ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

SVÁTEČNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení a milí občané obce Janová,
opět nastal čas zhodnotit uplynulý rok a vzhlédnout
k tomu nastávajícímu, který dle prozatímních prognóz
celospolečensky bohužel lepší nebude. Takže bychom se
měli rozloučit se stávajícím rokem s díky i za to málo, co
nám umožnil a poskytl.
Z pohledu života obce jsme však, navzdory celoroční
nejisté a stále se měnící situaci, prožili společenský rok
ještě na výborné úrovni. Proto bych chtěl velmi poděkovat
všem aktivním spolkům, které, byť s rizikem malé účasti
nebo zrušení akce, nevzdali své plány a uskutečnili pro
občany řadu společenských akcí. Takže turisté si našlapali
své desítky či spíše stovky kilometrů, objevili znovu kus
světa na zájezdech, myslivci nám připravili své
každoroční velmi kvalitní odpoledne, večer a brzké ráno
se svými vyhlášenými specialitami a výbornou organizací,
sportovci dokázali přes nezaviněné problémy s účastí
důstojně připravit každoroční Memoriál Antonína
Soukupa a vlastně bída a z toho vyplývající spojení
fotbalových mužstev očividně zlepšila dlouhodobé
výkony janovského fotbalu.
Tak trochu skryti očím veřejnosti, ale stále činní,
zůstávají i včelaři, svými akcemi přispěli také rybáři a
hasiči naši neveselou přítomnost obarvili veselým
voděním barana a výbornými výsledky mládeže i mužů
v hasičských sportech a kvalitní organizací hasičské
soutěže ve sportovním areálu v Janové. Ještě jednou tedy
velmi děkuji spolkům za jejich opravdu příkladnou práci
pro občany naší obce. Opravdu nemuseli dělat nic, a právě
proto jim patří poděkování.
Dále bych chtěl velmi poděkovat za dlouholetou práci
pro obec Vlastě Valešové, která byla knihovnicí
v janovské knihovně od roku 1975, tedy úctyhodných 46
let. Když tak přemýšlím, snad mimo sportovní činovníky
v minulosti a některé dobrovolné hasiče, se nikdo aktivně
ani vzdáleně nepřiblížil tolika letům obětavé práce pro
naše spoluobčany. Navíc v odvětví tak potřebném, které
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sebou nese podporu moudrosti národa. Navýsost
důstojnou pokračovatelkou Vlasty Valešové se stala
Ludmila Filáková, nová knihovnice, které bych chtěl
touto cestou popřát úspěšný start v činnosti tak důležité
pro občany, jejichž přítelkyní je kniha.
Během roku 2021, ať už byl covid-19 v jakémkoliv
stádiu, zastupitelé nepřestali pracovat a snažili se neustále
zkvalitňovat život v obci okamžitými i dlouhodobějšími
záměry a změnami. Řada věcí se podařila, řada je
v jednání a samozřejmě, jako v jiných oblastech lidského
konání, jsou i plány, které se zatím, navzdory snahám,
realizovat nepodařilo.
Dosti často proto, že přání a snahy jejích zastupitelů
nejsou rozhodujícími faktory pro úspěšnou realizaci. To
se například dá říci o neustále odkládaném a tolik
diskutovaném řešení měření rychlosti projíždějících aut
obcí ve spolupráci s městem Vsetín. Nejsme jedinou obcí,
která se neúspěšně snaží přesvědčit město ke spolupráci
v této záležitosti, ale prozatím marně. Proto se zastupitelé
nakonec rozhodli alespoň pro koupi radarů s digitálními
ukazateli rychlosti. Je to nedokonalé řešení, ale pořád
lepší než čekat a nedělat nic. Tento záměr je již ve stádiu
realizace s dodavatelskou firmou, takže brzy můžeme
očekávat výsledek. Můžu Vás však ujistit, že snahy o
pokutované měření radary v majetku města tímto určitě
nekončí.
Podobný problém řeší zastupitelé i s opakovanými
žádostmi o opravu komunikace od hřbitova po hlavní
cestu mezi Ústím a Žebračkou, jejímž vlastníkem je město
Vsetín. Zde je řešení prozatím rovněž na mrtvém bodě.
K těm úspěšným realizacím patří například dokončená
instalace nového a kvalitnějšího veřejného rozhlasu v celé
obci. Jeho pokročilé ovládání umožňuje přednahrání
oznámení, takže Vám může hlášení rozhlasu oznamovat
hlas starosty i ve chvíli, kdy na obci fyzicky není
přítomen.
Byla dokončena výstavba parkoviště u hřbitova a dnes
již slouží svému účelu. Co se týká komunikací, obec má
podepsanou smlouvu na dotaci rekonstrukce lesních cest
(výše dotace celkem přes 7 milionů korun). Lesní cesta
Kadějov je již hotová a cesta na Lysný se bude
rekonstruovat v příštím roce.
Realizujeme instalaci osvětlení u přístupu na hřiště
boční brankou k tribuně, což při večerních akcích
podstatně sníží možnosti úrazu a zvýší kvalitativní
standardy vybavenosti areálu. Průběžně v obci probíhá
také výměna sloupů veřejného osvětlení včetně vnitřního
elektrického vybavení sloupů. V těchto postupných
výměnách budeme pokračovat i nadále v roce 2022,
dokud nevyměníme veškeré staré sloupy veřejného
osvětlení.
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Požádali jsme rovněž o stoprocentní dotační titul, tedy bez
investic obce, na výsadbu ovocného sadu s hrušněmi,
třešněmi a švestkami na pozemku suchého poldru, který
by nemohl být jiným způsobem využit. Až začnou stromy
plodit, ovoce bude volně přístupné všem, bez jakýchkoliv
zákazů. Uvažujeme také, že bychom tento sad zvelebili
několika lavičkami, jak pro naše občany při vycházkách, a
také pro projíždějící cyklisty.
Dále máme požádáno o dotaci na rekonstrukci dětského
hřiště vedle obecního úřadu a na rekonstrukci kuchyně
v budově MŠ.
Za výše uvedenou práci bych chtěl poděkovat
zastupitelům obce, za jejich postřehy, podněty a přínosné
poznámky k řešení řady každodenních problémů, tu
větších, tu menších, které život v každém společenství
přináší.
Do roku 2022, volebního roku měst a obcí, bych Vám
chtěl vážení občané popřát především mnoho zdraví a
neméně úspěšných rozhodnutí, která budeme zajisté
všichni potřebovat, ať už se jedná o jednotlivce, rodiny,
spolky nebo občany tvořící naši obec Janovou. Zároveň
Vám všem přeji co nejklidnější prožití svátků vánočních a
mnoho štěstí v roce 2022, které budeme potřebovat
všichni, abych pohádkově řekl, jako sůl.
Ing. Jaroslav Tomanec, starosta obce Janová

ZÁPIS 29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 25. 10. 2021
(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 6 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluven Lubomír Kotrla. Aleš Olšák se dostaví později.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 29
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 6
4. Stavební úpravy kuchyně a WC v budově MŠ
Janová
5. Účetní směrnice – LC Kadějov
6. Dětské hřiště
7. Ukazatele rychlosti
8. Projektová dokumentace OÚ
9. Žádost o dotaci - hody
10. Žádost o dotaci z rozpočtu obce
11. Přísedící okresního soudu 2022 - 26
12. Oprava lávek na cyklostezce
13. Povodňový plán obce Janová 2021
14. Úprava plochy na vlakovém nádraží
15. Různé
Návrh usnesení 310/1021: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 310/1021 bylo schváleno.
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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 311/1021: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Bronislava Soukupa a
Lubomíra Květoně, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 311/1021 bylo schváleno.
2. b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
V 17,10 hodin se dostavil zastupitel Aleš Olšák.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 6
Účetní
obce
podrobně
seznámila
zastupitele
s rozpočtovým opatřením č. 6 a zodpověděla zastupitelům
všechny dotazy týkající se úprav v rozpočtu obce.
Návrh usnesení 312/1021: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 312/1021 bylo schváleno.
Bod 4 – Stavební úpravy kuchyně a WC v budově MŠ
Janová
Starosta obce informoval zastupitele o navýšení
předpokládané ceny stavebních úprav v MŠ Janová
zhruba o 500.000 Kč. V rámci cenového marketingu byly
osloveny tři firmy. Nejnižší nabídku podala jak na
stavební práce, tak i na dodávku gastro vybavení firma
Montycon gastro s.r.o. se sídlem Ostrava Zábřeh.
Návrh usnesení 313/1021: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje jako zhotovitele stavebních úprav kuchyně a
WC v budově MŠ Janová firmu Montycon gastro s.r.o.,
která vyhrála v cenovém marketingu a pověřuje starostu
k podpisu Smlouvy o dílo mezi Obcí Janová a firmou
Montycon gastro,s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 313/1021 bylo schváleno.
Návrh usnesení 314/1021: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje jako dodavatele gastro vybavení do kuchyně
MŠ Janová firmu Montycon gastro s.r.o., která vyhrála
cenový marketing a pověřuje starostu k podpisu Kupní
smlouvy mezi Obcí Janová a firmou Montycon
gastro,s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 314/1021 bylo schváleno.
Bod 5 – Účetní směrnice - LC Kadějov
Účetní obce seznámila zastupitele s účetní směrnicí
lesní cesty Kadějov a vysvětlila zastupitelům
organizační úpravu v účetnictví.
Návrh usnesení 315/1021: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje účetní směrnici LC Kadějov.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 315/1021 bylo schváleno.
Bod 6 – Dětské hřiště
Starosta obce informoval zastupitele o znovuotevření
dotačního titulu na dětské hřiště. Obec má projekt na
dětské hřiště již zhotoven, je tedy větší šance dotaci
získat. Připomínky ze strany zastupitelů byly k povrchu
dětského hřiště s tím, že se bude o povrchu hřiště
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ještě jednat a budou nabídnuty další možné varianty.
Návrh usnesení 316/1021: 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 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 316/1021 bylo schváleno.
Bod 7 – Ukazatele rychlosti
Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou ukazatelů
rychlosti, které se nainstalují na začátek obce ve směru od
Ústí a od Hovězí. Nejvhodnější cenovou variantou dle
zastupitelů byl ukazatel rychlosti DR 300 cena - 124.500,Kč (2 ks).
Návrh usnesení 317/1021: 1. Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zakoupení ukazatele rychlosti DR 300 a pověřuje
starostu k objednání dvou kusů dle předložené nabídky.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1(Olšák Aleš), Zdrželi
se 0
Usnesení č. 317/1021 bylo schváleno.
Bod 8 – Projektová dokumentace OÚ
Starosta obce informoval zastupitele o cenových nabídkách
na vyhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy
a nové rozvody v budově Obecního úřadu Janová.
Zastupitelstvo navrhlo starostovi obce oslovit další dvě
firmy s možnými nabídkami na vyhotovení projektové
dokumentace na rekonstrukci OÚ Janová.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí cenové
nabídky na projektovou dokumentaci na rekonstrukci OÚ.
Bod 9 – Žádost o dotaci - hody
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Žádost o
dotaci SDH Janová na tradiční konání hodů ve výši 5.000,Kč
Návrh usnesení 318/1021: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dotaci SDH Janová na tradiční konání hodů
v obci Janová ve výši 5.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 318/1021 bylo schváleno.
Bod 10 – Žádost o dotaci z rozpočtu obce
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Žádosti
o dotaci pro SDH Janová z rozpočtu obce.
Návrh usnesení 319/1021: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dotaci pro SDH Janová ve výši 16.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 319/1021 bylo schváleno
Návrh usnesení 320/1021: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje dotaci pro mladé hasiče ve výši 18.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 320/1021 bylo schváleno
Bod 11 – Přísedící okresního soudu 2022-26
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem přísedícího u
Okresního soudu ve Vsetíně na období roku 2022 – 2026.
Navržená byla paní Ilona Tomancová.
Návrh usnesení 321/1021: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje jako přísedící Okresního soudu pro volební
období 2022-2026 paní Ilonu Tomancovou.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
(Tomanec Jaroslav)
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Usnesení č. 321/1021 bylo schváleno
Bod 12 – Oprava lávek na cyklostezce
Starosta obce informoval zastupitele o získání dotace na
opravu lávek na cyklostezce ve výši 50%. Cena opravy
bude upřesněna.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí opravu lávek
na cyklostezce.
Bod 13 – Povodňový plán obce Janová 2021
Starosta obce seznámil zastupitele s povodňovým plánem
obce Janová, kde proběhla aktualizace původního plánu
z roku 2010.
Návrh usnesení 322/1021: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje povodňový plán obce Janová 2021.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 322/1021 bylo schváleno
Bod 14 – Úprava plochy na vlakovém nádraží
Zastupitel Lubomír Květoň informoval zastupitele o
nutnosti úpravy plochy na vlakovém nádraží. Zastupitelé
souhlasí s oslovením Správy železnic ze strany starosty
obce s žádostí o upravení plochy v okolí vlakového
nádraží.
Návrh usnesení 323/1021: Zastupitelstvo obce Janová
pověřuje starostu obce Janová k oslovení SŽ s žádostí o
úpravu plochy na vlakovém nádraží.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 323/1021 bylo schváleno
Bod 15 - Různé
Radek Dolanský navrhl zastupitelům zaměřit se na
možnost dotací na umístění fotovoltaických panelů na
budovy ve vlastnictví obce Janová. V dnešní době určitě
dobrá investice, která je dotačně podporována.
Taťána Hradová se dotazovala, zda pokročila jednání
týkající se opravy mostu. Obec Janová je zařazena zatím
na 2. místě na diagnostiku, projekt bude vyhotoven až po
zpracování diagnostiky.
Starosta informoval zastupitele ohledně možné opravy
cesty od hřbitova ke Vsetínu. Oprava této cesty není pro
město Vsetín prioritou.
Starosta navrhl možnost získání dotace na vybudování
oddechového parčíku na skládce u cyklostezky. Tato
dotace je ve výši 100% tj. 250.000,-Kč na vysazení
stromků. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili a pověřili
starostu k zahájení jednání.
Starosta informoval zastupitele o možnosti koupě části
pozemku p. č. 1186/3 o výměře 68 m2 obcí Janová kvůli
rozšíření cesty. Starosta bude jednat s majiteli ohledně
ceny.
ZÁPIS 30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 29. 11. 2021
(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 6 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluven Lubomír Květoň. Aleš Olšák se dostaví později.
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.

JANOVSKÉ LISTY
pokračování ze strany 3
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 30
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 7
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2022
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
6. Plán inventur
7.
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2022 + návrh
střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
8. Výroční zpráva MŠ Janová
9. Zřizovací listina MŠ Janová
10. Smlouva o výpůjčce
11. Výsadba stromů z dotačního titulu 4/2021 NPŽP „
Sázíme budoucnost“
12. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti IP12-8026384
13. Smlouva o zajištění svozu a likvidace odpadů –
dodatek č. 7
14. OZV obce Janová č. 4/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
15. OZV obce Janová č. 5/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
16. Žádost o dotaci TJ Tatran Janová
17. MŠ Janová – nadační podpora
18. Různé
Návrh usnesení 324/1121: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 324/1121 bylo schváleno.
2. a
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Dalibor
Bartík a Lubomír Kotrla, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 325/1121: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Lubomíra
Kotrlu, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 325/1121 bylo schváleno.
2. b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
V 17,14 hodin se dostavil zastupitel Aleš Olšák.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 7
Účetní
obce
podrobně
seznámila
zastupitele
s rozpočtovým opatřením č. 7 a zodpověděla zastupitelům
všechny dotazy týkající se úprav v rozpočtu obce.
Návrh usnesení 326/1121: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 326/1121 bylo schváleno.
Bod 4 – Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Účetní obce předložila zastupitelům návrh rozpočtu
obce na rok 2022 a seznámila zastupitele s tímto návrhem.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu na rok
2022.
Bod 5 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
Účetní obce předložila zastupitelům návrh
střednědobého výhledu rozpočtu obce a seznámila
zastupitele s daným návrhem.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh střednědobého
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výhledu rozpočtu obce.
Bod 6 – Plán inventur
Účetní obce informoval zastupitele o plánu inventur
za rok 2021. Předsedou inventarizační komise byl určen
Dalibor Bartík, členy inventarizační komise byli
určeni Miroslava Kotrlová, Aleš Olšák a Michal Tkáč.
Předseda
a členové inventarizační komise byli starostou
proškoleni.
Návrh usnesení 327/1121: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje plán inventur za rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 327/1121 bylo schváleno.
Bod 7 – Návrh rozpočtu MŠ na rok 2022 + návrh
střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
Ředitelka MŠ předložila zastupitelům návrh
rozpočtu MŠ na rok 2022 a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu
MŠ a seznámila zastupitele s danými návrhy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu
MŠ na rok 2022.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh
střednědobého výhledu rozpočtu MŠ.
Bod 8 – Výroční zpráva MŠ Janová
Ředitelka MŠ seznámila zastupitele s Výroční zprávou
hodnocení MŠ Janová za školní rok 2020-2021.
Výroční zpráva obsahovala tyto body:
1. Charakteristika školy
2. Personální podmínky vzdělávání
3. Průběh a podmínky vzdělání
4. ŠVP a výsledky vzdělávání
5. Spolupráce s rodiči, s jinými organizacemi
6. Materiálně technické a finanční podmínky
7. Závěry hodnocení
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí Výroční
zprávu MŠ Janová
Bod 9 – Zřizovací listina MŠ Janová
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení novou
Zřizovací listinu MŠ Janová, která bude platná od
1.1.2022 a která nahradí Zřizovací listinu z roku 2017.
Návrh usnesení 328/1121: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Zřizovací listinu MŠ Janová.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 328/1121 bylo schváleno.
Bod 10 – Smlouva o výpůjčce
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Janová a MŠ Janová,
která nahradí původní smlouvu z roku 2003.
Návrh usnesení 329/1121: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Janová a
MŠ Janová.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 329/1121 bylo schváleno
Bod 11 – Výsadba stromů z dotačního titulu 4/2021
NPŽP „Sázíme budoucnost“
Starosta obce seznámil zastupitele s projektem výsadby
stromů z dotačního titulu 4/2021 NPŽP „ Sázíme
Budoucnost“ s vysazením stromů a do budoucna
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umístěním laviček. Výsadba stromů proběhne na parcele č.
1067/6 a přístup do parčíku bude volně přístupný.
Návrh usnesení 330/1121: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje výsadbu stromů z dotačního titulu 4/2021 NPŽP „
Sázíme budoucnost“ a to včetně udržitelnosti projektu obcí,
která je rovněž žadatelem o dotaci. Výsadba bude provedena
v termínu v souladu s danou výzvou, na pozemku p.č. 1067/6.
Vše zastupitelstvo schválilo společně se souhlasem majitele
pozemku s výsadbou.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 330/1121 bylo schváleno
Bod 12 – Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
IP-12-8026384
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu o
zřízení věcného břemene služebnosti IP-12-8026384 mezi
obcí Janová a ČEZ Distribucí, a.s. v katastru obce Janová na
p.č. 2765/1.
Návrh usnesení 331/1121: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti IP12-8026384, Janová, p.č. 2765/1.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 331/1121 bylo schváleno
Bod 13 – Smlouva o zajištění svozu a likvidace odpadů –
dodatek č. 7
Starosta obce seznámil zastupitele s Dodatkem č. 7 ke
Smlouvě o zajištění svozu a likvidace odpadů mezi obcí
Janová a Technickými službami Vsetín, s.r.o.
Návrh usnesení 332/1121: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě na zajištění svozu a
likvidace odpadů v obvodu obce Janová ze dne 3. 1. 2012.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 332/1121 bylo schváleno
Bod 14 – OZV obce Janová č. 4/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
Místostarosta obce předložil zastupitelům ke schválení
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
Návrh usnesení 333/1121: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje OZV obce Janová č. 4/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 333/1121 bylo schváleno
Bod 15 – OZV obce Janová č. 5/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
Místostarosta obce předložil zastupitelům ke schválení
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
Návrh usnesení 334/1121: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje OZV obce Janová č. 5/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 334/1121 bylo schváleno
Bod 16 – Žádost o dotaci TJ Tatran Janová
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí TJ Tatran Janová
o účelový příspěvek pro sportovní spolek ve výši 40.000 Kč.
Návrh usnesení 335/1121: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Žádost TJ Tatran Janová o dotaci ve výši 40.000
Kč.
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Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 335/1121 bylo schváleno
Bod 17 – MŠ Janová – nadační podpora
Starosta obce předložil zastupitelům žádost MŠ Janová
s udělením souhlasu zřizovatele MŠ Janová k podání
žádosti o nadační podporu.
Návrh usnesení 336/1121: Zastupitelstvo obce Janová
uděluje MŠ Janová souhlas s podáním Žádosti o nadační
podporu na obnovu/vybudování zahrady školy, a to do
Grantové výzvy 2021 vyhlášené v programu Zahrada hrou
Nadací Proměny Karla Komárka, nadací se sídlem
Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ:
27421538.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 336/1121 bylo schváleno
Bod 15 - Různé
Místostarosta informoval zastupitele, že v příštím roce
ukončí pracovní poměr s Obcí Janová paní Kozlovská,
kterou nahradí paní Machalcová.
Odchod do důchodu ke konci roku 2021 zvažuje také pan
Machalec, který u Obce Janová pracuje jako lesní
hospodář.
Starosta informoval zastupitele o umístění světel v areálu
hřiště.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, OŘEZY,
ŠTĚPKOVÁNÍ…
Rizikové kácení, ořezy stromů, tújí, štěpkování, sečení,
frézování pařezů, www.kos.ink, tel.: 604792455
placená reklama

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Žhavé novinky v místní knihovně:
Letos byl vlastní knižní fond rozšířen zakoupením 25
nejnovějších titulů české i světové literatury, kromě
toho přišlo do knihovny 120 knih podzimního
putovního souboru.
Mezi novinkami pro děti nalezneme například
humornou knihu Babička drsňačka, pro dospělé
například historický milostný román Arlana a rytíř
nebo pro děti i dospělé kniha Gump – pes, který
naučil lidi žít. Kniha je vysoce hodnocena na
Databázi knih (www.databazeknih.cz) a byla
dokonce zfilmována pod stejnojmenným názvem. Po
premiéře 22. 7. 2021 si vůbec nevede špatně (viz
žebříčky www.kinomaniak.cz).
K dispozici jsou stále knihy zimního a jarního
putovního souboru. Pro naše nejmenší děti je nově
k
zapůjčení
sada
interaktivních
knih
s elektronickou tužkou, tzv. Albi Kouzelné čtení,
vhodných pro děti od dvou do šesti let.
V říjnu letošního roku navštívily knihovnu děti
z místní mateřské školy se svými učitelkami, aby se
seznámily s prostředím knihovny, prohlédly si knížky
a poslechly čtené ukázky.
V listopadu byl ve spolupráci s knihovnou
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započat cyklus cestovatelských přednášek Mgr. Jana
Husáka. První se uskutečnila 11. 11. 2021, kdy Mgr.
Husák, oblečen ve skotském kiltu, přiblížil
zaplněnému sálu obecního úřadu poutavým
výkladem své zážitky z cest po Skotsku. Následovat
by měla přednáška o Španělsku, o jejímž konání
budou občané včas informováni.
Místní knihovna se nachází v 1. patře Obecního
úřadu Janová.
Otevírací doba: každou středu od 16 do 19 hodin.
Katalog knih je zveřejněn na:
https://www.janova.knihovna.cz, odkaz se nachází i
na webových stránkách obce. V dnešní době, kdy
žijeme dle hesla každý den je to jinak, určitě přijdou
vhod přímé kontakty na knihovnu - email:
knihovna.janova@email.cz, tel.: 605 198 172. Zde
naleznete veškeré informace o knihovně a knihách,
které jsou zrovna k mání. Webové stránky vychází
z velmi přehledné šablony vsetínské Masarykovy
knihovny, takže Vás jednoduše intuitivně navedou
k informacím, které hledáte.
text: Ludmila Filáková, knihovnice obce Janová

JANOVÁ PŘIVÍTALA MALÉ
OBČÁNKY PO DVOU LETECH
Ne, že by se během dvou let nenarodilo v Janové žádné
dítě, ale důvody dvouleté odmlky všichni dobře známe.
Tak se stalo, že v některých případech malí Janovjánci
vypadali spíše, jako by se dostavili k zápisu do mateřské
školy, než aby se po správnosti plazili po zemi se svými
kolegy věku batolecího. Řada z nich již ani nerozuměla
tomu záhadnému jazyku človíčků teprve nedávno se
vynořivších z vody matčina lůna, aby se stali
suchozemskými savci, alespoň pro úvodní část života jako
občané obce Janová.
To ale nebyla jediná novinka letošního vítání občánků.
Vzhledem k dvouleté pauze narostl počet novorozenců
nebývale a doposud vhodné prostory zasedací místnosti na
obecním úřadě se najednou jevily jako velmi nedostatečné.
Své příslušenství k obci letos oslavilo rovných 20 dětí, což
je pro menší obec, jakou je Janová, docela hezký zástup
novorozenců. Proto nezbývalo nic jiného než uskutečnit
vítání ve sportovní hale. Možná se to někomu mohlo zdát
méně důstojné

nebo kapacitně naopak přehnané, ale nakonec šlo o
výborný nápad. Neboť zatímco dospělí nad něčím stále
vážně mudrovali, což k slavnostním aktům vesměs patří,
prozatím nechodící mládež měla ohromné prostory pro
závody v plazení, a ti starší, většinou sourozenci
oslavenců, se různě věšeli na ribstole. Takže nakonec
vládla spokojenost na všech stranách.
Úvodem všechny přivítal místostarosta obce a taktéž
předseda výboru pro kulturu a sport Richard Machalec,
který mimo jiné splnil povinnost poplatnou době, a
informoval občany, že fotografie z akce budou použity
k propagaci společenského života obce. Pak dal na chvíli
vale oficialitám a předal slovo Romaně Poláčkové, člence
výboru pro kulturu a sport, která po krátkém uvítacím
proslovu uvedla vystoupení dětí z místní mateřské školy.
Školkáči pod taktovkou a s občasnou nápovědou učitelky
MŠ Kateřiny Václavíkové předvedli svým mladším
budoucím následovníkům pásmo říkadel, tanečků
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a veselého skotačení.
Poté již byli všichni vyzváni, aby povstáním přivítali
starostu obce Jaroslava Tomance, který se ujal slavnostního
přivítání malých občánků. Po přání všeho nejlepšího
v dalším životě v obci pro děti i rodiče, nastal okamžik
slavnostního zápisu do kroniky a předávání dárečků.
Maminky dostaly krásnou rudou růži, tatínkové
gratulaci, ale samozřejmě největší poklady čekaly na nové
občánky Janové. Každé z dětí dostalo pamětní medailon
pro štěstí z ryzího stříbra, kde mělo vyryto na rubu datum
narození, jméno a příjmení, na lícní straně pak motivy
hraček. Pro děti však bude v tomto věku určitě mnohem
větší vzácností velká krabice dřevěných stavebnicových
kostek. Všem pak udělal radost malý památníček
k zaznamenávání prvních životních úspěchů dítěte. Takže
od slavnostního podpisu a gratulací odcházeli rodiče
ověšeni dětmi a dárky jako před Vánocemi.
Po veškeré oficiální slávě nastala chvíle pro zájemce
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fotografování dětí v již nezbytné janovské kolébce.
V mžiku se utvořila několikagenerační fronta na pamětní
foto. Protože někteří občánci by se již do kolébky nevlezli,
měli možnost se vyfotit na bujném dřevěném oři. Ale
nakonec kolébka vítězila. Malí caparti, kterým se nedalo
ještě vysvětlit, že se jedná pouze o chvilku pózování,
spustili poplach hodný hasičských sirén, kvůli obavám, že
budou muset jít spát bez Večerníčku. I to však patří
k životu, tak byly děti zvěčněny v momentálním
rozpoložení.
Slavnostní přivítání občánků bylo velmi milé a zcela
určitě důstojné, odpovídající slavnostnímu okamžiku,
s nadějí pro budoucnost. Nyní již bude záležet pouze na
současném zastupitelstvu a těch budoucích vedeních obce,
jaké podmínky vytvoří rodinám, aby se i v dospělosti malí
občánci mohli hrdě a rádi hlásit k rodné hroudě, k obci
Janová.
text a foto: Radomír Dolanský
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VOLBY DO PARLAMENTU ČR V OBCI
JANOVÁ
V obci Janová bylo ke dni voleb, tedy 8. 9. – 9. 9. 2021,
celkem 619 oprávněných voličů. Odevzdaných obálek
bylo 433, platných hlasů 423, v procentech 97,69%. Účast
voličů byla v Janové nebývale vysoká 68,3%. Reálná
účast byla vlastně ještě vyšší, protože započítávány jsou
pouze platné hlasy.
Výsledky voleb v obci Janová v pořadí dle procentuálního
zisku jednotlivých koalic a stran:
SPOLU
30,26%
ANO
21,74%
Piráti + STAN
16,78%
Trikolora Svobodní Soukromníci
5,91%
VOLNÝ blok
5,91%
SPD
5,67%
ČSSD
4,72%
Přísaha Roberta Šlachty
2,83%
KSČM
2,83%
Koruna Česká
0,94%
Další strany jako Strana zelených, Švýcarská
demokracie, ALIANCE NÁRODNÍCH SIL, Aliance pro
budoucnost, Hnutí Prameny, Urza.cz: Nechceme vaše
hlasy, Otevřeme ČR normálnímu životu a Moravané,
získaly od 0 do 0,5% hlasů.
text z informací ČSÚ sestavil Radomír Dolanský

strana 8

V JANOVÉJ PO DLÚHEJ DOBĚ
ZNOVA NA ČAJI O PÁTEJ
Protentokráť sa roby pořadatelky dohodly, že bude
s podtitulem valašský. Tolikého ludu sa těšilo, že zaséj
zapaříja, kostry a klúby na parketu prověříja, ale ty zmjaty
novinářské a televizní tolikého hnoja vypustily
s odborníkama snáď aj na zavazování šňůrek od bot, gdy
každý měl názor úplně opačný, že dneskaj nekeří ludé už
ani nevíja, jak sa sami menujú, a eště aby věděli, co je
pravda. Aj vracajúcí sa virová příšera a zištění, že ty
amerikánské zázraky, co do nás cpú už napotřetí, nejsú
zaséj až taký zázrak, zavinilo, že ludkovjá keřísi radšéj
ostali lapěť doma než aby šli búřiť na zábavu. No aj tak byl
valašský čaj o pátéj oslavú a demonštrácijú, že nás Valachy
a slivovicu na kolena enem tak lehko neco nedostane (jak
gdy a jak keré).
K temu všeckému přijeli zagégať ogaři z muzigy
Frťani. Asi sa jim po tak dlúhém lapění doma zpěnila kŕv,
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lebo aj přes známé varování, že roba v kapele znamená
pohromu, jak to známe s tú japonskú krasavicú od Beatles,
přesto si sebú cérčisko přitáhli aj cimbálem. No ogaři sa
uznésli, že Veronika Stradějová je tak fešná děvčica, že aj
nejaká ta rana do dyně mezi kamarádama stojí za to. Aj
rozpadnúť by sa klidně mohli třebárs přes týdeň, do další
hry. A gdyž sa jedná o valašský čaj o pátéj, tož není nad
Veroniku a její cimbál. To by měl věděť každý cimbál.
Na každého, gdo sa rozhodl přijíť, čekala hneď u vchodu
fešná valašská cérečka vyrobená Hanú Hladkú za to, že jí
Janovjané povolíja přeshraniční návštěvu, aby sa aj ze
svojím mohla dostaviť z Ústí. To víte, v dnešní době
vydělává na covidu gdegdo, tož co byzme ostali pozadu.
Jak to roby nemajú rády, gdyž jim negdo čučí pod sukénky,
u týchto darovaných panenek to byla povinnosť. Lebo pod
sukénkú na všecky čekala muffina upečená zaséj janovskú
cérkú Janú Machalcovú. Na stole nechyběl ani najvzácnější
vítací inštrument, chleba ze solú, takéj vyhnětený a upečený
doma, tentokráť od Jiřky Machalcovéj. Všeci si
pochvalovali a nekeří už věštili, že je to tréning na
povolební utahování úplně všeckého, neenom opasků. Tož
a takto sa vršily na stoloch všelijaké poklady a dárečky,
keré sa pozdějc budú losovať ve známéj čajáckéj hře.
Oficiální odstartování valašskéj veselice, prvéj od
března 2019, si vzala na starosť další z robek pořadatelek
Karla Vašťáková. Skoro s plačem oznámila, že roby
zapomněly kúpiť čaj, a tož sa na čaji o pátéj bude chľpať
zaséj enem slivovica. Předevšeckým chlapi si hlasito a
s radosťú oddechli. No a to už na valašskú notečku spustila
kapela Frťani a ludkovjá sa hneď od prvních tónú přidali
k takým vypalovačkám, jak je My zme Valaši, Javorník,
Javorník, Beskyde, Beskyde a hafo dalších.
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Lebo v téjto zemi bylo zakázané aj zpívať. Dokonca aj
tančiť sa nemohlo, tož to chvílama vypadalo, jak gdyby
znova umřel Brežněv. Tož včíl sa napříky všeckému nésly
valašské pěsničky celým údolím. Potem sa rozezněl sálem
hlavní repertoár frťanského playlista, po valašsky řečeného
zeznamu pěsniček, a ludé sa hrnuli na parket vytvářať
kreácije, keré za doby temna už skorem zapomněli.
Aby si nepotrénované hlasivky trocha odpočaly a ogaři
z Frťanů si mohli dať po frťanu, tož přišla na řadu
vyhlášená hra dárečky pro všecky. To si nanosija súsedé
dajaké věci, štamprličky, flaštičky, náčiní, voňavky, ale
pozor, žádné šunty, no a potem o všecko všeci losujú. Tož
to je srandy, ale aj křiváky sa v kapcách otvírajú, když si
lozí pro ceny furt jeden a ten samý. Skořéj dělával
púťového vyvolávača jeden jediný chlap, ale že ostal dělat
garde doma svojéj ochořeléj robě, vrhla sa na vyvolávání
očná valašská děvčica a šlo jí to, jak gdyby dělala ze
zbožím v robotě celý život.
Tož tak sa všeci na valašském čaji o pátej veselili,
radovali, zpívali, pozdějc aj gégali, tančili a zkúšali kreácije
podobné tanci a dělali všecko, co všeckým dělalo
dohromady velkú radosť. A to je dycky ten hlavní záměr
celého teho setkávání. Šak příště přiďte a okoštujte takéj.
Akoráť gdoví, gdy to příště zaséjc bude…
text a foto: Radomír Dolanský
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NABITÁ SEZÓNA MLADÝCH HASIČŮ
Mladí janovští hasiči úspěšně zakončili další sezónu roku
2021. I přes nepříznivé podmínky, které přinesla dnešní
doba, jsme ani letos nezaháleli. Zejména v letních měsících
trénovali mladí hasiči každou středu ostošest na několikero
závodů.
Děti, jež závodí od útlého věku, nám pomalu, ale jistě
vyrostly a přesunuly se do kategorie starších žáků. I
z tohoto důvodu to neměly na závodech vůbec snadné,
protože jejich konkurenti byli často už na věkové hranici
mezi mladými hasiči a dorostem, či dospělými.
Příznivou zprávou je, že naše řady rozšířilo několik
hasičů nováčků, především těch nejmladších. Letos se nám
tedy opět podařilo poskládat družstvo mladších i starších
žáků.
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Jako každý rok se účastníme Okresní ligy mladých hasičů
OSH Vsetín, kde soutěžíme v požárním útoku a štafetách
dvojic. Troufám si říct, že útoky mají naši hasiči nejraději
– kdo by se nerad v letních dnech nezchladil proudem
studené vody nebo pořádnou (někdy nedobrovolnou)
koupačkou v kádi. Ve zmíněných disciplínách jsme závodili
v Růžďce, Semetíně, ve Veselé a na Hovězí. Celkově se obě
naše družstva umístila v polovině výsledkové listiny. A to
je při konkurenci třiceti družstev krásný výsledek!
Naši kluci a holky si také zaběhli nějaký ten rekord při
požárním útoku. Avšak prokleté trestné vteřiny ve štafetách
dvojic byly často rozhodující. Ale aspoň víme pro další rok,
co můžeme vylepšit.
Poslední štafety proběhly na závodech O pantok starosty
okrsku č. 1 na hřišti v Semetíně a tam se naši mladí hasiči
konečně postavili na bednu a obě družstva si odnesla krásná
3. místa. Abych ještě neopomenula tu zkušenější část
janovských hasičů – družstvo mužů, jež,
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ani už nevím po kolikáté, obhájilo 1. místo výsledkové
listiny a zaslouží si také velkou gratulaci. Jak sami tvrdí:
„My ani žádný trénink nepotřebujeme, prostě to tak máme
od přírody v krvi.”
Pro některé hasiče se stala velmi oblíbenou disciplína
v běhu na 60 m s překážkami. Do Okresního poháru patří
již několik let i námi organizované Janovské šedesátky, a
další závody pořádané například SDH Hutisko-Solanec
nebo SDH Oznice. Na rozdíl od útoků nebo štafet závodí
mladí hasiči každý sám za sebe a na trati můžeme vidět
tříleté prďoly nebo i ostřílené sportovce závodící na
republikové úrovni. V letošním roce se zúčastnilo každého
závodu až 200 hasičů, tudíž konkurence byla opět obrovská,
a opět není zapotřebí nic jiného, než se připravovat na příští
sezónu a pokusit se své výsledky vylepšit.
Každým rokem v září se koná tzv. branný závod – trať
v délce asi 2-3 km složená z několika úkolů. Na „braňák” se
hasiči museli naučit pracovat s mapou, kompasem,
rozpoznat topografické značky či vázat uzly. Nechyběla ani
střelba ze vzduchovky, základní zdravověda a požární
ochrana.
V neposlední řadě jsme rovněž okusili atmosféru
dětských závodů TFA – aneb Nejtvrdší hasič přežije. Jde o
disciplínu náročnou po všech stránkách – rychlost,
vytrvalost, přesnost a především odhodlání překonat sám
sebe. Chtěla bych vyzdvihnout hlavně Matyho Daňka,
Kamču Kopeckou, Veju a Davida Sůvovy a Adama
Hatlapatku. Tato pětice pilně trénovala nad rámec
středečních tréninků, statečně bojovala na závodech ve
Velkých Karlovicích, Veselé, Halenkově, Huslenkách,
Rychlově a Súkenické (závod spočíval ve výběhu 130
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schodů rozhledny) a z každého ze závodů odjížděla
s několika poháry a dvakrát vyhrála i jako družstvo.
Závody TFA si vyzkoušeli i ostatní naši mladí hasiči, a to
na závěrečném rozloučení se sezónou.
Ráda bych poděkovala všem mladým hasičům za
úctyhodnou reprezentaci naší obce, za radostné,
společně strávené chvíle na závodech i trénincích. Velký
dík patří samozřejmě všem vedoucím, ale také rodičům
a blízkým, bez nichž bychom nemohli fungovat, tak
jako dnes. A teď hurá do přípravy na další sezónu!
text a foto: Klára Katrušáková

VODĚNÍ BARANA OPĚT SE
SVOBODNÝM NADECHNUTÍM
Dalo by se říci: „Rychle, než nám to zakážou!“ Ve dnech,
kdy se o Vsetínsku opět hovořilo jako o jednom
z premiantů v počtu nakažení virem otravným stejně jako
média, která jsou jím zahlcena (řečeno o situaci v září
2021, pozn. aut.), po ročním výpadku, který zavinil stejný
vetřelec, se v Janové radovala řada občanů s muzikanty a
chasou v maškarózních oblecích.
Letos pořádali vodění barana, hodovou tradici sahající
mnoho desítek let do historie obce, místní dobrovolní
hasiči. Nejnáročnější je, stejně jako pro kterékoliv jiné
složky, získat dostatek dobrovolníků do role chasy
v maškarách. Naštěstí se pořád najdou ještě lidé, kterým
zachování tradice leží na srdci více než pohodlí nebo
nezájem o veřejné dění. Muzikanti dorazili v plné síle,
přestože předcházející den oblažovali občany Ústí, mladý
baránek byl krásně vyšňořený a celý natěšený, i když

JANOVSKÉ LISTY

expertní fanouši z řad ochránců zvířat tvrdili něco naprosto
opačného, a celá parta mohla vyrazit oblažovat ty, kteří o to
stáli. Těch je v Janové pořád ještě většina.
Se zpěvem: „Já jsem rumová víla…“ a s řádně
červenými frňáky nastoupila nějaká podivná lesní strašidla,
držíc v rukách láhve s bramborovým nápojem, který je
v zemích EU pod názvem rum již dávno zakázaný. Naštěstí
to nikdo ze snaživých českých bonzáků v Bruselu nestačil
naprášit, tak se víly mohly celý den radovat a řádně si
přihýbat.
Některým občanům obce se zase splnily, alespoň
částečně, jejich sny, když viděli místostarostu ve
vězeňském mundúru. Ale projíždějící policejní vůz
neprojevil sebemenší zájem, takže snad až příště.
Snad nejviditelnější byla mezi maškarami vzácná
návštěva – hasič z Havaje. Při odchodu od hasičské
zbrojnice se pohyboval prkenně, později, po setkání
s místními občany, zvláčněl, a před obědem se již
přesunoval krokem připomínajícím tanec hula hula.
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To vše dokázala široko daleko vyhlášená (alespoň v den
hodů) pohostinnost místních a valašský modře vibrující
poklad v tekuté formě dvakrát přepálený.
Mnoho zájemců se našlo mezi muži, kteří čekali ve
frontě na taneček se sličnou slečnou Beruškou. Zato u
klauna si nikdo nebyl pořádně jistý, jestli má převlek nebo
je pořád v civilu. Na morálku dohlížel mnich, a poněvadž
zodpovědně koštoval, zda některý neznaboh nepodstrčil
chase ďábelský nápoj, záhy tančil sám hříšné tance a
proklínal celibát.
Jedině valašský muzikant vydrží tolik, co Hověžanka,
která byla, jak bylo vzpomenuto, celý předchozí den
zavalena přízní hodujících občanů v Ústí u Vsetína, a
v neděli jim zase hojně podstrojovaly hospodyňky
v Janové. To pak díky úžasnému valašskému odéru mohly
někomu trumpety připomínat spíše spirály v pálenici nebo
výfukový filtr nebezpečných, ale žádaných zplodin.
Nicméně výkon je to hodný takřka zápisu do knihy rekordů,
když si uvědomíme, že celá hodová sláva končí
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Možná se nakonec projeví při měření hladiny protilátek
u chasy a muzikantů, že valašská slivovice působí na virus
podobně jako Šaratica na zažívací trakt a Valaši tak zachrání
lidstvo před zvůlí mocných a jejich poskoků mudrců. To by
se pak mohlo hodovat každý den.
text a foto: Radomír Dolanský
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MARTIN NA KONI A LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
Jakkoliv to vypadalo s uskutečněním akce vzhledem
k době napjatě, místní dobrovolní hasiči lampionový
průvod se svatým Martinem a koníkem uspořádali. Naopak
si již netroufli na rovněž každoroční jarmark, poněvadž
v zemi vládne naprosto logický zákaz, kdy na jedné straně
ulice žijí farmářské trhy a na druhé straně ulice jsou zavřené
vánoční trhy. To bys nevymyslel!
Ovšem dne 11. 11. 2021 před hasičskou zbrojnicí
v Janové byla podivná politika českých pánů a paní
každému fuk a všichni se těšili na Martina s koněm, protože
v tento den se slaví svátek Svatého Martina. No, těšili…
Ještě pět minut před oficiálním začátkem akce bylo před
zbrojnicí takřka pusto a prázdno, takže to vypadalo, že
propaganda strachu a obav zvítězila. Ale pak, jakoby
mávnutím kouzelného proutku, se před obecní úřad
nahrnuly desítky dětí s rodiči a lampiony. Když přijel tolik
očekávaný nikoliv bujný, ale velmi klidný oř s Martinem
na hřbetě, velitel místních dobrovolných hasičů a vedoucí
kroužku mládeže a také člen výboru pro kulturu a sport a
ještě k tomu všemu místostarosta obce Richard Machalec
přivítal všechny přítomné. Přivítal je moc rád a s radostí.
Poté se již průvod barevných světýlek za zvuku klapání
podkov a s rytířem Martinem vydal na cestu obcí.
Mimochodem, z Martinova koníka by měli velkou
radost i dopravní policisté, protože jeho osvětlení přední
masky i kufru bylo opravdu příkladné. Radost a dobrá
nálada vládla již během příjemné procházky. Co teprve,
když se děti s rodiči přiblížili k cíli, kde již z dálky viděli
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plápolat hřejivé plameny ohniště, které naše předky hřály
úplně stejně již před milionem let v jihoafrické jeskyni
Wonderwerk. A je opravdu až neuvěřitelné, že po všech
těch statisíciletích přinesl do Janové úplně stejný prvek,
sdružování lidí. K plamenům se natahovaly ruce a plnými
dlaněmi vstřebávaly vzácné teplo, které asi bude brzy
stejně vzácné jako tehdy, při úsvitu lidstva.😊😊
Ovšem to zdaleka nebyla jediná vzácnost, kterou hasiči
z Janové připravili pro účastníky lampionového průvodu.
Na děti zde čekal horký a sladký čaj, rodiče zase mlsali
oblíbený nápoj ministra zdravotnictví a hlavní hygieničky
– svařák. K tomu si každý mohl upéci nad plameny
špekáček a mlsat perníčky, buchty a jiné pochoutky, které
připravily mamky hasičky, rodiče hasičů nebo přátelé sboru
a oblíbených akcí, aby byly ještě oblíbenější.
Rodiče si při ohníčku příjemně povykládali, děti se
proháněly na bujném oři, prostě atmosféra na hasičské akci,
jak má být. Spokojenost, pohoda, radost, smích – ten
nejúčinnější lék na deprese a splíny současné každodenní
reality. Nechť janovské složky neztrácejí dech a sílu, a
jakmile se naskytne sebemenší náznak svobody, pořádejte
další akce pro lidi hladové po setkávání. To by pak měl
určitě radost i ten opravdový rytíř Martin s přívlastkem
svatý.
text: Radomír Dolanský, foto: Klára Katrušáková

ABY DĚTSKÉ ZOUBKY NEBOLELY
Jelikož se naše školka snaží ubírat směrem, který
představuje ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, i tento školní rok
navštívily naši třídu dentální hygienistky Bc. Tereza Kučná
a Michaela Kotrlová, DiS. z ordinace MDDr. Heleny
Kozárkové, za což děkujeme.
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V rámci preventivního programu si s dětmi povídaly o
tom, jaké jídlo a pití je pro jejich zoubky škodlivé a proč,
a co naopak zoubkům prospívá. Hravou formou děti
seznámily se správnou technikou čištění zubů.
Došlo také na kontrolu zubních kartáčků. Kontrolovalo
se nejen opotřebení, ale i správná velikost a stupeň tvrdosti.
Poté dětem zoubky obarvily speciální vodičkou, která
odhalila nevyčištěný zubní plak. Zoubky si děti dočistily
společně za individuální asistence zubních hygienistek.
Povídání i praktickou část děti braly velmi vážně. Za
svoji snahu byly nakonec odměněny pochvalným listem,
novým zubním kartáčkem a dalšími drobnými dárky.
Čištění zubů by mělo být ideálně po každém jídle, ale
minimálně 2x denně „ráno pro krásu, večer pro zdraví“.
Nezapomínejme na to, že dítě si není schopno samo dobře
vyčistit zuby zhruba do deseti let, proto je do této doby
důležitá spoluúčast rodičů. Nyní je na nás dospělých,
abychom se snažili u dětí upevnit správné návyky, které si
pak lépe udrží po celý život.
text a foto: Bc. Iveta Šimoníková, učitelka MŠ

MUZIKOTERAPIE V MŠ JANOVÁ
Hudba dokáže zázraky. Mohly se o tom přesvědčit i děti v
MŠ Janová. V pátek 15. října k nám z Brna zavítala
muzikoterapeutka, pedagožka a lektorka v jedné osobě Eva
Sádlíková. Předvedla poutavé vyprávění o Malé hvězdě a
jejím putování vesmírem. Celé představení bylo
doprovázeno hudebními nástroji s přirozeným laděním.
Prožitkový program byl tvořen aktivní i relaxační částí.
V aktivní části se děti prostřednictvím Malé hvězdy
seznámily nejen se Sluneční soustavou a různými
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roce poslední. Již v listopadu se děti dočkaly dalšího
pohádkového představení, kdy k nám zavítali divadelníci
s představením POHÁDKY Z KUFRU.
text: Bc. Iveta Šimoníková, učitelka MŠ, foto: Martina
Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

JAK JSME SI VYRÁBĚLI
PONOŽKOVÉ MAŇÁSKY
A byl tu nový školní rok a s ním i spousta nápadů na
tvoření a hraní si s dětmi. Tentokrát jsme si s dětmi zvolili
tvoření maňáska, který poslouží nejen jako jejich nový
kamarád na hraní, ale také jako loutka při divadle.
Motivací k tomuto krásnému tvoření nám byla pohádka o
červíku Toníkovi.
Zmíněná pohádka se dětem velmi zalíbila. Vyzkoušely
si při ní hned několik aktivit, jak tvořivých, tak i
pohybových. Příběh jsme rozvinuli také v diskuzi, při
které děti sdělovaly, jaká zvířátka byla na zahradě, nebo
která v lese viděly při procházce.
Poté následovala samotná výroba maňáska, která
nebyla časově náročná ani příliš složitá. Na tvoření děti
potřebovaly jen starou ponožku, dva knoflíky, vlasy
z bavlnky, oranžový nosík a hravou náladu.
Na závěr bych chtěla dodat, že stačí jen málo a krásná
zábava může začít.
text: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ, foto: archiv MŠ

vesmírnými jevy, ale také pro ně s dosud neznámými
nástroji. V pohádce zazněly např. tibetské mísy, zvonkohry,
šamanský buben, sansula, brumle a jiné nástroje, které
dětem pomohly dokreslit atmosféru příběhu a rozvinout
jejich fantazii. Děti dokáží vnímat hudbu celým tělem a tak
se není co divit, že se zapojily do vyprávění tancem s
barevnými šátky.
Na závěr v relaxační části na sebe nechaly působit
magickou sílu zvuku pomocí vibrace tibetské mísy, kterou
jim paní Sádlíková rozezněla přímo na těle. Bylo krásné
pozorovat vnímavost a citlivost dětí.
Poté mohly samy zkusit rozeznít tibetskou mísu pomocí
paličky a nahlédnout do krasohledu, jenž vytváří
neopakovatelné obrazce. Přiznám se, že ani my učitelky
jsme neodolaly a s nostalgií jsme do něj nahlédly.
V rámci tohoto projektového dne měly děti možnost vyrobit
si vlastní hudební nástroj, tzv. DEŠŤOVOU HŮL, která
vyluzuje zvuk podobný šumění deště.
Byl to vskutku zážitkový den a nebyl v tomto školním

PUNTÍKOVÝ DEN VE ŠKOLCE aneb
OBLEČME SI PUNTÍKY A ZBAVME
LIDI PŘEDSUDKŮ
I v naší mateřské škole jsme podpořili pacienty s lupénkou
tím, že jsme si na sebe koncem října u příležitosti Světového
dne psoriázy vzali oblečení a doplňky s puntíky. Celý den
jsme si při veselých a hravých činnostech povídali o dětech
a lidech na naší planetě, kteří trpí touto nepříjemnou
nemocí. Během dne jsme si zasportovali, objevili ve
třídě plno kulatých věcí, ozdobili puntíky oblečky pro
všechny Igráčky, které jsme našli v legu, zahráli si na
designéry a proměnili hrníčky a talířky z dětské kuchyňky v
krásná umělecká díla. Ty pak zdobily výstavu společně s
pestrobarevnými kouzelnými koberci a vyfešákovanými
Igráčky.
Letošní Puntíkový den, který se konal v pátek 29. října
2021, navázal na úspěšný loňský první ročník, který měl
velký ohlas nejen v České republice, ale i v zahraničí,
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ačkoli se kvůli probíhajícímu lockdownu konal pouze
online.
Důvodem zapojení naší školky docelorepublikového
happeningu, byla potřeba informovat děti a veřejnost o tom,
že lupénka není infekční onemocnění, a tudíž není důvod se
pacientů stranit a jakkoliv je odmítat.
Bohužel se stále setkáváme s případy, kdy nepoučení
laici žádají například personál koupaliště o vykázání
pacienta, jelikož se bojí nákazy, kadeřník odmítne pacienta
ostříhat, a mnohé další dehonestující situace, které narušují
už tak křehkou pacientovu psychiku.
Lupénka je pro pacienty velice stresující záležitostí, a
pokud se ještě setká s nepochopením okolí, nezřídka
pomýšlí i na sebevraždu. Lupénka se netýká pouze pacienta,
ale celé jeho rodiny.
Cílem zaměstnanců školky bylo poučit děti a jejich
rodiče i prarodiče o tom, že lupénka není infekční a může
se objevit u kohokoliv, jen někteří z nás k tomu
mají větší dispozice. Bohužel se stále setkáváme s tím, že se
někteří k lidem s lupénkou nechovají hezky, protože tuto
informaci nemají a bojí se, že se nakazí a pacienti jsou pak
smutní a nechtějí se zařazovat do kolektivu, protože se bojí
odmítnutí.
V naší školce teď už víme, že s holčičkou či chlapečkem
s puntíky na těle si můžeme hrát, nemusíme se ho bát, bude
to náš kamarád, každý ho bude mít rád.
Děkujeme rodičům za nápadité oblečení s puntíky, které
někteří vlastnoručně vyrobili.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ…
Koncem listopadu jsme s dětmi vnímali, že podzim pomalu
končí, zima se blíží a s ní i Vánoce a dětské
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radovánky. Kraj brzy zapadá sněhem, zvířátka i ptáčci,
budou potřebovat naši pomoc, aby zimu přečkali a netrpěli
hlady. Proto jsme se s dětmi rozhodli, že jim vyrobíme ptačí
budky a krmítka. Aby si děti tvoření náležitě užily a
zároveň se naučily i s učitelkami, jak se taková budka a
krmítko pro ptáčky zpěváčky vyrábí, rozhodli jsme se pro
spolupráci s lidmi, kteří práci s dřevem rozumí.
V rámci projektového dne ve spolupráci s místní akční
skupinou Valašsko – Horní Vsacko a výrobcem dřevěných
polotovarů Mgr. Janem Helisem jsme v naší školce
zorganizovali polytechnické dopoledne s názvem Tvoříme
ze dřeva ptačí budky a krmítka. Pan Helis nám dodal
jednotlivé části potřebné k výrobě dřevěných domečků pro
ptáčky, které jen tak vítr neodfoukne, odolají dešti, sněhu a
vejde se do nich hodně dobrůtek pro malé zpěváčky.
Dne 26. 11. 2021 jsme u nás nadšeně a plni očekávání
přivítali Petra Navláčila, vyzbrojeni kladívky, hřebíky a
smirkovými papíry. Výroby se zúčastnily všechny děti –
malí, velcí, holky, kluci i paní učitelky. Děti práce velmi
bavila. Ty mladší pomáhaly jednotlivé díly začistit,
vyzkoušely si i zatloukat hřebíky a potom si šly hrát, sem
tam nakoukly, jak se starším kamarádům daří.
Společně jsme během dopoledne smontovali 2 ptačí
budky, 2 krmítka a bedýnku na nářadí, které se nám
postupně rozrůstá.
Děti práce se dřevem baví, i jemné a méně odvážné děti
si chtějí vyzkoušet práci s kladivem, pilkou a jiným
nářadím. Některé jsou velmi zručné, protože doma
pomáhají tátovi nebo dědovi, pro jiné je to mnohdy první
zážitek. Jsme malí, ale šikovní.
Teď už jen najít vhodná místa k umístění s pomocí
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šikovných tatínků.
Touto pracovní činností zdaleka nekončíme. Na jaře se
chystáme aktivně pracovat jako zahradníci na naší nové
malé zahrádce, kterou postupně vybavíme záhony k
pěstování zeleniny, ovocných keřů, koření a bylin. Už od
minulého roku děti seznamujeme s pěstováním, zaléváním,
vytrháváním plevele a sběrem zeleniny, bylinek, které
zatím pěstujeme v truhlících a na malém záhonku na školní
zahradě. Společně plánujeme, co vše chceme na nové
zahrádce pěstovat. Možná se nám podaří zprovoznit i
pumpu, která se nachází v blízkosti, a to bude pak radost
zalévat malými konvičkami a přitom zpívat …Vstávej
semínko holala, bude z tebe…
Jsme malí, ale šikovní. Žádné práce se nebojíme, už moc
dobře víme, že bez práce nejsou koláče. A po dobře
odvedené práci i mnohem lépe chutná.
text: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ, foto: Bc.
Iveta Šimoníková, učitelka MŠ

SVATÝ MIKULÁŠ
Bělovousý muž, oděn do biskupského oděvu, s berlí v ruce,
v doprovodu anděla a čerta. Přesně takový nás ve školce
navštívil.
A my jsme se na očekávanou návštěvu patřičně
připravili. Vyzdobili jsme třídu čertovskými řetězy, děti
i všichni „dospěláci“ ve školce se pro dnešní den proměnili
v čertíky. Paní kuchařka upekla výborné perníčky, které
děti zdobily. Nechybělo čertovské ohniště ani pekelný
guláš. A jak velí tradice, s dětmi jsme si připravili pásmo
nových básniček a písniček.
Přestože jsme se velmi těšili, byly mezi dětmi cítit i
drobné obavy. Ty se ovšem rozplynuly, když přišel vlídný
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Mikuláš, laskavý anděl a hodný čert. Mikuláš oslovil
všechny děti, poté za pomoci anděla předal balíčky
s perníčky a ovocem i drobnými dárečky. Děti na oplátku
Mikulášovi a jeho družině předvedly, co se naučily. Na
přání Mikuláše došlo i na přídavek.
V některých zemích je svátek sv. Mikuláše považován za
velmi šťastný den. Pro nás to byl den plný očekávání, krásné
atmosféry a zážitků. Tímto ale téma sv. Mikuláše
neskončilo, naopak. Prolínalo celým týdnem. Děti tvořily
andělíčky, bavily se pohybovými aktivitami, povídaly si o
dalších tradicích spojených s adventním a vánočním časem.
Děkujeme Mikuláši Pavlu Hromadovi, andělu Lence
Trlicové a čertu Jaromíru Zbrankovi za příjemně strávené
dopoledne a milý přístup k našim dětem. Děkujeme
turistům za dárečky pro děti a paní Hromadové za perníčky
pro děti i zaměstnance MŠ. Věříme, že toto setkání nebylo
pro tento školní rok poslední a těšíme se na příští.
text: Bc. Iveta Šimoníková, učitelka MŠ, foto: Pavla
Hříbková, účetní MŠ

VÝLET ZA POZNÁNÍM NA VYSOČINU
Momentální celorepublikové rozvolnění
protikoronavirových opatření umožnilo návrat ke
sportovnímu i kulturně - společenskému životu téměř ve
všech sférách. Nejinak je tomu i ve společenství janovské
turistiky, které už svou aktivitou navázalo na předcházející
léta.
Pravdou je, že s přibývajícími léty se u seniorských
turistů okruh pořádaných akcí zúžil na ty méně náročné, co
se týká fyzické zátěže. I z tohoto důvodu naši lídři, manželé
Chudějovi, zařazují do plánu více akcí s nenáročnými
trasami a spíše poznávací zájezdy. Jedním z nich byl náš
výlet do kraje Vysočina s naším oblíbeným dopravcem
panem Kašparem z Ústí. A že šlo o mimořádně hodnotnou
akci, svědčí fakt, že po oznámení konání zájezdu byl počet
míst v autobuse zanedlouho obsazen.
Jednalo se totiž o zhlédnutí výstavy věhlasného díla
Alfonse Muchy - Slovanské epopeje na zámku Moravský
Krumlov. A jako přídavný bonus měla být i exkurze v
jaderné elektrárně Dukovany. Zatímco zhlédnutí výstavy
nám bylo brzy potvrzeno, kladná odpověď z Dukovan přišla
až na poslední chvíli. Přesto měla Zdenka v záloze náhradní
varianty k návštěvě a zhlédnutí něčeho jiného.
O slavné Muchově epopeji, včetně v poslední době
vlastnických sporů s ní souvisejících, bylo napsáno
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a medializováno již opravdu hodně. Proto v tomto
příspěvku její historie bude vzpomenuta jen okrajově. Pro
nás, příhraniční Moravany, je důležité to, že po vleklých
sporech mezi jejími dědici, Prahou a Moravským
Krumlovem bylo dosaženo kompromisu a po letech se
výstava vrátila na moravskokrumlovský zámek. Tím se pro
nás stává více dostupná. Že toto Muchovo dílo má
oprávněně celosvětový ohlas se mohlo přesvědčit 7. září
2021 i šestačtyřicet janovských turistů.
Na místo určení jsme dorazili v určený čas, který byl
předem naší skupině přidělen. Před hlavním vchodem se
nás ujala jedna z průvodkyň, od které jsme si nejdříve
vyslechli celou historii Slovanské epopeje, včetně
životopisu jejího autora.
Poté jsme byli vpuštěni za dodržení předepsaných
protiepidemických opatření do zámku k vlastní prohlídce.
V několika zámeckých prostorách, které byly pro tuto
výstavu speciálně upraveny, jsme obdivovali cyklus
Slovanská epopej na dvaceti obřích plátnech, které Alfons
Mucha maloval celých 18 let. Toto jeho dílo bylo
inspirováno slovanskou mytologií a dějinami českého
národa. Ke každému obrazu nám byla podána odborná
informace a výklad. Jednotlivé obrazy mají svá
pojmenování a myšlenku, s čímž nás průvodkyně
podrobně seznamovala.
Po více než hodinové prohlídce jsme vycházeli z
Krumlovského zámku obohaceni o velký kulturní zážitek.
Následovala krátká procházka zdejším náměstíčkem s
občerstvením či drobnými nákupy. I když toto samotné
historické město by si zasloužilo, abychom zhlédli i jeho
ostatní pamětihodnosti, museli jsme ho opustit, neb
následoval další, předem domluvený, zajímavý program v
nedalekých Dukovanech.
O tom, že jedeme správným směrem, jsme se záhy
přesvědčili podle velkých oblaků vodních par stoupajících
z obrovských monster chladících věží, viditelných již z
velké dálky. I zde nás již očekávaly dvě průvodkyně, aby
nás odborně provedly tajemným světem novodobé
energetiky. Rovněž i tady jsme museli dodržovat přísná
bezpečnostní nařízení, jak epidemiologická, tak i
technická.
Z počátku jsme byli usazeni do moderního kinosálu a
seznámeni s historií první jaderné elektrárny v Česku, od
počátku výstavby až po dnešní dobu. Prohlídky jsou zde
prováděny jak pro odbornou tak i laickou veřejnost. Pro
nás, jako laiky, byla celá prohlídka takto přizpůsobena.
Jen u teorie ale nezůstalo. Přešli jsme přes zdejší
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informační centrum, kde jsme za pomoci špičkové
audiovizuální techniky absolvovali pomyslnou cestu
jádrového paliva od A až do Z. Nahlédli jsme i do
výcvikového pracoviště zdejších operátorů, zblízka se
seznámili s výrobním blokem i samotným jaderným
reaktorem. O tom, že nás tato oblast velmi zaujala, svědčila
spousta otázek z naší strany, které byly vždy zodpovězeny.
Samozřejmě, že jsme se nedostali do přísně střežených
prostorů, ale právě i díky virtuální prohlídce jsme si
připadali, jako bychom všude byli osobně.
Když jsme téměř po půldruhé hodiny trvající prohlídce
odcházeli, byli jsme ujištěni, že nikdo z nás nebyl zasažen
radioaktivitou, o čemž se každý mohl přesvědčit zkouškou
na dozimetru, detektoru radioaktivity. Zato si ale každý
odnesl spoustu nových vědomostí a pěkných zážitků.
A za to, že jsme skutečně těch pěkných zážitků měli
hodně, je třeba opět poděkovat Zdence a Staňovi
Chudějovým. Jak za skvělý nápad, tak za zorganizování a
realizaci celé akce a samozřejmě i panu řidiči Janu
Kašparovi za naši bezpečnou přepravu.
text a foto: Ing. Pavel Hromada

VILA TUGENDHAT, PROPAST
MACOCHA A PUNKEVNÍ JESKYNĚ
Výlet byl zajištěn prostřednictvím cestovní kanceláře
Valaška. Průvodkyně CK se svého úkolu zhostila, podle
našeho úsudku, na výbornou, a to jak po stránce
organizační, tak i svými znalostmi nejen o cílových místech
našeho výletu, ale i během cesty, kdy nám předávala
zajímavé informace o místech, kterými jsme projížděli.
Stejně tak si zaslouží pochvalu a obdiv i pan řidič,
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který bravurně zvládal nástrahy v podobě objížděk v Brně,
kterými by bez nehody neprojel asi i méně zkušený řidič
osobního auta, nebo krkolomné zatáčky na úzké silnici
stoupající k vrcholu propasti Macocha.
Prohlídka vily Tugendhat proběhla ve třech skupinách
po 16 lidech vždy s hodinovým odstupem. A tak ti, kteří se
právě prohlídky nezúčastňovali, si mohli ve volném čase
prohlédnout krásnou zahradu, obhlédnout druhou krásnou
vilu, která též patřila rodině, nebo si zajít do kavárničky na
kávičku anebo do doporučené restaurace na oběd.
Vila Tugendhat, zapsaná v roce 2001 mezi světové
kulturní dědictví UNESCO, se nachází v městské části
Brno - sever na exkluzivní stavební parcele s krásným
výhledem na město. Je ojedinělým funkcionalistickým
dílem německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe,
který vypracoval návrh stavby na zakázku manželů Grety a
Fritze Tugendhatových v roce 1928. Architektovi nebyl
stanoven finanční limit na výstavbu. Právě díky tomu byly
využity unikátní technologie a nejmodernější dostupné
materiály, které byly dováženy z celého světa. Například
onyx ze severního Maroka, italský travertin či dýhy
z dřevin jako je palisandr nebo makassarský eben,
pocházející z jihovýchodní Asie.
Stavba vily byla zahájena 1929 a za rekordních 14
měsíců byla dokončena. Celkově stavba včetně veškerého
vybavení a zahrady vyšla na pět milionů
prvorepublikových korun, přičemž cena běžného domu
tehdy byla asi padesát tisíc korun. S nadsázkou lze říct, že
by se v té době za celkovou částku postavila skoro celá
Janová.
Budovu tvoří tři patra, i když při pohledu z ulice působí
vila jako jednopodlažní. V nejvyšším patře se nachází hala
pro přijímání hostů, oddělené ložnice se sociálním
zařízením, dva dětské pokoje a rozlehlá terasa. V patře se
rovněž nachází pokoj pro vychovatelku, byt správce a garáž
pro dva automobily.
Druhé patro mělo obytnou i reprezentativní funkci. Celá
přední stěna je prosklená velkými tabulemi průzračného
skla. Nachází se zde volný prostor dělený závěsy, dřevěnou
půlkruhovou stěnou a jednou onyxovou stěnou, která
propouští pod určitým úhlem sluneční paprsky, čímž se
mění její barva. Onyxová příčka byla vyrobena z medově
žluté horniny vytěžené v pohoří Atlas v severní Africe.
Součástí patra je i zimní zahrada, v níž se nacházelo jezírko
s vodními rostlinami a zeleň v květináčích. Interiér byl
vybaven elegantním nábytkem, který byl vyroben převážně
z trubkové a pásové oceli
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a exotického dřeva.
Spodní patro sloužilo jako technické zázemí a prostor pro
služebnictvo. K budově patří rozlehlá zahrada, která se
nachází v příkrém svahu. Ve vile manželé Tugedhatovi
bydleli pouze 8 let. Před začátkem druhé světové války
měli jakožto Židé obavy z německé expanze. V roce 1938
proto opustili Československou republiku. Před svým
odchodem s sebou stačili odvézt velkou část vybavení
interiéru vily.
V roce 1939 byla vila obsazena německým gestapem a
o tři roky později byla zapsána jako majetek Velkoněmecké
říše. Od roku 1945 byla vila zabrána Rudou armádou, která
zničila převážnou část zbylého vybavení interiéru. Naštěstí
roku 1969 byla vila zapsána do státního seznamu kulturních
památek. V 80. letech prošla stavební rekonstrukcí a v
letech 2010 - 2012 proběhla komplexní rekonstrukce
prostor včetně jejího vybavení, která vrátila vile podobu z
třicátých let minulého století.
Po prohlídce vily jsme se autobusem přesunuli na
parkoviště na vrcholu propasti Macocha. Odtud jsme šli
společně na vyhlídku, abychom nahlédli až na dno 138,5 m
hluboké propasti, která je svou délkou 174 m a šířkou 76 m
největší svého druhu v ČR i ve střední Evropě. Dnem
propasti protéká říčka Punkva, která napájí dvě jezírka.
K poslednímu cíli našeho výletu, kterým byly Punkevní
jeskyně, nám zbývalo zdolat vzdálenost asi 1 km v dosti
strmém terénu. Bylo na nás se rozhodnout, kdo se vydá na
cestu pěšky a kdo využije na jednu nebo obě cesty možnost
jízdy lanovkou.
Punkevní jeskyně jsou nejnavštěvovanějším jeskynním
systémem a jedinou zpřístupněnou jeskyní v Česku.
Punkevní jeskyně jsou součástí nejdelšího jeskynního
systému v ČR – Amatérských jeskyní. Délka zmapovaných
částí dosahuje 35 km. Jeskynní prostory probádal v letech
1909-1933 prof. Karel Absolon a jeho skupina. Suchá část
byla zpřístupněna již v roce 1909. Součástí 1,2 km
dlouhého atraktivního podzemního okruhu je návštěva dna
propasti Macocha. Plavba po podzemní říčce Punkvě je
provozována od roku 1920 a vrcholí v Masarykově dómu s
překrásnou krápníkovou výzdobou.
Závěrem už jen konstatování, že výlet byl velice
vydařený a zajímavý. Nezbývá než poděkovat manželům
Chudějovým, že pro nás vybrali a zajistili tento překrásný
výlet.
text: manželé Šmahelovi, foto: manželé Trlicovi
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NÁVŠTĚVA V TECHNICKÝCH
SLUŽBÁCH VSETÍN
Každého asi někdy napadlo, jaký je další osud roztříděného
odpadu, jestli má třídění smysl a jestli tato práce nakonec
nepřijde vniveč. Odpověď na tuto otázku jsme se dozvěděli
na exkurzi v Technických službách Vsetín, s.r.o., dne 21. 9.
tohoto roku.
Naši patnáctičlennou skupinu turistů velmi srdečně
uvítal v budově TS Jožka Pončík, náš spoluobčan, který
v této firmě pracuje i s manželkou. Po krátkém úvodu si nás
převzali paní Janošková, pracovnice TS Vsetín a pan
Slováček, zástupce firmy SUEZ Valašské Meziříčí, a.s.,
aby nás provedli areálem a osvětlili systém, jak zdejší
odpadové hospodářství vlastně funguje.
Paní Janošková nám ukázala místo, kde se shromažďuje
svezený domovní směsný odpad z popelnic, který se pak
velkokapacitními speciálními vozy odváží na určené
skládky, většinou na skládku TS Zlín. Skládkování odpadu
se stává ekonomicky velmi náročným. Při budování nových
skládek se musí dbát na dodržování nových přísných
hygienických a ekologických podmínek, tím se projekt
značně prodraží, což se pak promítne i do ceny za použití
skládky. A to nakonec finančně pocítí i občané. Proto jsou
přijímána opatření ke snižování produkce odpadu a klade se
důraz na třídění a recyklaci.
Nato se ujal slova pan Slováček a představil nám
moderní linku firmy SUEZ, na které se plastový odpad
vytřídí a slisuje do velkých balíků. Slisované PET lahve se
vyváží do Číny, ostatní plasty se prodávají jako palivo
například do cementáren.
V areálu jsme viděli haldy velkoobjemového odpadu,
pneumatik, skla, stavební suti, polystyrenu, dřeva a papíru.
Nic nepřijde nazmar. Sklo, polystyren, dřevo a papír se po
úpravě vrací do výroby jako druhotná surovina. Stavební
suť se drtí a znovu použije ve stavebnictví, bio odpad se
odváží ke kompostování. Jak říkal pan Slováček: „To, co
vidíte, není odpad, ale zdroje.“
V další sekci se shromažďuje nebezpečný odpad, jako
jsou eternitové tašky, lepenka, zbytky barev, ředidel, olejů
a chemikálií, který se odváží ke speciální likvidaci do
Hradčan u Přerova. Staré pneumatiky se předávají
k recyklaci firmě RPG Uherský brod.
Na závěr nám pro zpestření pracovníci ukázali výstavku
rarit, které občas lze v odpadu najít. Jsou to různé
elektrospotřebiče, aparáty, ale i houpací kohouti. To byla
poslední zastávka naší prohlídky.
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Poděkovali jsme našim průvodcům za zajímavé informace
s tím, že nás překvapilo, jaká je v celém areálu čistota a
pořádek. Jožkovi jsme poděkovali za umožnění exkurze a
sousedské přijetí. Dík patří i Janě Pončíkové, člence
našeho kolektivu, za dobrý nápad exkurzi uskutečnit.
Přesvědčili jsme se, že třídit odpad má smysl.
text: Ludmila Filáková, foto: Ing. Pavel Hromada

ZDAŘILÝ VÝLET TURISTŮ DO
ROŽNOVA
Poslední zářijovou sobotu si janovští turisté rezervovali na
výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Termín byl naplánován
proto, neboť se zde právě o tomto víkendu konaly tradiční
zahradní a řemeslnické trhy, širokému okolí známé jako
Valašská zahrada a Svatováclavský jarmark.
Jako přidaná hodnota byla zařazena exkurze do rodinné
firmy na výrobu netradičních svíček UNIPAR. Obě
avizované akce byly velmi přitažlivé, takže zájem byl opět
veliký. Bohužel autobus od Kašparů, který nám byl
k dispozici, byl jen třicetimístný, takže ne všichni zájemci
mohli být uspokojeni.
Jako první na programu dne byla zvolena návštěva
výrobny svíček a prohlídka tamní galerie s možností
nakoupení firemních výrobků. A to proto, že v dílně se
pracovalo jen dopoledne a my vše chtěli vidět na vlastní
oči. Jeden by řekl, cože může být na obyčejných svíčkách
a jejich výrobě tak zajímavého? A že vše tu neobyčejně
zajímavé bylo, jsme se záhy všichni mohli přesvědčit.
I když jsme tu přijeli téměř o půl hodiny dříve, než bylo
plánováno, ochotně nás přivítala a ujala se nás jedna z
manažerek podniku. Úvodem jsme byli seznámeni s
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s téměř třicetiletou historií tohoto rodinného podniku, od
založení až po současnost. Poté jsme přešli k prohlídce do
samotného provozu.
Podrobně jsme se seznámili s firemní technologií
výroby a jejími specifiky, včetně zhlédnutí samotného
postupu u jednotlivých druhů svíček od navržení až téměř
k jejich expedici. A v čemže spočívá ta zmiňovaná
výjimečnost od běžných a nám známých druhů svíček? Je
to především v tom, že zdejší svíčky nejsou vyráběny z
parafínu a odléváním, ale z čistého uhlovodíku lisováním
za studena. Svíčka tak hoří čistým, vysokým jasným
plamenem bez stékání vosku, nečoudí, a tím se nevylučují
žádné toxické látky. Rovněž dekorování svíček je
prováděno zde speciálně vyvinutou technologií. Díky ní
pracovníci firmy vytváří širokou škálu barvení a dekorací,
a to vlastními návrhy i dle požadavku zákazníka.
Všechny firemní výrobky jsme si pak mohli
prohlédnout ve zdejší galerii. Obdivovali jsme zde
speciální edice svíček i celých kolekcí, které jsou určeny
pro zvláště náročné zákazníky do luxusních hotelů,
recepcí, výstavních sálů, na svatební hostiny a podobně, a
to pro klienty téměř do celého světa. Zvláště pozoruhodné
byly kolekce se svíčkami, jejichž dekor byl vytvářen
křišťálovými perlami a postříbřenými ornamenty,
vyvážené do Dubaje, Západní Evropy a Ameriky.
Součástí celého výrobního komplexu je i prodejna, kde
bylo opravdu z čeho vybírat. A skutečně téměř každý si
něco koupil, ať už pro svoji potřebu, či dárek nebo pro
vzpomínku na tento nevšední zážitek.
Dále už naše cesta směřovala k hlavnímu cíli tohoto
výletu - tedy do areálu rožnovského kempingu na
Valašskou zahradu a Svatováclavský jarmark. Tato
prodejní výstava se koná pravidelně každoročně na jaře a
na podzim a prezentují se zde jak soukromí pěstitelé a
výrobci, tak zahradnické firmy z celé republiky. Jedná se
o největší vystavovatelskou a prodejní akci tohoto typu v
našem regionu.
Hned za vstupní branou nás okouzlilo nepřeberné
množství květin, okrasných dřevin, stánků zručných
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se svými výrobky a vším možným, co na takovou výstavu
a trhy patří. Kam se člověk podíval, probíhala tu čilá
směna peněz za zboží, nejen toho zahrádkářského. Ke
koupi svých produktů vybízeli ze stánků prodejci medu,
bylin, vína, sýrů, frgálů a dalších poživatin všeho druhu.
Odolat svodům lákavých nabídek stánkařů bylo opravdu
těžké. A tak nebylo divu, že jsme všichni byli brzy
obtěžkáni plnými taškami a balíčky. Ještě před
stanoveným časem našeho odjezdu jsme využili krásného
počasí a sesedli se u stolů na prostranství před pódiem, na
kterém k dobré pohodě návštěvníků vyhrávalo duo kántry
kapely. Zde, při koštování různých pochutin, zakoupených
nebo přinesených, jsme se jednoznačně shodli, že se tento
výlet opět vydařil a splnil naše očekávání. A za to jako
obvykle patří poděkování všem, kteří ho připravovali a
starali se o jeho zdařilý průběh, včetně řidičky autobusu
paní Kašparové za naši bezpečnou přepravu.
text a foto: Alexandra a Pavel Hromadovi

TURISTICKÝ VÝŠLAP NA TROJÁK,
MARUŠKU, BLUDNÝ A DO
HOŠŤÁLKOVÉ
Výlet začal e mailem: Rychlá akce. A tak jsme se
vydali v sobotu 13. 11. 2021 na autobusovou zastávku v
Janové. V Ústí nastoupily další turistky a na Vsetíně už
jen Krňovi. Nasadili jsme si opět respirátory a vydali se
autobusem směr Troják. Hned po vystoupení roušky dolů
a dát si "po kalíšku" a jedno rychlé foto. Když dorazili
autem ještě Navrátilovi, bylo nás celkem osmnáct.
Cesta na Marušku ubíhala a my se kochali krásnými
výhledy, a i když hodně foukalo, na Marušku jsme se
vydrápali. Krásný pohled na ty naše valašské kopečky.
Dál jsme pokračovali směr Bludný. Tam jsme se
rozdělili. Navrátilovi se vrátili zpět k autu a my
pokračovali směr Hošťálková a domů. I když byl výlet
krátký a letos asi i poslední (jako vždy Zdenka objednala
vhodné počasí), tak se vydařil.
text: Irena Tomečková, foto: Ing. Pavel Hromada
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FOTBAL – III. TŘÍDA sk. A – TABULKA

1. Střelná
2. Valašská Polanka B
3. Liptál
4. sd Janová/Leskovec B
5. sd Študlov/Lidečko B
6. Valašská Senice
7. Huslenky B
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KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 3/2021: …chvíle, kdy si občané zvolí nové vedení obce. Vylosován byl Michal Tkáč, Janová 200.
Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 4/2021: V roce 1880 z 547 občanů Janové… (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:

