ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Vážení občané.
Poněvadž se u mě v kanceláři začínají množit stížnosti,
bohužel mnohdy oprávněné, na některé rušivé jevy v obci,
jsem nucen reagovat. Snažím se tímto sdělením upozornit
v některých případech rodiče dětí, v jiných zase naše
dospělé spoluobčany, že pokud se situace nezlepší a budu
i nadále žádán o provedení nápravy, budu nucen
postupovat dle zákonných vyhlášek, které v naší obci platí
a platných zákonů obecně. Proto jsem se rozhodl všechny,
jichž se to týká, požádat o přehodnocení vlastního jednání
nebo jednání osob, za něž neseme zákonnou odpovědnost.
V posledních měsících můžeme sledovat zvýšený
pohyb volných psů v obci. Zde chci upozornit, že obec
Janová má vyhlášku o volném pohybu psů, která byla
v roce 2021 novelizovaná. Naleznete ji na stránkách obce
www.janova.cz v oddíle Úřední deska – Obecně závazné
vyhlášky – Obecně závazná vyhláška obce Janová 2/2021
– Pohyb psů na veřejném prostranství. Zde jsou pro
vlastníky psů nejdůležitější body v Článku 1, bod 1,
odstavec a) na veřejných prostranstvích v zastavěném
území obce je možný pohyb psů pouze na vodítku.
Odstavec c) psí exkrementy zanechané na veřejném
prostranství musí být neprodleně uklizeny. Veřejným
prostranstvím je samozřejmě myšleno i okolí komunikací
nebo břehy řeky Bečvy v obci apod.
Zde bych především apeloval na skutečnost, že někteří
majitelé psů jsou natolik bezohlední, že nechávají psí
exkrementy na chodnících opakovaně, a snad i naschvál,
přímo uprostřed komunikace ve frekventovaných částech
obce. Například na chodníku za mostem směrem k hlavní
cestě. Obec má možnost postoupit takové případy na
základě vyhlášky na přestupkové oddělení města Vsetín.
Dnes dovede mobilem udělat fotku téměř každý, takže
bych opravdu nabádal k dodržování uvedených předpisů,
než se dostaneme do situace, kdy budeme muset situaci
řešit úřední represivní cestou.
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Další stížnosti se týkají dodržování vyhlášky o nočním
klidu a regulaci hlučných činností o nedělích. Tuto rovněž
naleznete na webové úřední desce pod názvem Obecně
závazná vyhláška obce Janová 1/2017 – Noční klid. Zde
bych chtěl upozornit na důležitý Článek 1, bod b)
používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou
denní dobu a konkrétnější Článek 2, bod 2), kde se uvádí,
že je každý povinen zdržet se o nedělích v době od 6:00
do 9:00 hod. a pak od 13:00 do 22:00 hod. veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, například sekaček trávy a
podobných zařízení, cirkulárek, křovinořezů, motorových
pil apod.
Chtěl bych tedy upozornit občany, aby si opravdu
rozmysleli provádět v neděli hlučné práce, protože se
může stát, že sousedé buď z vlastní iniciativy zavolají
Policii ČR, aby přestupek řešila na základě platné obecní
vyhlášky, nebo jej bude muset řešit při opakovaných
stížnostech obec přes přestupkové oddělení Vsetín.
Další z množících se stížností se týkají stále většího
počtu různě svépomocí poskládaných malých motocyklů
projíždějících tam a zpět nejzastavěnějšími částmi obce,
mnohdy v hojném počtu, a je jen otázkou času, kdy dojde
ke kolizi na silně frekventovaných místech například u
kavárny ZZJM nebo na vytížené cyklotrase vedoucí obcí,
popřípadě kdekoliv jinde na komunikacích obce.
Samozřejmě na těchto, jak jsme říkali, fichtlech, jezdili
v obci celé generace, ale nikdo si nedovolil něco takového
praktikovat na komunikacích obce, ba přímo v jejím
středu.
V řadě případů se jedná o nezletilé řidiče možná i bez
řidičského oprávnění a s mopedy či motorkami bez SPZ,
kde zodpovědnost padá na rodiče. Týká se to ovšem i
některých dospělých občanů, kteří jezdí na hlučných
jednostopých strojích od časného rána do noci tam a zpět,
bez přehánění i 30x respektive 60x za den, a stoprocentně
nedodržují stanovenou rychlost v obci. Připomínám, že
v Hořansku platí rychlost 30 km/h. Pak jsou tu další, kteří
velmi rádi především před kavárnou přidají plyn, aby
oslnili okolí řevem motoru, a hned za retardérem se
předvádějí v jízdě po zadním kole. Na to obecní
komunikace opravdu sloužit nemohou.
Proto ještě jednou žádám dotčené osoby, aby se chovaly
tak, jak jim nařizují vyhlášky, ale taky ohleduplnost vůči
spoluobčanům. Protože, jak jsem avizoval, pokud
stížnosti budou pokračovat, budeme muset přistoupit
k represivním opatřením, čemuž se můžeme při troše
snahy vyhnout.
text: Jaroslav Tomanec, starosta obce Janová
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NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
PRO OBČANY JANOVÉ
Na 35. zasedání zastupitelstva zastupitelé vyjádřili souhlas
se záměrem výstavby výrobních hal na pozemcích za
pálenicí směrem na Hovězí na bývalých parcelách
soukromého vlastníka podnikateli Karlu Peltsarszkému,
mimo jiné, majiteli firmy Stín nebo Svět oken. Pokud
všechna zbývající povolení proběhnou bez problémů,
měla by zde vzniknout výroba žaluzií jedné z těchto firem.
To by pro občany Janové znamenalo více možností
získat práci, jak se říká, hned za humny. Předběžné záměry
mluví o vzniku 40 pracovních míst. Zastupitelé podmínili
svůj souhlas s výstavbou přístupu k halám pro pěší na
náklady investora. To znamená, že tato podmínka vyřeší,
pokud ne úplně, tak alespoň částečně, záměr obce
vybudovat chodník k družstvu a pálenici, případně
obchodním místům v těchto areálech.
text: Jaroslav Tomanec, starosta obce Janová

UPOZORNĚNÍ PRO KANDIDÁTY
KOMUNÁLNÍCH VOLEB V OBCI
JANOVÁ
Na 35. zasedání zastupitelstva dne 6. května 2022 se
zastupitelé usnesli na podmínkách prezentace kandidátů
do komunálních voleb v Janovských listech.
Protože je termín voleb do zastupitelstev obcí a Senátu
oproti minulému datu konání posunutý na dny 23. a 24.
září 2022, mění se z rozhodnutí zastupitelstva rovněž
uzávěrka a datum tisku Janovských listů. Uzávěrka
zasílání příspěvků je stanovena na 26. srpna a tisk
předběžně stanoven na 5. září 2022.
Pro kandidáty jednotlivce poskytnou Janovské listy pro
prezentaci zdarma prostor jedné strany A4, velikost písma
11, fontu Times New Roman, řádkování 1,0 s odebranými
mezerami. Pro politické strany a uskupení budou
k prezentaci poskytnuty dvě strany A4 stejného formátu
jako u jednotlivců.
Veškerý prostor nad tyto stanovené limity bude
podléhat platbě dle daných tarifů pro reklamu, které
naleznete na stránkách obce www.janova.cz v oddíle
Janovské listy.
text: Radomír Dolanský zpracoval na základě schválení
zastupitelstvem

ZÁPIS 33. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO
DNE 7. 3. 2022
(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.
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,
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z důvodu nemoci účetní MŠ Janová bod č. 6 Výroční
zpráva MŠ Janová byl přesunut na další zasedání
zastupitelstva a místo něj navrhl jako bod č. 6 Finanční
příspěvek Ukrajině, byl doplněn bod č. 9 – Žádost o
příspěvek Myslivecký spolek.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 33
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Žádost o příspěvek BK JOaC Janová
4. Splacení úvěru u ČSOB
5. Rozpočtové opatření č. 2
6. Výroční zpráva MŠ Janová – účetní závěrka a
výsledek hospodaření za rok 2021
7.
Pověření k účasti na řádné Valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
8. Žádost o pronájem části pozemku
9. Žádost o příspěvek Myslivecký spolek
10. Různé
Návrh usnesení 355/0322: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 355/0322 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 356/0322: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Bronislava Soukupa a
Lubomíra Květoně, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 356/0322 bylo schváleno.
2. b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Žádost o příspěvek BK JOaC Janová
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí BK JOaC
Janová o finanční příspěvek na svoji činnost. Po diskuzi
se zastupitelé rozhodli pro možnost využívat sportovní
halu pro aktivity dětí zdarma. Pro případný peněžitý
příspěvek zastupitelé navrhli, aby se na příští zasedání
dostavil zástupce BK JOaC Janová a seznámil zastupitele
s konkrétním plánem činnosti a cílem, na který má být
příspěvek obce poskytnut.
Návrh usnesení 357/0322: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje využívání sportovní haly pro aktivity děti ze
spolku BK JOaC zdarma.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 357/0322 bylo schváleno.
Bod 4 – Splacení úvěru u ČSOB
Starosta obce předložil zastupitelům návrh předčasně
splatit úvěr u ČSOB, a.s., který má dobu splatnosti v roce
2030 a vzhledem k tomu, že úroková sazba díky
ekonomické situaci na trhu a navyšováním základních
úrokových sazeb ČNB, je pro obec výhodnější tento úvěr
splatit předčasně. Úvěr u ČSOB, a.s. je možné splatit
předčasně bez jakýchkoliv poplatků a sankcí navíc.
Návrh usnesení 358/0322: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje jednorázové splacení dlouhodobého úvěru obce
u ČSOB, a.s..
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 358/0322 bylo schváleno.

JANOVSKÉ LISTY

strana 3

byly naistalovány LED světla a vedle tribuny byly
pokračování ze strany 2
umístěny sloupy na solární osvětlení. Dále starosta
Bod 5 – Rozpočtové opatření č. 2
Účetní obce seznámila zastupitele podrobně s návrhem informoval ohledně opravy cyklolávky – zatím není znám
rozpočtového opatření č. 2.
zhotovitel.
Návrh usnesení 359/0322: Zastupitelstvo obce Janová
Taťána Hradová požádala o umístění kamer i na budovu
schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
tělocvičny.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 359/0322 bylo schváleno.
Bod 6 – Finanční příspěvek na pomoc Ukrajině
ZÁPIS 34. ZASEDÁNÍ
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení návrh na
ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO
finanční příspěvek na pomoc Ukrajině. Tento příspěvek by
DNE 7. 2. 2022
se použil jako příspěvek na dopravu materiální pomoci.
(bez
kontroly
a jazykových úprav redakce)
Návrh ze strany starosty obce zněl na částku 20.000 Kč.
Bod
1
Zahájení
Návrh usnesení 360/0322: Zastupitelstvo obce Janová
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno
schvaluje finanční příspěvek na pomoc Ukrajině ve výši
v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo
20.000 Kč
řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 7 členů
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 2(Soukup
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bronislav, Bartík Dalibor)
Omluven Dalibor Bartík.
Usnesení č. 360/0322 bylo schváleno.
Bod 2 - Schválení programu
Bod 7 – Pověření k účasti na řádné Valné hromadě
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
Starosta obce požádal zastupitele o delegování jeho osoby
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
na řádnou VH společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín,
navrhl doplnit program o bod č. 4 – Žádost o poskytnutí
a.s.
příspěvku – Rybářský spolek Janová.
Návrh usnesení 361/0322: Zastupitelstvo obce Janová
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 34
pověřuje k účasti na Valné hromadě společnosti Vodovody
1. Zahájení
a kanalizace Vsetín, a.s. Ing. Jaroslava Tomance, starostu
2. Schválení programu
obce Janová.
3. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
venkova ČR - Stavební úpravy kuchyně a WC v
Usnesení č. 361/0322 bylo schváleno.
budově MŠ Janová
Bod 8 – Žádost o pronájem části pozemku
4.
Žádost o poskytnutí příspěvku – Rybářský spolek
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o pronájem
Janová
části pozemku p.č. 925/1.
5. Různé
Návrh usnesení 362/0322: Zastupitelstvo obce Janová
Návrh usnesení 364/0322: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č.
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
925/1 pro umístění banneru.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 1(Dalibor Bartík),
Usnesení č. 364/0322 bylo schváleno.
Zdrželi se 0
2. a
Usnesení č. 362/0322 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Bod 9 – Žádost o příspěvek Myslivecký spolek
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Taťána
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení žádost o
Hradová a Lubomír Kotrla, zapisovatelem zápisu starosta
finanční příspěvek Mysliveckému spolku ve výši 8.000 Kč,
obce navrhl Richarda Machalce.
který byl schválen v rozpočtu obce Janová.
Návrh usnesení 365/0322: Zastupitelstvo obce Janová
Návrh usnesení 363/0322: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Taťánu Hradovou a Lubomíra
schvaluje finanční příspěvek Mysliveckému spolku ve výši
Kotrlu, zapisovatelem Richarda Machalce.
8.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 365/0322 bylo schváleno.
Usnesení č. 363/0322 bylo schváleno.
2. b
Bod 10 - Různé
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Radomír Dolanský navrhl nátěr zábradlí na mostě přes
Bod 3 – Dohoda o poskytnutí dotace z Programu
Janovský potok před OÚ modrou barvou RAL 5010, která
rozvoje venkova ČR - Stavební úpravy kuchyně a WC
se převážně v současnosti používá pro nátěr mostních
v budově MŠ Janová
konstrukcí.
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem dohody o
Aleš Olšák navrhl opravu retardéru před u OÚ Janová .
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
Starosta obce informoval zastupitele, že žádost na
„Stavební úpravy kuchyně a WC v budově MŠ Janová“.
rekonstrukci kuchyně v MŠ prošla administrací bez závad.
Smluvní strany dohody jsou obec Janová a Státní
Dále informoval o dokončené opravě chodníku u vlakové
zemědělský intervenční fond.
zastávky.
Návrh usnesení 366/0322: Zastupitelstvo obce Janová
Starosta informoval, že na sportovní hale byly
schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR na akci „Stavební úpravy kuchyně
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pokračování ze strany 3
WC v budově MŠ Janová“ a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 366/0322 bylo schváleno.
Bod 4 – Žádost o poskytnutí příspěvku – Rybářský
spolek Janová
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení žádost o
finanční příspěvek Rybářskému spolku Janová ve výši
5.000 Kč, který byl schválen v rozpočtu obce Janová.
Návrh usnesení 367/0322: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje finanční příspěvek Rybářskému spolku Janová
ve výši 5.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 367/0322 bylo schváleno.
Bod 5 – Různé

ZÁPIS 35. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6. 5.
2022
(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.
Omluvena Taťána Hradová.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
navrhl doplnit program o bod č. 9 – TDI LC Lysný.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 35
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Výrobní haly
4.
Prezentace jednotlivců, stran a uskupení ve
zpravodaji – komunální volby 2022
5. Rozpočtové opatření č. 3
6. Výroční zpráva MŠ Janová – účetní závěrka a
výsledek hospodaření za rok 2021
7. Žádost o schválení odpisového plánu
8. Žádosti o příspěvek
9. TDI LC Lysný
10. Různé
Návrh usnesení 368/0522: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 368/0522 bylo schváleno.
2. a
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Aleš Olšák
a Dalibor Bartík, zapisovatelem zápisu starosta obce navrhl
Richarda Machalce.
Návrh usnesení 369/0522: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Aleše Olšáka a Dalibora
Bartíka, zapisovatelem Richarda Machalce.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 369/0522 bylo schváleno.
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2. b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Výrobní haly
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem záměru
výstavby hal firmy Ing. Karel Peltsarszký na pozemcích
p.č. 712/2, p.č. 712/4, p.č. 726, p.č. 727/1, p.č. 733/1, p.č.
734 a p.č. 886/1 v k.ú. Janová. Dále předložil ke schválení
smlouvu O investiční výstavbě chodníku pro přístup
k daným parcelám, kterou bude také financovat Ing. Karel
Peltsarszký.
Návrh usnesení 370 - 1/0522: Zastupitelstvo obce Janová
souhlasí se záměrem výstavby hal s názvem „Výrobní haly
v k.u. Janová“ na pozemcích parc.č. 712/2, parc.č. 712/4,
parc.č. 726, parc.č. 727/1, parc.č. 733/1, parc.č. 734,
parc.č. 886/1, to vše v k.ú. Janová, za podmínky, že investor
vybuduje na své náklady k těmto halám přístup pro pěší.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 370 - 1/0522 bylo schváleno.
Návrh usnesení 370 - 2/0522: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje smlouvu O investiční výstavbě chodníku a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
(Lubomír Květoň)
Usnesení č. 370 - 2/0522 bylo schváleno.
Bod 4 – Prezentace jednotlivců, stran a uskupení ve
zpravodaji – komunální volby 2022
Starosta obce předložil zastupitelům možnost bezplatné
prezentace jednotlivců, stran a uskupení ke komunálním
volbám 2022 v Janovských listech. Návrh je pro
jednotlivce jedna strana A4, pro strany a uskupení dvě
strany A4. Uzávěrka je stanovena na 26. srpna a tisk 5. září.
Návrh usnesení 371/0522: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje návrh na bezplatnou prezentaci jednotlivců,
stran a uskupení ke komunálním volbám 2022, pro
jednotlivce jedna strana A4 a pro strany a uskupení dvě
strany A4.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 371/0522 bylo schváleno.
Bod 5 - Rozpočtové opatření č. 3
Účetní obce seznámila zastupitele podrobně s návrhem
rozpočtového opatření č. 3.
Návrh usnesení 372/0522: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 372/0522 bylo schváleno.
Bod 6 - Výroční zpráva MŠ Janová – účetní závěrka a
výsledek hospodaření za rok 2021
Starosta obce podrobně seznámil zastupitele s účetní
závěrkou Mateřské školy Janová a s výsledkem
hospodaření Mateřské školy za rok 2021, kde byl zisk
celkem 67 540,31 Kč. Zisk navrhnul přerozdělit do
rezervního fondu ve výši 52 540,31 Kč a do fondu odměn
ve výši 15 000 Kč.
Návrh usnesení 373 - 1/0522: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Janová, IČ: 71005366,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 373 - 1/0522 bylo schváleno.
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Návrh usnesení 373 - 2/0522: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje výsledek hospodaření obcí zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Janová, IČ: 71005366 za rok
2021 a jeho rozdělení: 52 540,31 Kč do rezervního fondu a
15 000 Kč do fondu odměn. (celkem 67 540, 31Kč).
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 373 - 2/0522 bylo schváleno.
Bod 7 - Žádost o schválení odpisového plánu
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Mateřské školy
Janová, příspěvkové organizace na odpisový plán dle
přílohy.
Návrh usnesení 374/0522: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje odpisový plán MŠ Janová, příspěvkové
organizace.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 374/0522 bylo schváleno.
Bod 8 - Žádosti o příspěvek
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostmi o příspěvek
od organizací: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob
v ČR, z.s., Základní organizace Vsetín, p.s. dále Linka
bezpečí, z.s. a Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. Klub RADOST. Obec Janová
přispívá do Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín, kde
mohou všechny organizace podávat svoje žádosti.
Návrh usnesení 375 - 1/0522: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost o příspěvek pro Svaz neslyšících a
nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace
Vsetín, p.s.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 6, Zdrželi se 1 (Aleš
Olšák)
Usnesení č. 375 - 1/0522 nebylo schváleno.
Návrh usnesení 375 - 2/0522: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost o příspěvek pro Linku bezpečí, z.s.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 7, Zdrželi se 0
Usnesení č. 375 - 2/0522 nebylo schváleno.
Návrh usnesení 375 - 3/0522: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost o příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 7, Zdrželi se 0
Usnesení č. 375 - 3/0522 nebylo schváleno.
Bod 9 - TDI LC Lysný
Starosta obce seznámil zastupitele s průzkumem trhu na
zajištění technického dozoru, dále jen TDI na realizaci
stavby Lesní cesta Lysný. Přihlásili se tři uchazeči:
Kocfelda Lubomír, 763 17 Lukov, U lípy 93, dále Mgr.
Ondřej Martiník, 757 01 Valašské Meziříčí, Bynina 121 a
MSS-projekt, s.r.o., 140 00 Praha 4, Michelská 580/63.
Nejvýhodnější nabídku podal pan Kocfelda Lubomír, 763
17 Lukov, U lípy 93 a to 60 000 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce – bere na vědomí
Bod 10 – Různé
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čtené ukázky a pak si zazpívaly a zatancovaly podle Albi
Zpívánek.
Seriál cestovatelských přednášek Mgr. Jana Husáka
pokračoval v červnu vyprávěním o fascinující vulkanické
činnosti sopek na Islandu, Sicílii a Kanárských ostrovech,
které se jako vždy setkalo s velkým zájmem posluchačů.
Pro rozšíření knihovního fondu byla využita nabídka
nakladatelství JOTA, s.r.o., Brno nakoupit knihy za velmi
výhodnou cenu prostřednictvím internetového obchodu.
Přibylo tak 23 nových knih všech žánrů. Jedná se o
historické romány, příběhy ze současnosti, detektivky i
literaturu faktu, zkrátka pro každého něco. Navíc dorazil i
nový putovní soubor knih, jak pro dospělé, tak i pro děti.
Knihovna nadále nabízí knihy načtené na CD nosičích
pro dospělé i pohádkové příběhy a písničky pro děti
(Výhodné například pro osoby se zrakovou
nedostatečností).
Po dobu letních prázdnin bude knihovna otevřena
13. 7., 27. 7., 10. 8. a 24. 8. (16 – 19 hod.).
Od září bude knihovna opět otevřena pravidelně
každou středu od 16 do 19 hodin.
Členský poplatek pro dospělé činí 30 Kč, pro důchodce
a děti pouhých 20 Kč na celý rok. Je to opravdu velmi
výhodná cena za možnost získat celoroční přístup k široké
nabídce knih. Další bližší informace lze nalézt na
webových stránkách knihovny: www.janova.knihovna.cz
text: Ludmila Filáková, knihovnice, foto: Jana Pončíková

KNIHOVNA V JANOVÉ POŘÁDÁ
ZAJÍMAVÉ BESEDY
Na místě knihovnice v Janové proběhla v loňském roce
výměna. Po neuvěřitelných 46 letech ukončila na vlastní
žádost svoji činnost knihovnice Vlasta Valešová. Jen pro
bližší představu, jak dlouhý čas v knihovně uběhl – pokud
počítáme, že její nejmladší čtenáři, které jako knihovnice
přivítala v roce 1975, měli nejméně 8 až 9 let, tedy druhá
až třetí třída základní školy,

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
V dubnu navštívily knihovnu děti z místní mateřské školy
se svými učitelkami, aby si vyslechly povídání o autorech
dětských knih, zejména o Karlu Čapkovi a jeho knize
Dášeňka čili život štěněte. Děti si prohlédly krásné ilustrace
dětských knížek od Josefa Lady, Boženy Němcové,
Václava Čtvrtka a Josefa Čapka, poslechly si

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, OŘEZY,
ŠTĚPKOVÁNÍ…
Rizikové kácení, ořezy stromů, tújí, štěpkování, sečení,
frézování pařezů, www.kos.ink, tel.: 604792455
placená reklama
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oslavili letos 55 a 56 let.
Pozici knihovnice přijala Ludmila Filáková, která
nastoupila s vlastními vizemi a představami o knihovně a
jejích možnostech prezentace. To je přesně to, co knihovny
v celé republice potřebují, a ty v malých obcích dvojnásob.
Představivost a chuť přicházet s novotami v tak složité
době pro knihy jako takové, kdy každý nový čtenář,
především dětský čtenář, je opravdovým pokladem. Navíc,
když mají knihovny v malých obcích mnohem omezenější
možnosti.
Všichni, kdo poslouchají a nikoliv pouze vnímají řeč v
médiích, musí slyšet, jak hrůzostrašně mluví i někteří
vysocí představitelé státu, dokonce i reportéři a redaktoři v
médiích, hledání slov, pomlky ááá…, hmmm…, ééé…,
opakování slova jakoby i několikrát v jedné větě, stále
častější neschopnost skloňovat číslovky, třeba tak často
znějící příšerný výraz pětseti… K tomu můžeme připočítat
i písemnou neschopnost se vyjadřovat. Ano, vše zmíněné
může být opravdu důsledek toho, že na
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počátku byl nezájem o četbu. Navíc nečtenář nemá
fantazii, představivost a co je v dnešní době asi
nejdůležitější, ztrácí vlastní názory a nápady, schopnost
realizace, protože ani neví, že by mohly existovat. Pro
mnohé to bude neuvěřitelné, jak moc ovlivňuje naše
životy četba.
Ale knihovna, to nejsou jen knihy. Osvětou knize
blízkou a čerpání poznatků a informací, můžou být i
besedy, přednášky. Třeba besedy o cestování. Ty jsou
snad všude velmi oblíbené a mnohým můžou sloužit jako
návody pro vlastní plány na dovolenou, kterou by jim asi
málokterá cestovní kancelář nabídla.
Ludmila Filáková neváhala a ihned využila
skutečnosti, že se z valašskomeziříčského rodáka Jana
Husáka, učitele a nadšeného cestovatele, stal občan
Janové. Samozřejmě společně se svou ženou.
S manželkou mají společnou i vášeň k cestování, takže je
na přednáškách, besedách, můžete často vídat spolu.
Slovo dalo slovo a v zasedací místnosti byl zahájen seriál
přednášek z cest.
Další výhodou Jana Husáka jako cestovatele, je jeho
koníček - fotografování. Co se však nenaučil, ale darovala
mu to příroda, je barva hlasu, která okamžitě zaujme a
zvýší pozornost posluchače. K tomu plynulý přednes,
s výbornou artikulací, kdy není ani ve středně velikém,
zcela obsazeném, sále zapotřebí ozvučovací technika. Co
víc si na poslechové besedě může člověk přát?
V Janové proběhlo již pět cestovatelských přednášek.
Skotsko, Španělsko, Valašsko z lufta, Bulharsko a 7.
června proběhla zatím poslední přednáška s názvem
Sopky Evropy – Island, Sicílie a Kanárské ostrovy. Jak to
u nových akcí chodívá, začátek v návštěvnosti mírně
rozpačitý a další začátky přednášek probíhají tak, že
janovská knihovnice pobíhá po budově obecního úřadu a
shání židle. To je snad to nejlepší ohodnocení práce
Ludmily Filákové a především Jana Husáka.
Jaké další přednášky má Jan Husák ve svém
nabídkovém koši, se můžete dozvědět na webových
stránkách ursus.cz. Spousta témat na další přednášky a
besedy. Ovšem není to jen Honza Husák, který rozšiřuje
opakovaně obzory obyvatel Janové, navštěvující jeho
přednášky. V březnu 2022 nabídla zdejší knihovna besedu
s Jiřinou Sousedíkovou, rovněž učitelkou, na téma Obraz
života na valašském venkově v 1. polovině 20. století. Pro
některé dříve narozené to nebylo jen připomenutí
dětských let, ale i vzpomínky na doby, kdy
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byla Jiřina Sousedíková i jejich učitelkou.
Kantorka napsala čtyři knihy pamětí, které byly
vytištěny jako autorský krasopis a jedná se doslova o
krásné písmo, což se dnes již nevidí, poněvadž krasopis
se ve školách neučí. Další z umů lidstva, který tak zaniká.
K těmto čtyřem knihám vzpomínek vydala ještě sedm
sbírek veršů, takže beseda s Jiřinou Sousedíkovou, která
jako správná učitelka přednášela spatra, byla více než jen
zajímavá. A kdo by snad nemohl její besedy navštívit
osobně, může si na webových stránkách při troše snahy
najít Valašskou besedu s Jiřinou Sousedíkovou ve video
podobě.
text: Radomír Dolanský, foto: Jana Pončíková, Radomír
Dolanský

SETKÁNÍ SENIORŮ V JANOVÉ
Jako u většiny akcí mělo i setkání se seniory covidový
výpadek. Jestliže u ostatních skupin obyvatelstva vznikla
sem tam časová mezera k setkávání na akcích, pro tuto
věkovou kategorii byla pořád nejrizikovější, což všichni
viděli a slyšeli kolem.
Proto bylo letošní setkání mnohem slavnostnější a
především radostnější. Pro pozvané i pro baviče. Výbor
pro kulturu a sport, konkrétně místostarosta Richard
Machalec a bývalá zastupitelka Romana Poláčková,
přivítali úplně všechny přítomné. Všechny, to znamená
docela našlapaný sál nejen seniory, ale především
doprovodem malých a přesto velkých umělců působících
při janovské školce v hudebně tanečním kroužku
Janovjánek.
Zástup přibližně metrových Valachů a Valašek procházel
lesem tleskajících rukou babiček a dědečků a pyšných
rodičů. Někteří se na své okolí culili, jiní různě

šklebili, další šli téměř duchem nepřítomní, soustředící se
před vystoupením.
Vedoucí kroužku, režisérka a choreografka
vystoupení, ale taky školková učitelka Kateřina
Václavíková, tentokrát za částečné výpomoci ředitelky
Martiny Borsíkové Ďurinové, děti postavila do špalíru.
Šum sálu se ještě ani pořádně nezklidnil a děti už rozjely
první číslo svého vystoupení. Část dětí sledovala svoji
dirigentku Kateřinu, druhá část hleděla na své kolegy a
kolegyně a mistrně napodobovala s mírným zpožděním
naučené pohyby i text, no a ta třetí skupina chvílemi hrála
nějaké úplně jiné drama. Teď se zase usmívali a šklebili
na oplátku diváci. Ovšem jedině proto, že dětské omyly a
snažení vše dohnat a profesionálně napravit, byly úžasně
roztomilé, podobně, jako u nemotorné dvojky Lauera a
Hardyho, která již cirka před sto lety začala rozesmívat
svět podobnými kousky.
Následovalo jedno taneční, pěvecké i dramatické číslo
za druhým. Vlastně to byly takové kratičké muzikály.
Potlesk následoval ještě větší potlesk, v očích babiček a
dědečků bylo lze spatřit takový zvláštní lesk, možná
trochu slzy štěstí a radosti, u rodičů místy úplně ten samý
úkaz, jen spíše z hrdosti na své úžasné potomky.
Byl zde konec prvního programového dárku pro
seniory, vpravdě asi toho nejmilejšího. K dětem
přispěchal místostarosta Ríša s velikou krabicí
načančaných muffinů až zrak přecházel a chuť přicházela.
Zatímco dětem zářily oči nad tím zájmem vůkol a nad
muffiny samozřejmě také, přišla vedoucí kroužku a
učitelce MŠ Kateřině Václavíkové poděkovat s kytičkou
a dárkem Marie Ručková, občanka Janové za úžasnou a
trpělivou práci s dětmi. Učitelka Kateřina si asi
poděkování zaslouží, protože i děti nadšeně
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Po školkáckém uragánu přinesly tyto milé dívky, i když
věkem ženy, uklidnění a chvílemi i společný zpěv se
sálem, když zazněly například Redlovy: „Čiže ste
husličky, čijé…“ nebo Zafúkané od skupiny Fleret.
V závěru vystoupení si tyto dvě dárkyně příjemné nálady
vysloužily od nejvěrnějších posluchaček dokonce i ovace
vestoje, což je pro umělce vždy poděkování největší.
Po něžném pohlazení od dua Kláva měla přijít na řadu
parta harmonikářů, ale nemoc rozhodla na poslední chvíli
jinak. Pro takové krizové situace v Janové funguje
blesková spolupráce, kdy s pomocí přišly pořadatelky čajů
o páté a zbuntovaly Laďu Stančíka ze Semetína s jeho
zpěvem a klávesami. Laďa je expert na širokou škálu
šlágrů z dob, kdy dnešní senioři obráželi coby
nevybouřené mládí jednu zábavu za druhou, a tak netrvalo
dlouho, stoly byly odsunuty a plac se zaplnil tanečníky.
Zpěv, tanec, vínečko a mlsy, to bylo příjemné
vyvrcholení celého odpoledne a večera. Výbor pro kulturu
a sport mohl být spokojen se zdařilou akcí a senioři
podobně za chvíli pobavení a pocit, že jsou stále součástí
obce. Skupina, na kterou se nezapomíná, což ne všude a
vždy funguje s takovou samozřejmostí jako v Janové.
text a foto: Radomír Dolanský

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
S DŽEJMSOVCI
prozrazují před rodiči, jak moc mají učitelku Kačenku
rády. Jen doufejme, že dětský hudebně taneční kroužek
Janovjánek budeme vídat mnohem častěji, a když nám
k tomu ještě učitelka Kačenka zazpívá, což ona tuze
hezky umí, bude to opravdu zážitek eňo ňuňo.
Plný sál se poněkud odplnil. Malí herci velkých rolí a
jejich doprovod odešel a zůstali jen ti, pro které bylo celé
pozdní odpoledne připraveno, senioři. Jim byla věnována
i druhá část programu, vystoupení kytarového a
pěveckého dua Kláva (složenina jmen Klá – ra a E – va),
které řada občanů Janové i okolí zná již z doby temna, kdy
zákazy a omezení vítězily. Tehdy Klára Katrušáková a
Eva Aberlová, jedna z Janové, druhá z Moravské
Třebové, které studují společně v Olomouci, hrály pro
všechny v domácím vězení koncert přes obrazovku, který
dodnes naleznete na YouTube pod názvem Livestream
s Klávou. Jejich další štace můžete hledat i na facebooku
@Klavabusking a určitě i na Instagramu.

Naposled před třemi lety pálili Džejmsovci se svými
věrnými náhončími čarodějnice z valašských oblastí.
Dvakrát se jim v tom létající příšery snažily úspěšně
zabránit lobbingem u politických elit a různých šamanů
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které čárami přesvědčily, že oni jsou ti nejchytřejší a co
nařídí, to platí. A lidé na to skočili.
Za dva roky došlo k takovému přemnožení čarodějnic,
že zlo vlezlo lidem do hlav a začali se stavět proti sobě, aniž
by přemýšleli, proč se tak stalo. Čarodějnice se vetřely mezi
politiky, získaly významné funkce a pomocí zlých kouzel
ovlivňovali zákonodárce, takže jednali jako troubové. Hned
na to pak zblbl i lid.
Proto byl Džejmsovcům na letošní rok povolen také
odlov mladých kusů čarodějných slečen. Jedno je jisté, že
lov byl především v okolí Janové velmi úspěšný. Místo
žehu, hromada hořlavých přírodnin, bylo nakonec osázeno
třemi věkovitými kusy a řadou mladých následovnic. Asi
nejvzácnějším úlovkem byla ďáblova nevěsta, kterou se
podařilo odchytit přímo ve značkovém svatebním oblečku.
Po dvou letech, kdy vítězily zákazy čarodějnic
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a politiků, doby, kdy bylo složité jedny od druhých od sebe
odlišit, se na místo žehu příšer dostavila řada příznivců
tohoto pozdně dubnového aktu. Lidé ve velké míře slavili
tak, že polykali špekáčky z čarodějnic. Díky jejich původu
ještě i nad ohněm vyluzovaly syčivé tóny, ohýbaly se a
měnily v rohaté skulptury a sem tam budily podezření, že
se nejedná o stoprocentně čisté maso, ale i v čarodějné
alchymii často používané příměsi řady E a neznámých
semletých živočichů, lovených za úplňku v okolích
hřbitovů.
Většinu čarodějného gyzdu ze špekáčků vytáhl žár
ohniště a zbytek dospělá část přítomných splachovala
valašskou dezinfekcí v kraji velmi rozšířenou. Mládež se
většinou dezinfikovala tmavými perlivými tekutinami,
které domácí kutilové s úspěchem používají na zarezlé
šroubové spoje.
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strana 10

Žeh se blížil a to znamenalo společné fotografování před
obětní mohylou. Početný dav zpoza jejich zad rušily jen
skřeky čarodějnic, které cítily svůj brzký konec. Drásavé
byly zvuky vyluzované malými čarodějnicemi, které svými
hlasivkami dovedly věrně imitovat vystrašené prosby dětí.
Ovšem zkušení potomci Van Helsinga se nenechali
obměkčit a s širokými úsměvy hleděli vstříc objektivu.
A pak již první muž obce Janová zaujal místo kata
čarodějnic a ohněm, v poslední době ze stále vzácnějšího
zapalovače plněného plynem, jal se očistit zdejší ovzduší
letos výjimečně obrovskou výhní, která zahnala poctivé
obyvatele do značné vzdálenosti od hořící žhnoucí
pyramidy. Jekot pomalu zanikal, naopak mezi lidmi jásot
sílil.
text a foto: Radomír Dolanský

POSLEDNÍ JARNÍ ČAJ O PÁTÉ –
ČARODĚJNICKÝ
Jejich revírem jsou Petrovy kameny, jejich tempo je
vražedné, jejich protivníci jsou poctiví lidé, dobráci a
pomocníci. Čarodějnice z Valašska terorizují okolí ve dne
v noci, jejich úkolem je roznášet hrůzu a děs!
Takto nějak by se dala popsat parta děsu, která se sešla
den před velkým upalováním čarodějnic na vyhlášeném
čaji o páté v kavárně ZZJM. Na tento večer byl uzavřen klid
zbraní a čarodějnice se přišly zabavit společně s lidmi.
Určitě pomohlo i kouzlo kotle s hlavou a několika kostmi
čarodějné předačky, což metloletuchám připomínalo, že ani
ony nejsou nesmrtelné. Vždy, když začaly na parketu
slintat po lidském mase, stačilo projít se

sálem s blonďatou hlavou v podpaždí nebo ji zvednout ke
stropu a byl zase klid.
Venku se již zelenaly stromy a pučely první květy, a
když začínal čarodějný čaj o páté, svítilo ještě slunce. Na
rozlučkové čajové setkání přesto dorazilo dostatek
nadšenců, aby se společně pobavili před nadcházejícím
dnem likvidace zla, pálením čarodějnic. K tomu jim zahrála
v Janové premiérově hudební dvojice pod názvem
Aragonit.
Vyšňoření čarodějnic bylo opravdu dokonalé. Do
nejmenších detailů vyšperkované zdechlinami krys a myší
a různými jinými hnusy, což bylo v tomto společenství
bráno jako šperky a náhrdelníky. Rovněž sál byl znesvěcen
na téma čarodějnictví a děsu. Nicméně poněvadž bylo
docela náročné tančit v kostýmech, čarodějnice se pomalu
přece jen měnily zpět v lidské bytosti.
Po jednokolovém vynechání soutěže se vrátily
pořadatelky se svou oblíbenou akcí za lístečky dárečky,
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jichž na stole čekala celá hromada. Poctivě obešly sál i
vedlejší výčep, aby mohly dát šanci komukoliv chtivému
po překvapení. Ale to se, jako obvykle, nekonalo. Až na
výjimky schlamstlo většinu dárečků jen několik šťastlivců,
kteří začínali mít problém, jak dostat výhry jako z poloviny
supermarketu domů, když třeba ženy přišly jen s kabelkou.
Ostatní si museli udatně masírovat lícní svalstvo, které měli
namožené od strojeného smíchu, jak „přáli“ výhry
šťastlivcům.
Po zažité klasice čajů o páté v Janové vypukla opět
naplno taneční zábava s duem Aragonit. Celkovou pohodu
narušil snad jen příchod příšerné a zcela neznámé
čarodějnice. Všichni ji obletovali, čarodějnice k ní čichaly,
šahaly a kontrolovaly, zda má vše tam, kde to čarodějnice
mívají, chlapi ji objímali, aby v paměti to objetí
porovnávali jako otisky prstů, nicméně dlouho předlouho
trvalo, než došlo k odhalení identity sousedky Pěntákové,
které se podařilo udělat dlouhý nos na lidi i čarodějnice.
Uvidíme, čím nás pořadatelky čajů o páté překvapí na
podzim?
text a foto: Radomír Dolanský

KÁCENÍ MÁJE, DĚTSKÝ DEN A
TANEČNÍ ZÁBAVA S MYSLIVECKÝM
SPOLKEM JANOVÁ – ÚSTÍ
Mnohými každoročně očekávaná akce myslivců se letos
sloučila ze tří v jedno odpoledne. Po letech, kdy myslivci
navrátili alespoň zčásti bývalý lesk Janové coby zábavové
velmoci, si lidé zvykli na výbornou organizaci jejich akcí,
kdy násobení a rozložení jednotlivých obslužných míst
eliminuje fronty a čekací doby, takže návštěvníci se
opravdu můžou bavit a nikoliv vystávat dlouhé fronty.
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Ačkoliv myslivecký spolek v Janové nepatří, co se týká
členské základny, mezi nejpočetnější, dokáže na dnešní
dobu věci neskutečné. Díky značnému zapojení aktivních
členů a rovněž jejich rodinných příslušníků, jsou
myslivecké akce pro návštěvníky opravdu pohodovým
odpolednem či večerem. Takže brečet nad malými
návštěvami a vymlouvat se, že nejsou lidi, je při srovnání
s mysliveckými akcemi poněkud nevěrohodné.
Rovněž zábavná soutěžní stanoviště pro děti k jejich
svátku, jsou v některých směrech zcela speciální,
zaměřená k myslivecké tematice, přírodě a lesní zvěři.
Značnou oblibu si získalo soutěžní stanoviště pro dospělé,
kdy po počáteční nesmělosti přicházejí dvojice skotačit na
kolbiště velmi podobně jako jejich děti. Tradičně
vyhlášeným stanovištěm je každoročně střelba ze
vzduchovky. Střílí se na pohyblivý terč nebo na plechovky
a v nekončícím zástupu jsou dorostenci s dospělými. Jak
plyne čas, dospělých přibývá, protože se samozřejmě střílí
o pěkné ceny. Na letošních oslavách
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dětem udělal obrovskou radost nafukovací labyrint
montéra, který se podobal Super Mariovi. Tento objekt se
rovněž těšil neutuchající pozornosti.
Co se na akcích Mysliveckého spolku Janová – Ústí
nemění již léta, a díky myslivcům za to, je nabídka
mysliveckých specialit, konkrétně pečeného divočáka se
zelím a knedlíkem nebo srnčí guláš. Jedno je v Janové
pravidlem – divočák zmizí z nabídky, než stačí zapadnout
slunce. Tak se stalo i letos. Ovšem není to jen o těchto
dvou gurmánských specialitách. Na odbyt jdou během
celého dne na místě douzované párky a s prvními tóny
přizvané kapely se u stánku nikoliv na levnou kávu, ale na
vynikající uzená žebra tvoří pravidelně veliká fronta a
životnost této nabídky je opět mizivá. Žebra došla, zní do
okolí a tabulka lákající na pochoutku mizí pod pultem.
Dalším dlouholetým dárkem mysliveckého spolku
z Janové a Ústí jsou ceny nabízených specialit, ale i tekutin
různých druhů. U myslivců nikdy, při pořádání akcí pro
občany, nepřevážil prvek tak často se objevující
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na některých jiných akcích, vyždímat hosta za každou cenu.
Mnozí až nechápavě kroutí hlavou, proč se ta parta
v zelených kamizolách připravuje o lehce nabyté zisky. Ale
možná u myslivců vítězí to, co z naší společnosti mizí asi
jako voda z bleskové povodně – především pobavit lidi,
umožnit jim spočnout, užít si dne se vším všudy. Jak lze
vidět, jde to a nikdo neodchází, jak se říká, s holým
zadkem. Toto je na akcích myslivců snad největší plus.
S večerem přichází čas na taneční zábavu a tady se již
názory hostů začínají různit, což je při snaze uspokojit
návštěvníky značného věkového rozpětí na jednu stranu
docela pochopitelné. Ale tentokrát byl asi výběr systémem
zavděčit se většině nešťastný. Možná prostě nezbývá nic
jiného, než vybírat z toho, co se osvědčuje i jinde, byť třeba
za vyšší náklady. Bylo by smutné, aby tak výborně
připravená akce doplácela na nepřímé zavinění. Například
skupina Clera, která v Janové hrála na akci myslivců v roce
2021, byla přijata mnohem příznivěji. A že by se
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jednou za celý rok kapela omrzela, aby nemohla být
pozvána znovu? Nicméně dle velmi předběžného a
prozatím neoficiálního vyjádření předsedy Mysliveckého
spolku Janová – Ústí, by se i pro fanoušky rockové muziky
mohlo v příštích letech zablýskat na lepší časy. Tak přejme
myslivcům i občanům, že se najde cesta k oboustranné
spokojenosti.
text a foto: Radomír Dolanský

UČENÍ VENKU A HOUSENKA
JOLANKA
Bylo jaro, všechno krásně vonělo, ptáci zpívali. Nejen
venku, ale i ve školce jsme si o tomto nejkrásnějším období
roku povídali. Společně jsme se učili názvy kytiček podle
obrázků, ale i v přírodě, kdy děti s nadšením nalézaly nové
druhy květin i drobné živočichy.
Pro děti jsme si přichystali hned několik aktivit, které
jsme se snažili ve větší míře přesunout do venkovního
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prostředí. Naštěstí k nám bylo počasí smířlivé, a tak většina
prožitkového učení se uskutečnila na louce. Musím zmínit
jednu tvořivou aktivitu, přírodní rámeček, při které si děti
vyzkoušely týmovou spolupráci i hravého ducha.
A protože dramatická výchova je nedílnou součástí
výchovy dětí ve školce, nabízela se pohádka o housence
Jolance. Děti si při pohádce nejen zaskotačily na písničku
o berušce, proletěly se s čmelákem, ale také pomohly
housence se zakuklit pomocí lékařských obvazů. Po
samotné pohádce si děti zatančily motýlí písničku, při které
se na chvíli staly motýlky. Na závěr byla pro ně nachystána
tvořivá činnost v podobě barevné housenky, při níž si
procvičily jemnou motoriku i barvy.
Připravené divadelní představení dětské publikum velmi
zaujalo nejen obsahem, ale i pestrostí aktivit do ní
zapojených. Dokonce se při příběhu naučily, jak se z
housenky stane motýl.
Na závěr bych chtěla dodat, že právě učení hrou,
prožitkem
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i živé exempláře. Děti si ověřovaly své dosavadní znalosti,
ale hlavně se dozvěděly spoustu nových zajímavostí.
Troufám si tvrdit, že mezi dětmi už teď rostou nadšení
příznivci myslivosti, a to je dobře.
Děkujeme za zajímavé a poučné myslivecko-rybářské
povídání a budeme se těšit na příští setkání.
Zdravíme krkavce Karla.
text a foto: Bc. Iveta Šimoníková, učitelka MŠ Janová

ZÁCHRANA PRINCEZNY JASMÍNKY,
KTEROU UNESL ZLÝ
ČERNOKNĚŽNÍK
prožitkem je pro děti nejen zábavné a hravé, ale také se při
něm naučí mnohem více a odnesou si i nezapomenutelné
zážitky.
text: Kateřina Václavíková, foto: Bc. Iveta Šimoníková,
učitelky MŠ Janová

INTERAKTIVNÍ BESEDA S MYSLIVCI
A RYBÁŘI aneb ŽIVOČICHOVÉ ŽIJÍCÍ
V NAŠEM OKOLÍ
Co obnáší práce myslivců a rybářů se děti dozvěděly při
červnové besedě na zahradě naší MŠ. Člen mysliveckého a
rybářského spolku Michal Tkáč spolu s doprovodem
Petrem Pagáčem vysvětlili dětem, že myslivost a rybaření
není pouze lov a chytání ryb, ale že je to především péče o
zvěř.
Dále se děti seznámily se zvěří, která se nachází v Janové
a jejím okolí, ale i mimo region. Poutavé vyprávění o
přírodě bylo doplněno o obrázky, trofeje

Červnové dopoledne 9. 6. 2022. Studentky pedagogické
školy, které vykonávaly v naší MŠ odbornou praxi, Adélka
Kubicová a Terezka Kovaříková, připravily pro děti
šipkovanou stezku Záchrana princezny – Cesta kolem
světa. Děti ve školce čekal dopis:
„Dobrý den děti. Já, český král, Vás žádám o pomoc. Zlý

černokněžník unesl moji dceru, princeznu Jasmínku, z
našeho království a odnesl ji za desatero hor a patero
moří, až do dalekého Grónska. Několik udatných rytířů se
pokoušelo o její záchranu, ale marně. Bez princezny je
naše království smutné. A proto Vás, milé děti, žádám o
pomoc. Zachrání děti z mateřské školy v Janové naši
princeznu? Vysvobodí ji ze zajetí zlého černokněžníka?“
(citace dopisu, který sepsaly praktikantky).
Pro záchranu princezny děti prošly celý svět. Díky
kouzelným šipkám jsme zdolávali tisícikilometrové
vzdálenosti mezi jednotlivými světadíly. Cestou děti
překonávaly překážky, které na ně nastražil zlý
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černokněžník. Nejprve musely bezpečně přejít přes
Pantanal, největší bažinu světa v Brazílii, kde žijí obávaní
kajmani. Tato bažina je větší než Česká republika.
Dalším úkolem bylo nepozorovaně přejít skrze
teritorium krajty mřížkované. Krajta sice není jedovatá, ale
je to nejdelší had na světě a má ráda ticho a klid. Poté jsme
se díky kouzelným šipkám ocitli na území Indiánů z kmene
Apačů. Tady se děti snažily rozluštit hádanky, při kterých
uplatnily své znalosti o exotických zvířatech. Naštěstí
všechny společně uhádly a od Indiánů za odměnu získaly
kouzelný klíč, který jim později pomohl při vysvobozování
princezny.
Cesta nás náhle zavedla až do Austrálie, kde děti učily
létat malé papoušky. Z horkého podnebí Austrálie jsme
doputovali do Grónska. Ani tady to nebylo lehké. Vše
záviselo na vzájemné spolupráci všech dětí. Musely totiž
společně postavit most, přes který mohly bezpečně přejít
mezi ledovými stěnami. Podařilo se, a díky tomu jsme se
dostali až k černokněžníkovi, kde je čekalo několik
uzamčených komnat. Děti zkoušely, ke kterým dveřím
kouzelný klíč patří. Za nimi byla totiž naše princezna
uvězněna. I s tímto úkolem si děti poradily a princeznu
vysvobodily.
Děkujeme praktikantkám za poutavou stezku, kterou
pro nás připravily. Užily si ji děti i učitelky. Děti
zužitkovaly vědomosti, které ve školce o zvířatech žijících
na naší planetě Zemi získaly, na stezce se dozvěděly další
zajímavosti ze světa exotických zvířat a ještě více
prohloubily přátelství a utužily vzájemnou spolupráci.
text: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ Janová ve
spolupráci s praktikantkami Adélou Kubicovou a Terezou
Kovaříkovou, foto: Bc. Iveta Šimoníková, učitelka MŠ
Janová
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OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK S
BESKYDOŠEM
Po covidových zákazech a omezeních se vrátilo do
seznamu turistických akcí v Janové i oblíbené otvírání
studánek s Beskydošem alias oficiální zahájení turistické
sezóny 2022.
Letos přišel, jak je zde zvykem, pozdravit všechny
přítomné starosta obce Jaroslav Tomanec, aby společně se
Zdenou Chudějovou v roli Vesny přivolali Beskydoše,
který by měl oficiálně povolit janovským turistům vstup do
jeho lesů a hor.
Přesto vždycky do poslední chvíle není jisté, zda se
objeví. Turisté přicházejí zkrášleni květy a vůněmi jara,
rozzářeni podobně jako novorozená zeleň a barvy prvních
květů, které vždy lahodí oku mnohem silněji než
kolorované pozdní léto. Protože jarní barvy, to je po
černobílé zimě vzácnost. Voňavá vzácnost.
Slavnostním otvíráním studánek janovští turisté oficiálně
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zahajují zároveň i vlastní sezónu vycházek a zájezdů.
Neoficiálně trvá sezóna nepřetržitě, jen četnost akcí
v různých obdobích roku kolísá a vycházky v zimě
nahrazují spíše výlety do wellness apod. Letos se jich u
obecního úřadu po dvoudenních, docela vydatných,
deštích sešlo tak akorát, aby jejich volání „Beskydošu,
Beskydošu,“ bylo slyšet za hory a za doly. I tentokrát byly
prosby o návštěvu vyslyšeny, když se k prosbám připojil
starosta obce Jaroslav Tomanec, kdy složenina jeho
křestního jména zcela určitě na Beskydoše zapůsobila.
Beskydoš se znenadání zjevil před obecním úřadem i s
doprovodem vílích krasavic a sojkou Práskalkou, kterou
mají s bratrem Krakonošem podobnou. Ženy neváhaly
před Jeho Výsostí vyseknout perfektní pukrle a muži se
klaněli, jako kdysi rytíři svému králi. Opodál sedící
cyklisté měli v tu chvíli na vnitřní straně slunečních brýlí
vytlačené duhovky i se zornicemi, jak jim oči lezly
z důlků. Éterické víly tleskaly nadšením,
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když viděly tolik úcty k horám, které lidskými zásahy
v posledních letech spíše strádají. A stačilo by tak málo.
Žádný fanatismus, zákazy vstupu, demonstrace a podobné
šílenosti. Jen se v lese chovat jako ve vlastním bytě, kde
taky nezahazujeme odpadky, jak nám od rukou odpadnou,
neodskočíme si, kde nás napadne, nezakládáme ohniště
uprostřed obýváku…
Beskydoš promluvil pochvalně k lidu janovskému a
jeho věrným přátelům a vzápětí zamlaskal, protože ucítil
vyhlášený valašský lektvar. Dvorní Beskydošova víla
nemeškala, nabídla poháry pánu hor, starostovi a Vesně,
které bystře naplnila lidským výtvorem z modrých plodů,
čiré vody ze studánky a bukovým dřevem, to vše nejlépe
nadvakrát zahřívané. Když Beskydošovi zazářily oči
nadšením, odvážily se davy a rovněž ochutnaly nektaru
slavnostního.
Poté se již průvod květovaný a jarně naladěný vydal
směrem za studánkou, která nese jméno Zapomenutá. Aby
nikdo nezapomněl, že voda je poklad a dar, posledních
několik desítek metrů museli všichni prudkým svahem
kráčet, šplhat a možná se i plazit, ale o to více pak chutnal
pohárek chladivé pramenité vody.
Dvorní víla jala se přednést básničku o studánce,
kterou sama složila a janovští turisté pak na oplátku vládci
hor a jeho doprovodu zapěli vlastní hymnus a taky
písničku Na horách studénky. Poté se všichni odebrali
slavit zpět do civilizace zahájení turistické sezóny k moku
čepovanému, zatímco Beskydoš zmizel se svým
doprovodem jako mlha po dešti nad beskydskými horami.
text: Radomír Dolanský, foto: Radomír Dolanský, Ing.
Pavel Hromada
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VYCHÁZKA ZA POLIBKY POD
TŘEŠŇOVOU VĚTVÍ
I když si počasí dělá vždy, co chce, letos se vydařilo natolik,
že se květy třešní stačily rozvinout k 1. máji. A protože u
janovského štěrkáče žádné třešňové stromy nejsou, jako
každý rok, kdy se akce koná, musí donést třešňovou
větvičku pro ty, kteří se obávají uschnutí nebo naopak velmi
rádi dodržují tento krásný líbací zvyk, hlavní postava
turistické party, Zdenka Chudějová.
Po dvouleté přestávce vyvolané mimořádnými
opatřeními se konečně mohli turisté vypravit na tradiční
procházku okolím Janové se závěrem – kde jinde, než
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u nádrže. Ti ostatní - pojízdní - spolu s organizátory již byli
na místě.
Na turistické společenské základně obklopené zelení a
vodním rákosím, již plápolal oheň zvoucí k opékání
špekáčků. Na lavičkách usedli první účastníci. Připravené
občerstvení a navíc dobroty od našich osvědčených pekařek
a cukrářek vybízely k mlsání, družnému hovoru a sdělování
novinek. Však bylo co řešit – sešlo se na čtyři desítky
známých z Janové, Vsetína i Ústí.
Naši akci vůbec nerušila skupinka členů zdejšího
rybářského spolku, kteří vedle budovali konstrukci budoucí
rybářské chaty.
Začaly vonět první špekáčky a byla pohoda, kterou
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mírně kazil jen vítr, který rozháněl kouř na všechny strany.
To ale nebránilo obecné zábavě, ochutnávání kávy a nápojů
z polního baru zručně obsluhovaného Ludmilou Filákovou.
Tu a tam se vytrácely dvojice, aby přivoněly vůni květů
jediné zdejší divoké třešně a políbily se buď pod ní, nebo
pod putovní větvičkou, se kterou vždy ochotně přispěchala
pokušitelka Zdenka Chudějová.
Naše posezení na čerstvém vzduchu se protáhlo na
několik spokojených hodin. Přejme si, abychom se mohli
všichni a v nezmenšeném počtu zase takto sejít příští rok.
text: Jiří Zajíc, foto: Jaroslav Krňa

NÁVŠTĚVA JANOVSKÝCH TURISTŮ
V CHODSKU
Již po několik turistických sezón zahrnují janovští turisté
do svého celoročního plánu vedle jednodenních výletů po
vlastech českých i náročnější, dvou až třídenní s
osvědčenou cestovní kanceláří Valaška. Nejinak tomu bylo
i v tomto roce na přelomu měsíce května a června, kdy jsme
podnikli třídenní zájezd do západních Čech.
Nápad na uskutečnění tohoto poznávacího zájezdu
vznikl před necelým rokem při zájezdu na Slovensko a do
polských Tater. Tehdy nám náš průvodce předložil návrh
na putování do oblasti západočeského pohraničí Chodska v
Plzeňském kraji se spoustou atraktivních, nám ještě
neznámých míst. Návrh se zalíbil a brzy nato došlo k
jednání a dohodnutí termínu uskutečnění mezi vedením CK
Valaška a vedoucí naši skupiny Zdenkou Chudějovou. Zde
je třeba připomenout, že to vše bylo dohodnuto ještě na
podzim roku 2021, v období před drastickým
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zdražováním, tedy i za příznivou nabídkovou cenu
zájezdu. Navíc bylo přislíbeno, že jako řidič autobusu nám
bude přidělený náš oblíbený Radek, který s námi
absolvoval většinu zájezdů. Rovněž avizovaný program se
všem zalíbil, tak nebylo divu, že o akci byl velký zájem.
A tak poslední květnový den v brzkých ranních
hodinách vyjel luxusní autobus CK Valaška se čtyřiceti
Valachy na druhý konec republiky za poznáním tamních
krás. Cestou v hanácké metropoli Olomouci přistoupil náš
delegovaný průvodce Pavel, se kterým se většina z nás
znala již z posledního zájezdu do Polska. I on nám dal hned
s potěšením najevo radost, že se opět setkáváme, a že může
jet s tak dobrou partou.
Nástrahy z neblaze proslulé „dé jedničky“ se nám
prakticky vyhnuly, a tak jsme kolem poledne mohli dle
harmonogramu vystoupit v prvním naplánovaném místě,
kterým bylo historické město Klatovy. O historii tohoto
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královského města nás před příjezdem podrobně
informoval již v autobuse náš průvodce Pavel. Občas se
zdálo, že o něm mluví trochu v superlativech a v jeho
vykreslování až přehání. Teprve když jsme vkročili na
náměstí obklopené sakrálními stavbami, kostely a věžemi,
zakomponovanými mezi měšťanské domy s krásně
zachovalými barevnými fasádami, pochopili jsme, že
Pavlovo představování města nebylo zkreslené.
Byla nám nabídnutá možnost, abychom si každý
individuálně vybrali, kterou ze zdejších pamětihodností
chceme navštívit. Dali jsme však především na jeho
doporučení a znalosti. Jednalo se především o barokní
stavbu jezuitského kostela, dále nejstarší historický objekt
města arciděkanský kostel Panny Marie, o něco mladší
kaple Zjevení Panny Marie, či Bílá věž samostatně stojící
hned vedle. Nejvíce však přitahovala dominanta náměstí
Černá věž, tyčící se do výše 80 metrů. Kdo neodolal a
zdolal jejich 228 schodů, byl mu odměnou za namáhavý
výstup úžasný pohled po chodském okolí s dohledem až
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na vzdálené šumavské vrchy.
Největším lákadlem však byly tajemné prostory zdejších
věhlasných katakomb. Krypty pod jezuitským kostelem se
stávaly pohřebištěm členů jezuitského řádu i lidu z řad
šlechty a měšťanů. Jejich těla tu byla zdejším důmyslným
ventilačním systémem mumifikována. Dnes z dřívějšího
velkého počtu mumií je ke zhlédnutí v prosklených rakvích
jen 38, o které pečují konzervátoři. Bohužel jedinou černou
kaňkou na této úžasné prohlídce města bylo v ten den
znepřístupnění jedinečné barokní lékárny U Bílého
jednorožce, o jejíž prohlídku jsme měli všichni zájem.
Přesto jsme byli s prohlídkou historických Klatov
spokojeni a odjížděli jsme za druhým plánovaným cílem
dne. Tím bylo zdolání nevelkého kopce Rýzmberka (v
překladu Obří hora) u města Kdyně. Autobusem jsme
projeli městem až k úpatí samostatného kopce a odtud jsme
museli dále už po svých. Ke zřícenině hradu vedly dvě
cesty. Náš průvodce, dobře znalý zdejší krajiny, jako by
chtěl prověřit naše fyzické schopnosti, zvolil prý tu kratší
trasu. Zapomněl však dodat, jaké převýšení v metrech
musíme zdolat. Brzy se ukázalo, že to nebyla šťastná volba.
Nebylo proto divu, že mnozí z nás si tu sáhli na své dno.
Když jsme všichni dosáhli vrcholu kopce, s povděkem jsme
uznali, že ta námaha stála zato.
Ke cti našeho průvodce však nutno přičíst, že pro nás
telefonicky zajistil otevření tamní stylové restaurace, i když
měla být v tento den mimo provoz. Z původního
starobylého hradu toho již moc nezbylo. Místo něj tady
byla v minulosti postavena vyhlídková věž, na kterou
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jsme se za pouhou „pětku“ vypravili. Z ní bylo možné
pozorovat krásnou scenérii zdejšího kraje a v dálce
nejvyšší horu Chodska Čerchov (1042 m), náš hlavní
výškový cíl následujícího dne. Po odpočinku a ochutnávce
zdejšího krajového piva Chodovar jsme se vydali na
zpáteční cestu, ale to už trasou, která byla úplně
pohodová.
Dalším a posledním cílovým místem prvního dne byl
nedaleký městys Koloveč a Muzeum techniky a řemesel,
jehož návštěva byla spojená s ukázkami ruční výroby
keramických nádob. Jeden by řekl, proč jedem takovou
dálku do muzea, když jsme jich už navštívili u nás
nejedno? To, co jsme však měli možnost zhlédnout zde,
předčilo všechna naše očekávání. Přestože se jedná o
soukromý podnik, je to největší a nejobsáhlejší muzeum
svého druhu v Česku. Na výstavních plochách se zde
nachází přes 7000 exponátů umístěných v expozicích a 67
kompletních řemeslných a živnostenských dílnách. Již při
vstupu do některých z nich jsme se přenesli do dob dávno
minulých řemeslných procesů a některých již zaniklých
profesí. Avšak nám, těm dříve narozeným, ještě hodně
blízkých. Nostalgie prostě na každém kroku. Bonusem
tady byl zábavný film o místní technické specialitě –
přemílání starých bab na mladá děvčata - v duchu
Cimrmanově. V programu bylo i zhlédnutí výroby dobové
keramiky na hrnčířském kruhu prováděné přímo
majitelem muzea. Na závěr jsme využili možnost
zakoupení nějaké keramiky ze zdejší dílny a s krásnými
pocity jsme odjeli do místa našeho ubytování do hotelu
Game v Klenčí pod Čerchovem. Jak jsme již u CK
Valaška zvyklí, opět byl vybrán pěkný hotel, účelně
zařízený, v krásné krajině s příjemným personálem.
Druhý den jsme se probudili opět do krásného počasí a
hned vyjíždíme na úpatí Českého lesa, abychom odtud
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pěšky zdolali jeho nejvyšší vrchol Čerchov. Cestou se
ještě zastavujeme na místním náměstíčku k prohlídce
domu zdejšího spisovatele a básníka Jindřicha Šimona
Baara, kde je nyní jeho muzeum.
Plánovanou pěší tůru na Čerchov jsme zvládli všichni
v pohodě a v dobrém čase. Zklamání nás však opět čekalo
v tom, že i na takto frekventovaném turistickém místě byla
všechna občerstvení zavřena a navíc nebyla zpřístupněná
ani samotná rozhledna. Přesto jsme byli spokojeni alespoň
s tím, že se nám podařilo dostat se na místa, která byla po
dlouhá desetiletí jako vojenský prostor veřejnosti
zapovězena. Po prohlídce okolí, kde jsme místy ještě
nalézali pozůstatky „železné opony“ z dob studené války,
se vracíme zpět k autobusu.
Další naše cesta vede k neméně vzácné historické
pamětihodnosti do obce Újezd ke statku a pamětní síni
slavné legendy Chodska Jana Sladkého Koziny. Trochu
jsme oprášili naše vědomosti z dějepisu ze základní školy,
zvláště o památné větě tohoto vůdce chodského povstání
o súdné stolici Boží určené zdejšímu krutému pánu
Lomikarovi. Zdejší lidé svého zastánce chudého
chodského lidu skutečně uctívají, což bylo vidět na
každém kroku této pamětní síně. Byla to velmi poutavá
prohlídka expozice s přidanou hodnotou v tom, že výklad
byl průvodkyní podán v typickém chodském nářečí. Před
odjezdem ještě pořizujeme nezbytné foto na památku před
tímto domem a odjíždíme za další chodskou kuriozitou do
nedalekého Hrádku. Těmi jsou dvě monumentální sochy.
První, viditelná už z dálky je socha J. S. Koziny v
nadživotní velikosti. A druhá je skutečně raritou, protože
se jedná o největší psí sochu v České republice. Tento
monument je 4 m vysoký, 8 m dlouhý a jeho zvláštnosti
je, že je dutý a dá se do něho vlézt a tlamou se dívat ven.
Jakousi třetí raritou na zdejším
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překrásném místě s nádherným výhledem na celé
Domažlicko je zde stylová restaurace Chodská chalupa.
Příjemné posezení na vyhřáté terase, milá obsluha v
bohatých chodských krojích, chutné krajové jídlo i pivo, to
vše nám zpříjemnilo konec druhého dne putování po
Chodsku.
Rovněž zakončení celého dne po večeři v hotelu
proběhlo v duchu našich zvyklostí. Ochutnávky různých
domácích, s sebou přivezených poživatin, valašských i zde
zakoupených nápojů, zpěv a dobrá nálada, to vše bylo
příjemnou tečkou za druhým uplynulým zájezdovým dnem.
Třetí den bývá už více odpočinkový, a tak tomu bylo i
tentokrát. Po snídani se loučíme s příjemným hotelovým
personálem a odjíždíme do centra Chodska Domažlic. Hned
při vstupu na náměstí s typickým podloubím je zřejmé, že
bude co objevovat. První nám do oka padla jeho dominanta,
vysoká věž válcovitého tvaru stojící vedle kostela. Raritou
na ní je zvláště to, že je poněkud šikmá. Její vychýlení od
svislé osy je 59 cm, jak se dozvídáme z informační tabule.
Někteří z nás vydali po 194 schodech na její ochoz, aby si
celé náměstí a okolí prohlédli pěkně z ptačí perspektivy.
Procházkou kolem charakteristického podloubí obdivujeme
fasády měšťanských domů, typické pro tuto pohraniční
oblast Česka. Radnici, kašnu a klášterní arciděkanský kostel
a vše co k domažlické městské památkové rezervaci
přináleží.
Navštívit Domažlice a neochutnat či s sebou nepřivézt
zdejší chodský koláč je téměř nemyslitelné. Rychle
pátráme, kde lze místní dobrotu sehnat. Nakonec jsme byli
úspěšní, včetně zakoupení zdejšího chodského pivního
moku Chodovar. Spokojeni pak odjíždíme za posledním
kulturním obohacením do nedalekého Horšovského Týna.
Již při průjezdu tímto nevelkým městem bylo zřejmé, že
jsou zde opět památkové skvosty. Jedinečnost typických
staveb této západní oblasti svědčí o tom, že se tady odráží
soužití dvou národnostních celků, českého a německého a
vzájemné prolínání obou kultur. Jistě i prohlídka centra
města by byla lákavá, náš vymezený čas byl však určen pro
největší skvost a dominantu města hrad přestavěný na
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zámek Horšovský Týn. Tato národní kulturní památka je
řazena k nejvíce zpřístupněným objektům v Česku. Nám
nabídla několik prohlídkových okruhů. Přiblížily nám
způsob života šlechty od 16. století do doby nedávno
minulé do poloviny 20. století. Proto je zde k vidění tolik
zachovalých dobových exponátů, portrétů bývalých
majitelů a sbírek všeho druhu.
Po skončení prohlídky jsme se shodli na tom, že tak
bohaté interiéry i celkové renesanční pojetí zámku jsme
dosud nenavštívili. Tady jsme více pochopili, proč se
Horšovskému Týnu přezdívá Český Krumlov západu.
Touto poslední prohlídkou byl oficiální program
vyčerpán a my se mohli vydat stejnou cestou zpět k
domovu. Zpáteční cesta proběhla opět v pohodě a v
zaběhlé režii našich bavičů, se zpěvem, dojezením všech
zbylých domácích pochutin a dopití zbylých, již trochu
zteplalých, tekutin. A začalo se účtovat. Nikoliv však
finančně. CK Valašska nereagovala na probíhající
celosvětové finanční tsunami a tudíž nevyžadovala po
nikom doplatek z důvodu zdražení vstupních nákladů na
zájezd, za což jsme vděční. Další dobrou zprávou bylo, že
oba naši aktéři a zástupci cestovní kanceláře, jak Pavel, tak
Radek, byli s námi velmi spokojeni a projevili přání zase
s námi někdy jet na zájezd. Oboustranné poděkování a
dlouhotrvající potlesk nesoucí se autobusem byl známkou
všeobecné spokojenosti. A za nás patří poděkování
Staňovi a Zdence Chudějovým za opět skvělé
zorganizování a zajištění perfektní akce.
text a foto: Ing. Pavel Hromada
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janovske.listy@email.cz
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FOTBAL – III. TŘÍDA sk. A – TABULKA

1. Valašská Polanka B
2. Střelná
3. Liptál
4. sd Janová/Lesskovec B
5. Valašská Senice
6. sd Študlov/Lidečko B
7. Huslenky B

Z

V

R

P

Skóre

Body

12
12
12
12
12
12
12

9
7
6
6
5
3
0

2
3
3
0
0
3
1

1
2
3
6
7
6
11

36:19
38:22
34:17
25:30
29:32
23:31
07:41

29
24
21
18
15
12
01

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 1/2022: …zda TJ převedlo sportovní areál do majetku obce. Vylosována byla: Hana Spurná, Janová
č.p. 273. Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 2/2022: Po 2. světové válce byla pospolitost Janovjanů úžasná. Věřili byste, že z darů občanů…
(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:

