pomocí
mapy různá místa, která se vztahují k Valašsku. Děti
vyprávěly, jaká zákoutí již navštívily a kam by se chtěly
podívat.
Problematiku Valašska nebylo snadné vystihnout v tak
krátkém čase, přesto jsem se snažila předat dětem pár
informací, které jim alespoň přiblížily místo, které je
jejich domovem. Představila jsem dětem knihu Je to chůze
po kotárech!, jejímž obsahem je právě povídání o již
zmíněném tématu a lidové kultuře na našem území. Díky
této knize jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a
prohlédli jsme si společně i dobové obrázky, které jsou
součástí knihy. Poté jsme si zahráli námětovou hru - jak
se dříve mluvilo.
Následující den jsme se věnovali výrobě valašských
panenek, které jsme ozdobili látkami s lidovými motivy a
k dekoraci nám posloužily sušené jeřabiny a šípky. Při
vytváření jsme si povídali také o tom, jaké hračky měly
děti v dřívějších dobách.
Jakmile jsme dílo dokončili, vystavili jsme společně
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naše díla po školce. Panenky nám tedy posloužily nejen
jako netradiční výzdoba, ale také jako vzpomínka na
valašský týden, který děti zaujal a připomněl jim naše
tradice a místo odkud pochází. Právě dědictví našich
předků, které nám zde přenechali, bychom si měli vážit,
připomínat a předávat je i našim dětem.
Na závěr bych chtěla dodat jedno valašské moudro,
které je právě v tomto nelehkém období více než
příznačné: Každý deň si na pár minút sadni a iba poďakuj
za všetko, čo máš.
text a foto: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ Janová

ANDĚLSKÝ DEN
Bylo to zrovna tak, jako minulý rok, kdy nás přišel do
školky navštívit svatý Mikuláš a jeho dva pomocníci –
anděl a čert.
Avšak letos kvůli situaci, která obletěla svět, jsme sáhli
po netradiční oslavě svátku svatého Mikuláše. Den jsme
pojali jako andělský. Tudíž ve školce nebyly děti, ale
krásní bílí andělíčci.
Paní učitelka Kateřina Václavíková pro děti připravila
netradiční pestrý program, který zahájila divadlem.
Zahrála dětem loutkové divadlo o zlobivém chlapečkovi,
který byl nakonec napraven čerty v pekle.
Další bod programu byl, že si děti mohly vyzkoušet
tvoření v andělské dílně a andělské sportování, protože si
andělíčci na nebi potřebují i od práce někdy odpočinou a
zaskotačit. V dílnách děti tvořily hůl svatému Mikuláši,
vymalovávaly si své andělské medaile a pomáhaly
andělíčkům navlékat hvězdné korále. Při andělském
sportování si děti vyzkoušely skotačení po oblacích, hod
andělskými dušičkami a podstoupit nebeskou cestu k bráně
sv. Petra.

JANOVSKÉ LISTY

Když naši andělíčci všechny úkoly splnili, tak na ně čekal
dopis od Mikuláše, který pro ně přichystal hvězdnou cestu
za balíčky. S dětmi jsme se tedy vydali po této cestě, až
jsme došli k balíčkům, které pro děti připravil Mikuláš,
anděl a čert. Radost dětí byla znát. Prozradil nám to jejich
smích a radost v očích. No, a abych nezapomněla,
nechyběla i andělská odměna - chutný domácí perníček a
výborný bylinkový čaj.
Tak zase příště a snad už i s Mikulášem a jeho
pomocníky.
text a foto: Tereza Zychová, učitelka MŠ Janová

PO STOPÁCH BAŤOVY ŽELEŽNIČNÍ
DRÁHY
První poprázdninový výlet, který naplánovali Zdenka a
Staňa Chudějovi na 3. září, byl avizován pro milovníky
janovské turistiky jako nenáročný, zajímavý a rovněž i
poznávací. Jeho trasa měla vést po někdejší legendární
Baťově železnici, která však nikdy nebyla dokončena.
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Sladkou tečkou našeho plánovaného výletu mělo být
posezení a ochutnávka místních specialit v nám již známé
Zámecké čokoládovně ve Vizovicích. Nebylo proto divu,
že o výlet byl velký zájem.
Mnozí z nás něco z historie Baťovy dráhy už znali,
viděli i část jejího zhotoveného náspu třeba z oken
autobusu na cestě mezi Vizovicemi a Jasennou, ale jak
všichni přiznali, žádný se po jejím povrchu ještě neprošel.
Do nedaleké obce Jasenná jsme se dopravili
autobusem. Kousek od zastávky se již nachází ukončení
první části budovaného železničního svršku, na který měl
být napojen plánovaný viadukt, jenž měl překlenout údolí
obce.
Od tohoto místa pak začínala naše pěší pouť směrem k
Vizovicím. Již po prvních krocích bylo zřejmé, že toto
vybudované baťovské dílo slouží již jen jako turistická
cesta, což potvrzuje i turistické značení po celé její trase.
S budováním Baťovy dráhy, která nebyla nikdy
dokončena, se započalo po roce 1936. Dle plánu měla
navazovat ve Valašské Polance na již provozovanou
železnici na Slovensko. Baťa si od ní kromě jiného
sliboval lepší dostupnost pro své pracovníky přicházející
z východního Valašska.
Budování dráhy se Baťovým lidem celkem dařilo až do
období 2. světové války, která ho přerušila. Po válce a po
znárodnění stavba pokračovala již pod vedením stát u,
avšak v roce 1951 byla opět zastavena a už nikdy více
nebyla obnovena.
Dnes slouží jako turistická či cyklistická trasa a my
jsme si její kratší část z Jasenné do Vizovic také prošli. Z
větší části vede zářezy v úbočí kopce povětšinou souběžně
s hlavní silnicí. Nacházeli jsme zde vybudované
propustky, mostky i masivní opěrné zdi s vytesanými ještě
čitelnými nápisy, němými svědky dob
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realizace snů Tomáše a Jana Baťových.
Asi dvouhodinová poznávací procházka za ideálního
počasí, přerušovaná občasným zastavením na občerstvení a
pokocháním se panoramatem Vizovických vrchů, končila u
zachovalého ocelového mostu před městem Vizovice. Z
náspu scházíme na hlavní silnici a naše kroky vedou na
náměstí do známé vyhlášené místní čokoládovny. Posezení
v příjemném prostředí, sladké občerstvení s výbornou
kávou či horkou čokoládou přišlo
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všem určitě vhod. I u stolků se ještě probíral náš úspěšný
výlet i to, na co nás Zdenka příště opět pozve.
text: Ing. Pavel Hromada, foto: Zdena Šimarová, Ing.
Pavel Hromada

HELFŠTÝN – DALŠÍ CÍL TURISTŮ
V úterý 14. září ráno se janovští turisté sešli na zastávce,
aby se autobusem pana Kašpara vydali na další
z nespočetných výletů. Počasí nám přálo, autobus byl
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obdivovat prakticky na každém kroku. Ať už na
jednotlivých nádvořích nebo uvnitř staveb. I v době naší
návštěvy zde probíhal týdenní kovářský kurz.
Na závěr jsme všichni vzali zavděk posezením a malým
občerstvením pod vzrostlými kaštany u hradní
restaurace. No a pak už zbývalo jen nasednout do autobusu
a vydat se na zpáteční cestu s pocitem, že naši turističtí
vedoucí pro nás opět připravili příjemný a zajímavý
zážitek.
text: Helena Kajšová, foto: Jana Navrátilová, Marie
Krňová, Ing. Pavel Hromada

zaplněn do posledního místa a tak jsme vyrazili směr
Lipník nad Bečvou až k dominantě zdejšího kraje hradu
Helfštýn.
Z parkoviště to bylo jen pár kroků k bráně a na nádvoří
hradu. Tady začala prohlídka za doprovodu průvodce, který
nás zasvětil do historie hradu sahající až do počátku 14.
století. Od svého založení Helfštýn prošel mnohými
změnami. Po staletí byl rozšiřován o další a další opevnění
a stavby až se z něj stal jeden z největších hradních
komplexů.
Neméně zajímavý byl výčet majitelů hradu. Z těch
nejznámějších to byli páni z Kravař, Pernštejnové, krátce i
Petr Vok z Rožmberka a jako jedna z posledních hrad
obývala císařská posádka. Náš průvodce byl věcí znalý a
tak svůj výklad prokládal různými zajímavostmi. Například
jsme se dozvěděli, že od názvu středověkého záchodku
prevét je odvozeno dnes používané slovo prevít.
Za takto květnatého výkladu jsme došli až k paláci,
který je na nejvyšším místě. Tato část hradu byla teprve
nedávno po důkladné rekonstrukci zpřístupněna. Jak řekl
pan průvodce, vše bylo opraveno na přání historiků tak, aby
zřícenina zůstala zříceninou. Opraveny byly vnější zdi s
renesančními prvky. Ve vnitřních prostorách jsou
vystaveny
nalezené
artefakty
spolu
s popisem
nejdůležitějších období hradu. Objekt je zastřešen
skleněnými tabulemi. Po obvodu celého paláce je ochoz
z takzvané rezavé oceli. My jsme měli to štěstí, že byl
krásný den a výhledy z této netradiční rozhledny byly
perfektní.
Ale není to jenom historie, co může Helfštýn svým
návštěvníkům nabídnout. Pod názvem Hefaiston se
v areálu hradu každoročně koná mezinárodní kovářský
festival. Výsledné práce zručných umělců jsme mohli

SVOBODA UKRYTÁ VE VALAŠSKÝCH
HORÁCH
Krásné a zároveň smutné je psát o jednom z posledních
setkání Janovských turistů. O to více jsou cenné a krásné
vzpomínky na čas strávený s kamarády na místech, kde
život lidí nebyl a není lehký. Místa, která starousedlíci
ochraňují jako bača své stádo a přece jsou plni laskavosti,
pohostinnosti a nefalšované radosti, nehledě na těžkosti,
počasí, nepřízeň osudu. Snad by stačilo napsat pouze
Kyvňačky. Kdo poznal, ví. Těm, kdo nepoznal, rádi
povyprávíme a doporučíme.
Září 2020. Babí léto, které otevírá den mlhou. Na
vlakové stanici v Janové se scházejí turisté a kamarádi. V
době omezení, obav a nemoci, by byl počet alespoň deseti
účastníků potěšující. S příjezdem vlaku nás čekalo milé
překvapení. V plné polní nás vítali i turisté ze Vsetína a
okolí, kteří s námi už mnohé podnikli. Skupina 24 osob
opět překvapila paní průvodčí, která nebyla ani
zdaleka připravena cestující do Velkých Karlovic rychle
odbavit. Zato skupina nic nepodcenila a připravila
se řádně. Zdravé svačiny, pitný režim, druhově pestrý,
ale tentokrát zůstal v batůžcích, protože s rouškou člověk
tak tak dýchá a vidí, natož, aby jedl a pil.
Mírná úleva přišla až na čerstvém vzduchu na rozcestí
Soláň, kterou vzápětí vystřídala dobrodružná jízda
autobusem na Soláň - Čarták. Že máme na Vsetínsku řidiče
autobusů s rychlostí blížící se pilotům rallye, už nikoho
moc nepřekvapuje. Metál by zasloužili naši turisté za
odvahu, protože udržet se na sedadle bez pásů, v ostře
řezaných zatáčkách, kdy z kufru autobusu létají kýble, je
na pováženou. Pane řidiči, vypadly vám z kufru kýble na
cestu. Se.. na to. Jeho odpověď byla famózní. Jízda taktéž.
Dodnes si někteří z nás myslí, že se dostal do stresu, když
před něj nastoupila fronta cestujících a každý jednotlivě
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kupoval jízdenku. Omlouvat se pánovi není třeba. Na
zastávku se jezdí včas.
Druhý nádech, tentokrát už na Čartáku, byl odměnou.
Stejně jako milé přivítání Radky Turpišové z infocentra
Zvonice na Soláni, které úžasným způsobem podporuje
šikovné Valachy, které stále ještě může živit jejich
řemeslo. Tímto Radce děkujeme a těší nás, že krása
Zvonice byla pozvednuta o krásnou cérku z Janové.
Po krátké pauze jsme vykročili svižným krokem po
hřebeni Soláně na Kotlovou. Nadšení z lesů plných hřibů
nemělo konce. V polovině cesty bylo potřeba odlehčit
batohy od občerstvení, hřibů bylo opravdu dost. Málokdo
z nás tušil, kam budou směřovat naše kroky. V polovině
cesty po modré značce mezi rozcestníkem pod Kotlovou a
rozcestníkem Solanec jsme se vydali vlevo mimo trasu.
Scházeli jsme pastvinou k usedlosti, kterou bychom
jako běžní turisté tak snadno neobjevili. Plni očekávání
jsme se zastavili na dvoře. Pouze psík a mladá jalovice byly
nápovědou, že jsou chaloupky obývané.
Z jedné, z té nejskromnější a nejstarší chalupy se k nám
blížila drobná paní s bílými vlasy. Elegantní, usměvavá,
vítala nás s takovou radostí, jako by nás znala. Zavolala i
svého manžela. Ten nás vítal se stejnou radostí. Anežka a
Bruno. Ona děvčica z valašských kotárů, on Ital od
slunného Lago di Garda. Dva lidé, kteří se postavili
nepřízni osudu. Žijí poklidným životem v krajině zkoušené
počasím i lidskou nepřejícností a závistí. Mají svou víru v
Boha a jeden v druhého. Nejspíš ta nejsilnější pouta, která
jim pomohla přijmout v životě dobré i to zlé.
Paní Anežka nás uvedla do dřevěné kapličky, kterou
sami zbudovali, a povyprávěla nám o svém životě. Lehký
opravdu nebyl. Vzpomínala na život ve slunné Itálii po
boku manžela. Na velkou farmu, která byla jejich životem
a přesto ji srdce táhlo zpět do rodného domu na
Kyvňačkách. Vlastní děti neměli a tak se rozhodli tři
adoptovat. Vzhledem k byrokracii v naší zemi neměli ani
to lehké. Nikdy se ale nevzdali. Přijali cizí děti za své,
postavili kapličku, vedle ní ještě jednu dřevěnici, kterou
čas od času využívají jejich přátelé a známí. Sami žijí
skromně ve staré chalupě pod dřevěným křížem, který
postavili o kus dál na svém pozemku. Chtěli jim vzít i ten.
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Chtěli jim vzít i ten. Naštěstí kříž nadále stojí na svém
místě a vzbuzuje otázky v kolemjdoucích, kdo a proč jej
tam umístil?
Anežka nás provedla i novou dřevěnicí, která je
obdivuhodným dílem řezbářů. Vše je zařízeno skromně a
do posledního detailu tak, jak to bývalo ve valašských
chalupách dříve. Nádherná práce financovaná z vlastních
úspor jako dědictví dětem, kterým dali domov a své jméno.
Lidství, které by jednou mělo být vytesáno na ten kříž.
Po společném fotografování jsme předali domácím
drobné pozornosti a konečně jsme mohli bez obav ochutnat
domácí slivovici, italské víno. V místech, kde se na chvíli
zastavil čas, kde byla jen radost, veselí a píseň na
rozloučenou. Oáza klidu a svěžího horského vzduchu,
kde se nezdravilo ťuknutím lokte, ale podáním ruky,
pevným stiskem, připomínkou, že dokud budou lidé lidmi,
tak se tak budou jeden ke druhému i chovat. A to bez
výhrad.
Rozloučení bylo milé a dojemné zároveň. Po celou
dobu, kdy jsme scházeli od usedlosti, stála Anežka s
Brunem na dvorku. Spolu jako jedna bytost a mávali nám
na pozdrav. Jejich optimismus a úsměv v nás zůstává a
dává nám naději, že i v dobách nepříznivých bychom měli
držet při sobě a věřit tomu, že dokud ten kříž v horách bude
stát, bude zase dobře.
Za celou skupinu děkujeme manželům Chudějovým za
tento výlet, který nemohl být ani lépe načasován a všem
přejeme pevné zdraví a poklidné svátky.
text: Martina Výkrutová, foto: Ing. Pavel Hromada
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FOTBAL – III. TŘÍDA, sk. A – TABULKA
TÝM
1 FC Leskovec
2 TJ Sokol Střelná
3 TJ Sokol Val. Polanka B
4 AJAX Valašská Senice
5 Sokol Huslenky B
6 TJ Tatran Halenkov B
7 TJ Tatran Janová
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KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 3/2020: …hasičská dětská soutěž Janovské šedesátky. Vylosována byla Markéta Machalcová, Janová
208. Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 4/2020: Letos to byly dva roky… (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 a lžičku s motivem zvonice v Janové.

KUPÓN NA VYLUŠTĚNOU TAJENKU
Jméno a příjmení:
Tajenka:

Adresa:

