ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

JANOVÁ POMOHLA PO TORNÁDU
MIKULČICÍM
Tento článek je věnován v první řadě všem občanům
Janové a přátelům obce, kteří se rozhodli přispět na
pomoc obcím zničeným tornádem, ať už materiálně
nebo finanční částkou. Výše jmenovaní si zaslouží
velké poděkování za projevenou sounáležitost nejen
s postiženým krajem, ale takto i s vlastním národem,
což snad může být naděje pro budoucnost v této
zhrublé a poblázněné době. Poděkování patří i obci a
především dobrovolným hasičům Janové, kteří
s nápadem přišli a také jej zrealizovali. S úctou
děkujeme!
Katastrofa, o které se dnes mluví spíše již jen ve
spojitosti s vynořujícími se špinavostmi, tu více, tu méně
oprávněnou kritikou, až po výhrůžky násilím nebo
osekáváním původních slibů především od státu, jak je
ostatně v naší zemi častým zvykem. Ale v době, kdy se
odehrál příběh popisovaný v tomto článku, jsme byli na
chvilku, a z velké části, jiným národem než je v současné
době stále častějším jevem – spíše člověk člověku
dravcem.
Dne 24. června 2021 okolo 19:10 se nad jižní částí
Moravy událo něco, o čem jsme doposud slýchali nebo
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vídali informace z velmi vzdálených zemí – vzniklo zde
tornádo o síle F4 na Fujitově stupnici, tedy druhé
nejsilnější tornádo z celé škály existujících možností.
Děs, hrůza, zmar, slzy, bolest, mrtví… Než se z prvního
otřesu vzpamatovaly vrcholné státní orgány, začala
s nebývalou iniciativou organizačně konat policie a
z popela vstávali první amatérští organizátoři pomoci.
Protože si hloupý stát zrušil po roce 1989 civilní
obranu řka, že se jednalo o komunistický výmysl proti
imperialistům, kteří se naopak stali našimi přáteli, nebylo
žádných vycvičených civilistů v záloze, specializovaných
právě na podobné katastrofy a jejich organizační
zvládnutí. To je tak, když nad rozumem vítězí politika,
podlézání a zášť. Navíc, když v některých západních
státech tyto civilní zálohy v různých formách existují!
Proto se obyčejní lidé za pochodu učili věci, které jsou
složitě zvládnutelné i pro profesionály. Samozřejmě, že
pak v prvních dnech vznikala řada zmatků, což rozumný
člověk s odstupem času musí hodnotit jako omluvitelné a
naopak kvitovat, co naprostí amatéři dokázali.
A zase, v těsném sledu po hasičích, policii a
zdravotnících, nabídl pomoc z velké části národ. Během
několika dní byly k prasknutí naplněny haly, stadiony,
stovky místností tunami ošacení, drogerie, čistících
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prostředků, ale především potřebnými nástroji a nářadím
pro úklid a obnovu. Na kontech nadací, charit, diecézí
začaly narůstat vklady až do desetimilionových a dokonce
stamilionových částek. Například na kontě pomoci
Moravě u Nadace Via, která zdaleka není tak podporována
hlavními médii jako jiné neziskovky, byla v době vzniku
tohoto článku částka 235 681 744 Kč, kterou dalo
dohromady 150 624 lidí a subjektů. A mezi vzkazy dárců
jste mohli číst i takové dojemné věty: „Bratia Cesi, držte
sa… Spolu to zvládneme.“
Sedm dní po 35 minutách hrůzy (ČHMÚ udává, že
tornádo trvalo v čase 19:10 – 19:45 od chvíle, kdy se
tromba dotkla země – pozn. aut.) vyjeli směrem na jižní
Moravu dobrovolní hasiči z Janové, Jaroslav Šimčík a Vít
Kopecký s redaktorem Janovských listů. Pohled na
zdevastované obce připomínal záběry z míst, kde probíhají
současné válečné konflikty pozemních vojsk. Člověk pak
v duchu porovnává, jak asi vypadá země zasažená totální
válkou, ničená tanky, děly, letectvem…?
Po cestě vesnicemi do Mikulčic, které nám určil
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koordinátor k poskytnutí nutné pomoci, naše hasičské
auto tu a tam lidé pokynutím rukou zdravili, ale spíše jen
sledovali pohledy, vesměs unavenými, prázdnými, ale
někdy i pohledy, v kterých se pomalu začaly objevovat
kousíčky naděje.
Dojeli jsme ke kulturnímu domu v Mikulčicích,
středobodu pomoci, který jsme mnohokrát viděli
v televizi, jehož omítka, jako ostatně téměř všude, byla
„vyšperkovaná“ střepinami střešních tašek, skleněných
smrtících střel a dalších projektilů. Lidské hemžení
působilo napohled naprosto zmatečně. Po chvíli
pozorování jste však objevili určitý řád. Nikdo nás nevítal,
nikdo nadšeně neaplaudoval. Sami jsme si museli najít
koordinátory, kteří jen krátce pozdravili, jedním slovem
řekli díky, zkontrolovali, co jsme dovezli a rozhodli, co
máme kde složit. Na žádné zbytečné fanfáry nebyl čas. Do
hlavního stanu složili janovští hasiči papírenské výrobky,
které nám s výraznou slevou poskytlo papírnictví Olšák,
protože většina organizace se vrátila k psacím potřebám a
papíru. Jen to hlavní běželo
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na noteboocích přes centrály.
U stanu, nedaleko polozbořeného domu, kousek od
kulturního domu visel na stožáru špinavý český prapor.
Zde, na místě pohromy, z něj do okolí vyzařovala obrovská
síla. Tady bylo všemi smysly cítit z posvátného kousku
látky opravdové češství, odhodlání učinit společně pod
tímto praporem snad i nemožné. Pocit, který jste zde při
pohledu na český prapor mezi troskami zažívali, fotografie
nebo reportáže nikdy přenést nedokáží. Jak neskutečně
rozdílné je chápání české vlajky zde a na stadionech,
v rukou fanoušků nebo na budovách, které dnes ani
nevnímáme a stále větší část obyvatel ani neví, proč jsou
vlastně vyvěšeny. Vděčnost a úcta k předkům mezi
obyčejnými lidmi se u nás velmi rychle vytrácí. Tedy až na
tu politicky strojenou.
Janovští hasiči dovezli od občanů Janové velmi vzácné
dary, které taktéž s výraznými slevami poskytly firmy
Tradix UH, a.s. pobočka Vsetín – Lázky a Coleman S.I.,
a.s. pobočka Vsetín - Lázky. Všichni si pamatují na záběry
modrozelených vesnic z ptačí perspektivy, kdy střechy
nahrazovaly nepromokavé plachty. Ač nepromokavé,
nikoliv bez škvír a mezer a proti větru málo odolné. Tyto
provizorní plachty mohli někteří občané Mikulčic, kterým
ještě zůstaly alespoň krovy, nahradit hydroizolačními
fóliemi, tedy podstřešními paropropustnými membránami,
zakoupenými právě za finanční dary občanů Janové, které
ochrání stavbu před deštěm i několik týdnů. Byl to úžasný
pocit, když jste viděli, jak chvíli po složení materiálu místní
lidé začali nakládat pomoc z Janové na kolečka a různé
vozíky.
Mezitím se stali hasiči z Janové součástí kolosu
pomáhajících. Naložili materiál a rozváželi jej dle pokynů
do okolí. Nezapomínalo se ani na nemohoucí nebo
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imobilní seniory, kterým naši hasiči rozváželi jídlo ze
společných hrnců.
Mnoho se napsalo o sounáležitosti, o pomoci,
dobrovolnících. To je však další věc, kterou nikdo naplno
nepocítí, pokud není na místě. To všechno dobré
vyzařovalo z lidí, kteří zde jako v mraveništi procházeli
všemi směry, radili si a navigovali navzájem. Policisté,
které známe spíše jako uniformy zachovávající si odstup,
v Mikulčicích radili, vysvětlovali, kde se dostat, co je zde
a co tady, bez otázek podobajících se výslechu. Zdravili a
byli opravdu vstřícní! Tehdy jen pomáhali. Tehdy se ještě
neobjevily lidské zrůdy schopné okrást rodiny, které přišly
o všechno, tehdy se ještě neobjevila pakáž, zneužívající
stravu zdarma, bez ověřování, kdo je kdo. Jestliže za
nouzového stavu při covidu dostal zloděj z prodejny dvě
léta natvrdo za šest rohlíků, tito netvoři by měli ve
fungujícím právním státu dostat alespoň padesát let.
Úžasní byli dobrovolní i profesionální hasiči, ale i sami
místní, kteří odpovídali na otázky, na které by určitě
nejraději zapomněli. Ale věděli, že lidé odjinud musí
poznat a slyšet všechny ty hrůzy. Vždyť vesnice na jižní
Moravě budou potřebovat pomocníky a podporu dlouho
poté, co média na zničené obce dávno zapomenou. Což je
vidět již nyní. Máme hordy vysokoškoláků s bezcennými
tituly na nepotřebné obory, jen aby se školy napakovaly,
ale tesaře, pokrývače, truhláře a další řemeslníky hledáme
jako jehlu v kupce sena.
Všude kolem jsme naráželi na ochotu, porozumění a
snahu pomoci. Sami postižení se snažili pomoci druhým.
Ovšem nejkrásnější okamžiky jsme prožívali, když se na
obličejích objevoval smích. Slyšeli jste jej v hlase. Ale
neviděli v mnoha očích. Tehdy ještě ne. Tam zůstávalo
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prázdno, smutek, snad s malými jiskřičkami naděje. A tak
vznikaly momentky, kdy se ženy hrabající železniční násep
smály na pozadí strhané elektrické trakce a se sloupy
obalenými plechy ze střech, jakoby pohozenými ručníky
zamrzlými v letu. Parta kamarádů řemeslníků
dokončujících pokládku střešní krytiny na víceméně
nepoškozeném domě, který měl společnou zeď s domem,
jehož trosky likvidoval bagr. Senioři, paní na invalidním
vozíku, kteří seděli na dvorku před domem bez střechy a
přes slzy a sevřená hrdla děkovali prostřednictvím
fotografií všem, kteří pomohli, kteří na ně nezapomněli.
Tedy i občanům Janové.
Snad nejvíce člověk pocítil rozsah tragédie při pohledu
na zdevastovaný hřbitov, kde nevyvrácené náhrobky byly
opravdovou výjimkou. Ještě více celou hrůzu a drtivou sílu
přírody umocní, když se podíváte na několik zbylých
pahýlů stromů na hřbitově a srovnáte je se stavem před
tornádem, kdy pahýly, dříve vzrostlé listnaté stromy,
tvořily kříž. Toto porovnání si můžete vyhledat ve
fotogalerii zachycující sbírku v Janové, předání pomoci i
místa tragédie na webové stránce www.rajce.idnes.cz
uživatel: hokuspokusfoto, fotoseriál s názvem Občané
Janové pro Mikulčice 2021, konkrétně fotografie 97 před a
98 po smršti.
Přestože řada občanů Janové přispěla na postižené obce
již přes různé nadace, diakonie a charity, dokázali za dva
dny, po které byla sbírka vyhlášena, věnovat na pomoc
jižní Moravě celkem 122 872 Kč plus materiální pomoc.
Do celkové částky odhlasovalo zastupitelstvo pomoc ve
výši 30 000 Kč, SDH Janová daroval 10 000 Kč, částkou
1 600 Kč přispěli janovští turisté. Sbírku podpořil i Penzion
– kavárna Janová částkou 6 500 Kč.
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Zbylou částku, 74 772 Kč darovali jednotliví občané. Ještě
jednou všem, kteří pomohli, děkujeme.
text a foto: Radomír Dolanský

ZÁPIS 26. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO
DNE 28. 6. 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 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
obce doplnil program o bod č. 11 Účetní směrnice –
Parkoviště u Hřbitova v obci Janová a bod č. 12 Finanční
dar obcím postižených tornádem.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 26
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření číslo 4
4. Závěrečný účet SOMV za rok 2020
5. Zpráva Revizní komise SOMV o výsledku kontroly
hospodaření s majetkem SOMV
6. Závěrečný účet SVHV za rok 2020
7. Dodatek č.1 ke smlouvě na realizaci akce LC Lysný
8. Obecně závazná vyhláška obce Janová o volném
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9. Obecně závazná vyhláška obce Janová o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
10. Koupě části pozemku p.č. 1169
11. Účetní směrnice – Parkoviště u Hřbitova v obci
Janová
12. Finanční dar obcím postižených tornádem
13. Různé
Návrh usnesení 286/0621: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 286/0621 bylo schváleno.
2. a
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Lubomír
Květoň a Aleš Olšák, zapisovatelem zápisu starosta obce
navrhl Richarda Machalce.
Návrh usnesení 287/0621: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Květoně a Aleše
Olšáka, zapisovatelem Richarda Machalce.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 287/0621 bylo schváleno.
2. b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 4
Účetní obce seznámila zastupitele podrobně s rozpočtovým
opatřením č. 4.
Návrh usnesení 288/0621: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 288/0621 bylo schváleno.
Bod 4 – Závěrečný účet SOMV za rok 2020
Starosta obce seznámil zastupitele se závěrečným účtem
SOMV včetně Zprávy č. 389/2020/EKO o výsledku
přezkoumání hospodaření SOMV, IČ: 70238880 za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí závěrečný účet
SOMV za rok 2020.
Bod 5 – Zpráva Revizní komise SOMV o výsledku
kontroly hospodaření s majetkem SOMV
Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou revizní komise
SOMV o výsledku kontroly hospodaření.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu revizní
komise SOMV.
Bod 6 – Závěrečný účet SVHV za rok 2020
Starosta obce informoval zastupitele o závěrečném účtu
SVHV za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí závěrečný účet
SVHV za rok 2020.
Bod 7 – Dodatek č.1 ke smlouvě na realizaci akce LC
Lysný
Starosta seznámil zastupitele se zněním dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 9. 2. 2021 Rekonstrukce LC Lysný.
V dodatku se uvádějí všechny parcely, na kterých bude
stavba probíhat podle projektové dokumentace.
Návrh usnesení 289/0621: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.
2. 2021 Rekonstrukce LC Lysný.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 289/0621 bylo schváleno.
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Bod 8 – Obecně závazná vyhláška obce Janová o volném
pohybu psů
Místostarosta obce seznámil zastupitele s návrhem
Obecně závazné vyhlášky obce Janová 2/2021 o volném
pohybu psů.
Návrh usnesení 290/0621: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janová 2/2021
o volném pohybu psů.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 290/0621 bylo schváleno.
Bod 9 – Obecně závazná vyhláška obce Janová o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Místostarosta obce seznámil zastupitele s návrhem
Obecně závazné vyhlášky obce Janová 3/2021 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Návrh usnesení 291/0621: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janová 3/2021
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 (
Lubomír Květoň)
Usnesení č. 291/0621 bylo schváleno.
Bod 10 – Koupě části pozemku p.č. 1169
Zastupitelé diskutovali o koupi části pozemku 1169, jenž
byla označena jako nově vzniklý pozemek p.č. 1169/2 o
výměře 599 m2 na základě geometrického plánu č. 973 –
113/2021 zpracovaného Ing. Martinem Trčálkem.
Nabídnutá cena je 450,- Kč za m2.
Návrh usnesení 292/0621: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje koupi nově vniklého pozemku p.č. 1169/2 o
výměře 599 m2 za cenu 450,- Kč za m2.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 292/0621 bylo schváleno.
Bod 11 – Účetní směrnice – Parkoviště u Hřbitova
v obci Janová
Účetní obce seznámila zastupitele s účetní směrnicí –
Parkoviště u hřbitova v obci Janová.
Návrh usnesení 293/0621: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje účetní směrnicí na akci Parkoviště u hřbitova v
obci Janová.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 293/0621 bylo schváleno.
Bod 12 – Finanční dar obcím postižených tornádem
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem finanční
pomoci pro obce postižené tornádem. Finanční pomoc
navrhnul ve výši 30.000 Kč, za které bude nakoupena
materiální pomoc a poté převezena ve spolupráci s SDH
Janová do obcí postižených tornádem.
Návrh usnesení 294/0621: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje finanční pomoc obcím postiženým tornádem ve
výši 30.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 294/0621 bylo schváleno.
Bod 13 – Různé
Starosta obce seznámil zastupitele o vybudování
provizorního chodníku k Pálenici Janová na straně u JZD,
navazoval by přes cestu k stávajícímu chodníku. Dále
informoval že do budoucna bude zpracovaný projekt na
vybudování chodníku i s přechodem pro chodce ve směru
k Pálenici Janová a ve směru
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k rodinným domům č.p. 66 a č.p. 67. Dále informoval o
jednání na Městském úřadu Vsetín o opravě cesty od
hřbitova k hlavní cestě směr Vsetín, která je v majetku
města Vsetín.

ZÁPIS 27. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO
DNE 7. 7. 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 5 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluven Bronislav Soukup, Aleš Olšák, Dalibor Bartík.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
obce doplnil program o bod Žádost o dotaci z rozpočtu
obce Janová – Myslivecký spolek Janová - Ústí
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 27
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR - Rekonstrukce LC Lysný
4. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR - Rekonstrukce LC Kadějov
5.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
k financování fondu sociálních služeb
6.
Žádost o dotaci z rozpočtu obce Janová –
Myslivecký spolek Janová - Ústí
7. Různé
Návrh usnesení 295/0721: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 5 , Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 295/0721 bylo schváleno.
2. a
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Taťána
Hradová a Lubomír Kotrla, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Richarda Machalce.
Návrh usnesení 296/0721: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Taťánu Hradovou a Lubomíra
Kotrlu, zapisovatelem Richarda Machalce.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 296/0721 bylo schváleno.
2. b
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Dohoda o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR - Rekonstrukce LC Lysný
Starosta obce seznámil zastupitele s dohodou o
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR na akci „Rekonstrukce LC Lysný“. Smluvní
strany dohody jsou obec Janová a Státní
zemědělský intervenční fond.
Návrh usnesení 297/0721: Zastupitelstvo obce
Janová schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace
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z Programu rozvoje venkova ČR na akci „
Rekonstrukce LC Kadějov“ a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se
0
Usnesení č. 298/0721 bylo schváleno.
Bod 5 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
k financování fondu sociálních služeb
Starosta
obce
seznámil
zastupitele
s Veřejnoprávní smlouvou o spolufinancování
sociálních služeb v ORP Vsetín a zapojených
obcí. Návrh příspěvku na spolufinancování je 50
Kč na občana obce, tj. celková částka ve výši
37 700 Kč pro letošní rok.
Návrh usnesení 299/0721: Zastupitelstvo obce
Janová schvaluje Veřejnoprávní smlouvu na
spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín a
příspěvek do fondu ve výši 37 750 Kč pro letošní
rok.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se
0
Usnesení č. 299/0721 bylo schváleno.
Bod 6 – Žádost o dotaci z rozpočtu obce Janová –
Myslivecký spolek Janová – Ústí
Starosta obce seznámil zastupitele s Žádostí o dotaci
z rozpočtu obce Janová pro Myslivecký spolek Janová –
Ústí ve výši 5.000 Kč.
Návrh usnesení 300/0721: Zastupitelstvo obce
Janová schvaluje Žádost o dotaci z rozpočtu obce
Janová pro Myslivecký spolek Janová – Ústí ve
výši 5.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 300/0721 bylo schváleno.
Bod 7 - Různé

ZÁPIS 28. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 6. 9. 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 7
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluven Bronislav Soukup.
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. 28
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 5
4. Stavební úpravy kuchyně a WC v budově MŠ
Janová
5. Ořez stromů
6. Dodatek ke smlouvě JDTM ZK
7. Žádost o dotaci – Český svaz včelařů
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. IP-12-8028699
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pokračování ze strany 6
Bod 7 – Žádost o dotaci – Český svaz včelařů
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Českého svazu
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
včelařů základní organizace Janová o dotaci
IV-12-8019056/2
ve výši 5 000 Kč.
10. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
Návrh usnesení 306/0921: 1. Zastupitelstvo obce Janová
IP-8027003
schvaluje žádost o dotaci Českého svazu včelařů ve
11. Stavební a autorský dozor – Rekonstrukce LC
výši 5 000 Kč.
Kadějov
12. Různé
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 2 (Květoň
Návrh usnesení 301/0921: Zastupitelstvo obce Janová
Lubomír, Kotrla Lubomír)
schvaluje zveřejněný program.
Usnesení č. 306/0921 bylo schváleno.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Bod 8 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
Usnesení č. 301/0921 bylo schváleno.
břemene č. IP-12-8028699
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
2.a
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Aleš Olšák
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8028699 mezi obcí
a Dalibor Bartík, zapisovatelem zápisu starosta obce navrhl
Janová a ČEZ Distribucí, a.s. na pozemku p.č.
Taťánu Hradovou.
2765/1 a 1450/2 v k.ú. Janová.
Návrh usnesení 302/0921: Zastupitelstvo obce Janová
Návrh usnesení 307/0921: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Aleše Olšáka a Dalibora Bartíka,
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
zapisovatelem Taťánu Hradovou.
věcného břemene č. IP-12-8028699.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 302/0921 bylo schváleno.
Usnesení 307/0921 bylo schváleno.
2.b
Bod 9 – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
IV-12-8019056/2
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 5
Účetní obce podrobně seznámila zastupitele s rozpočtovým
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
opatřením č. 5 a zodpověděla zastupitelům všechny dotazy
č. IV-12-8019056/2 p.č. 1067/16 k.ú. Janová mezi obcí
týkající se úprav v rozpočtu obce.
Janová a ČEZ Distribucí, a.s.
Návrh usnesení 303/0921: Zastupitelstvo obce Janová
Návrh usnesení 308/0921: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-8019056/2.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 303/0921 bylo schváleno.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Bod 4 – Stavební úpravy kuchyně a WC v budově MŠ
Usnesení č. 308/0921 bylo schváleno.
Janová
Bod 10 – Smlouva o zřízení věcného břemene –
Starosta obce předložil zastupitelům návrh stavebních úpravslužebnosti č. IP-12-8027003
v MŠ Janová, souhrnnou a technickou zprávu,
Starosta obce předložil zastupitelům
ke schválení
dokumentaci a rozpočty. Jedná se o vnitřní stavební úpravy vSmlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IPprostorách kuchyně, výdejny a přilehlých
12-8027003 p.č. 1746/6 k.ú. Janová mezi obcí Janová a
místnostech v 1.NP budovy Mateřské školy, Janová č.p. 58, parc.ČEZ Distribucí, a.s.
č. St.64, k.ú. Janová. V případě získání dotace se realizace těchtoNávrh usnesení 309/0921: Zastupitelstvo obce Janová
úprav uskuteční v letních měsících roku 2022.
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí návrh
služebnosti č. IP-112-8027003.
stavebních úprav kuchyně a WC v budově MŠ Janová.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Bod 5 – Ořez stromů
Usnesení č. 309/0921 bylo schváleno.
Starosta obce seznámil zastupitele s ořezem stromů. Jedná se oBod 11 – Stavební a autorský dozor – Rekonstrukce LC
lípu a jasan, které by se zkrátily cca o 4 metry.
Kadějov
Tyto stromy stojí po pravé straně komunikace směrem doStarosta obce informoval zastupitele o nabídkách na TDI
Hořanska.
na rekonstrukci lesní cesty Kadějov.
Návrh usnesení 304/0921: Zastupitelstvo obce Janová
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí nabídky na
schvaluje ořez stromů.
TDI – Rekonstrukce LC Kadějov.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 (Olšák
Bod 12 – Různé
Starosta obce informoval zastupitele o přikoupení
Aleš)
pozemku u hřbitova, díky kterému bude plocha hřbitova
Usnesení č. 304/0921 bylo schváleno.
do budoucna rozšířena.
Bod 6 – Dodatek ke smlouvě JDTM ZK
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č. 5Lubomír Květoň připomenul, aby se v nejbližší době
ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci
začal řešit návrh studie pro případnou rekonstrukci areálu
a správě Digitální technické mapy obce mezi Zlínským krajemhřiště TJ Tatran Janová a studie pro dostavbu sportovní
a obcí Janová.
haly.
Návrh usnesení 305/0921: Zastupitelstvo obce JanováAleš Olšák se zajímal, zda mapa znázorňující aktuální
schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě JDTM ZK.
situaci lesů obce Janová napadnutých kůrovcem, existuje
– mapu má lesní hospodář v PC.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 305/0921 bylo schváleno.
Dalibor Bartík podotkl, že po deštích na chodnících byl
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zpevňující recyklát spláchnutý a tvoří se kaluže. Na tento
problém upozornil i pan Kramný na příjezdové cestě ke
svému domu, kde recyklát byl častými dešti taktéž
spláchnutý.
Hradová Taťána se zajímala o počet dětí, které
nastoupily do MŠ pro rok 2021/2022 – dle starosty celkem
19
Dětí, (od 1. října 20 dětí).
Starosta obce informoval zastupitele o dalším jednání
týkajícím se radaru v obci Janová. Zatím jednání stále
probíhají, nicméně situace se nevyvíjí takovým směrem,
aby tato jednání s městem Vsetín ohledně umístění radaru
byla úspěšná.

NA MYSLIVECKÉ ZÁBAVĚ
V JANOVÉ SE STÁLY FRONTY
Pokud někdo tvrdí, že fronty na potraviny zmizely
s listopadem 1989, tak lže. V Janové sice Myslivecký
spolek Janová-Ústí nazval svoji akci zábavou, ale spíše to
chvílemi vypadalo, jakoby se jednalo o retro vzpomínky
na hladové fronty.
Záhy po páté hodině odpolední začala jako každý rok
velmi
oblíbená
zábava
domácích
vyznavačů
mysliveckých mňamozit, tzv. kastrólová show, kdy
vznikly dvě fronty s igelitkami, taškami různých velikostí
nebo zrovna s jídelními nosiči na pečeného divočáka se
zelím a knedlíkem a na srnčí guláš.
Již zde je možno pro mladší ročníky vlastními smysly
zažít, jak vypadaly fronty před masnami nebo
předvánočními zeleninami ještě v závěrečné části druhé
poloviny 20. století. Mezi kastrólové čekatele se zamíchali
cyklisti, kteří za léta konání mysliveckých

výletů už vědí, odkud k cyklostezce libá vůně vane.
Samozřejmě přicházeli i první návštěvníci večerní zábavy,
kteří nechtějí riskovat možnost, že dna pekáčů s pečenými
kňoury ani kotle srnčího guláše nejsou bezedná.
Komu nestačilo těchto dvou specialit nebo si užíval
života s mastnými ústy, nabízeli myslivci klobásy na grilu
nebo úžasně mastňoučká, před zraky hostů uzená, žebra.
Mňam, navzdory všem nutričním sestrám specialistkám!
Takto začíná vlastně již každý rok tradiční myslivecký
výlet, zábava, večer Mysliveckého spolku Janová – Ústí
pořádaný ve sportovním areálu v Janové. Na rozdíl od
drtivé většiny zábav není prvotním zájmem pořadatelů
v kamizolách trhat rekordy v návštěvnosti. Jak říká
předseda spolku Josef Mikulenčák, akci pořádají
především pro spoluobčany, aby se mohli přijít pobavit a
užít si společenského večera. Letos přišli ve větším počtu i
sousedé z Ústí, protože jejich tradiční rocková
trojkombinace se nekonala. Vlastně i v Janové se jednalo o
první kulturní společenské setkání. Dokonce snad první od
loňského mysliveckého výletu, který měl to štěstí, že se
vlezl do několika dnů, kdy zákazy nějakým omylem
polevily a mohly se udát oslavy v Janové a na Karlově
mostě.
K poctivě naloženým porcím, kdy mastné kýpalo z okrajů
talířů, přidala po sedmé hodině večerní svůj díl k dobré
náladě v Janové a okolí méně známá skupina Clera ze
Zlínska. Asi podobně jako skladba návštěvníků, byl pestrý
i playlist kapely, takže si na své přišla většina přítomných
systémem každý chvilku, tahá pilku, což se postupujícím
časem smazávalo a všichni tančili na všechno.
Jak je v Janové zvykem, na taneční parket se zpočátku
nikdo dlouho nehrnul, o to déle se však holdovalo tanci
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téměř až do doby, kdy nám jediná denní hvězda začala
prosvětlovat horizont na východě. Tož tak.
text a foto: Radomír Dolanský

DĚTSKÉ ODPOLEDNE S HASIČI
Den před největší akcí hasičského sboru, před Janovskými
šedesátkami, v sobotu 21. srpna, uspořádali místní
dobrovolní hasiči mírně opožděný dětský den, který však
dětem nahradil klasický 1. červen měrou vrchovatou. Snad
jen škoda pro děti i akci samotnou, že nebyla
proklamována všemi možnými způsoby, aby vešla více ve
známost. Ale i tak udělala radost řadě dětí.
Pro děti místní hasiči se svými kolegy SDH Vsetínměsto, SDH Semetín, SDH Ústí a Hasiči Karolinka
dobrodružnou stezku v bludišti hasičské techniky
s plněním úkolů opravdických hasičů. Stezka hasiče byla
rozdělena do pěti sektorů:
V prvním sektoru si mohly detailně prohlédnout hasičské
zásahové vozidlo, s kterým přijeli hasiči SDH Vsetínměsto. To bylo překvapení, kolik výstroje a výzbroje se do
auta vleze a co všechno je k hašení a záchranným akcím
potřeba.
Poznávání techniky pokračovalo u zásahového vozu
SDH Ústí na druhém stanovišti. Zde si mohly děti
vyzkoušet například hasičskou přilbu, a když si stáhly
sluneční clonu, změnily se v okamžení tak, že připomínaly
mimozemšťany z filmu Predátor. Taktéž si mohly
vyzkoušet různé části hasičské výstroje, takže docházely
k zjištění, že hasit požáry a zachraňovat lidi není nic
lehkého s tak těžkým vybavením.
Další stanoviště prostřednictvím hasičů SDH Semetín dalo
dětem za úkol část královské disciplíny požárních

útoků, a to sestřelení terče proudem vody. Místo klasické
požární stříkačky používané při soutěžích, použili hasiči ze
Semetína vlastní cisternu.
K hasičské práci patří i motání hadic. Napohled nic
objevného, ale dokázat smotat hadici co nejrychleji a přitom
do úhledného balíku, aby se nám nerozjížděl na jednu či
druhou stranu, aby šel bez problémů uložit na dané místo –
to žádná sranda není.
K velmi potřebným znalostem, které taky při pohledu
vypadají naprosto jednoduše, je zapojení hadic do
rozdělovače, nasazení proudnice a roztažení hadicového
vedení. V rychlosti, která je při požáru samozřejmě
rozhodující, najednou přestává být připojení hadice
k rozdělovači jednoduchou záležitostí. A špatně odvedená
práce může všechny kolem ohrozit, protože nesmírný tlak
hadici vymrští do prostoru jako lehounkou větvičku.
Za splnění nebo alespoň snahu o splnění všech disciplín
na jednotlivých stanovištích dostaly děti špekáček, který si
ihned mohly opéci. Ovšem tím program dětského dne
s hasiči zdaleka nekončil.
Děti se mohly podívat na hasičskou plošinu v akci,
s dosahem až 27 metrů, s kterou přijeli hasiči z Karolinky.
Později odpoledne předvedl starosta SDH Ústí, Libor
Dvořák ukázku tzv. ochlazovacího děla, které má opravdu
velký dosah. V průběhu odpoledne probíhala i dětská
diskotéka.
Celkově během dne do sportovního areálu v Janové
zavítalo více než šedesát dětí s rodiči samozřejmě nejen
z Janové. Cílem bylo hlavně děti pobavit, ale taky jim
zábavnou formou přiblížit nelehkou práci hasičů a možná
v nich i podnítit zájem o požární sporty mezi mladými
hasiči, kteří jsou v Janové velmi aktivní a úspěšní.
Velké poděkování patří výše uvedeným hasičským
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sborům a především místním hasičům, kteří celé odpoledne
připravili a zorganizovali.
text vytvořil na základě informací pořadatelů: Radomír
Dolanský, foto: Vít Kopecký

JANOVSKÉ ŠEDESÁTKY POŠESTÉ
Největší akce hasičů proběhla v Janové letos pošesté. Svědčí
to o schopnosti místního sboru vytvořit dostatečně kvalitní
podmínky pro uskutečnění opravdu náročné akce v rámci
požárních sportů mládeže.
Ačkoliv pro každou složku v obci je stále složitější získat
pro akce akceschopné, ale především ochotné
spolupracovníky, hasičům se zatím daří. Ne, že by se tak
stalo jako mávnutím kouzelného proutku. Je to o nadšení
rodičů mladých hasičů, žen i mužů ze sboru a řady těch, kteří
prostě jen rádi přiloží ruku k dílu ve jménu dobré akce.
Protože, ač se to na první pohled nezdá, akce jako Janovské
šedesátky vyžaduje pomocníky již při přípravě týdny před
dnem D, nejvíce během akce, ale i pro tu nezáviděníhodnou
úklidovou práci, kdy si ostatní už dávno lebedí doma na
kanapi.
V letošním roce doslova zaplavily sportovní areál děti
věkově od něco málo nad nulu až po hranici, kdy se
z dětských kategorií pomalu blíží mezi muže a ženy. Do
soutěže se přihlásilo 190 dětí. A protože se startovalo ve
všech kategoriích dvakrát, jednalo se teoreticky o 380
závodících, kteří se v Janové postavili na start. Když se toto
číslo převede do péče o soutěžící, přidají se k tomu desítky
rodinných příslušníků, rozhodčích, vedoucích kroužků a
dalšího doprovodu, měli všichni ti, kdo se na závodech
starali o žaludky a pohodlí hostů, práce nad hlavu.

Za léta pořadatelství se staly Janovské šedesátky vyhlášené
svými palačinkami potíranými nugátem a zakapanými
hustým sirupem. Zde opravdu každý rok hrozí, že obsluze
budou pro obrovský zájem utrženy horní končetiny. Místo
párků v rohlíku letos pořadatelé vyzkoušeli prodej
plněných toustů, což se rovněž setkalo s velkým zájmem
chuťových pohárků všech věkových kategorií. Žíznivé děti
zase okupovaly bečky s černočernou tekutinou a byly
chvíle, kdy by před nimi obsluha nejraději utekla podobně
jako tatínek s dcerkou před kňourem v reklamě století na
stejnojmenný nápoj. Ale své místo na slunci si vybojovala
tentokrát i čepovaná limonáda, o to více poté, co byly
bečky s kofolou vysáty do dna. Podobně si mákli chlapi u
grilovaných klobás. Prostě host do domu, pán do domu a
makat se musí, aby v hodnocení Janová obstála ve všech
ohledech, nejen v tom sportovním.
Letošní soutěž si však vybrala i daň za léta pořadatelsky
takřka bezproblémová. Došlo k několika, na první pohled,
ošklivým pádům, které naštěstí skončily všechny
s diagnózou nanejvýš – pár dní v klidu. Přestože pořadatelé
s celou ekipou hasičských mládežnických činovníků nikdy
nenechávají u dětských soutěží nic náhodě a raději při
jakémkoliv podezření volají profesionální lékaře.
Například v okamžiku těsně po pádu zdravotník, ani sám
zraněný nerozezná, jestli se jedná o natržený nebo „jen“
natažený sval, proto nemá cenu riskovat. Naštěstí byl
opravdu jen natažený.
V takových případech je zajímavé sledovat postoje
rodičů, jak odlišné jsou oproti hysterii a očerňování
například učitelů ve školách, kdy již předem za všechno
může učitel i při jednoznačném provinění dítěte. Rodiče
mladých hasičů dobře vědí, jak tvrdý sport, a možná
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úžasné poslání v dospělosti, si jejich děti vybraly, a i když
o tom nikdo nechce ani slyšet, všichni vědí, že k úrazu dojít
může. Nežádají vzteky a hloupostí bez sebe pro pořadatele
doživotí a neslibují soudy o milionové náhrady (což mnohé
jiné napadá v první řadě), ale jednají věcně a rozumně.
Samozřejmě se strachem a úzkostí o zdraví svého dítěte.
Takže ač si svoji daň pádů letos soutěž vybrala,
připravenost a taky umění dětí padat, jejich tvrdost, vše
nakonec dopadlo dobře a zraněné železné hasiče vždy
z dráhy doprovázel potlesk pro hrdiny.
Letos soutěže šedesátkových podniků v regionu jako
hlavní sponzor zaštiťovala firma TZB Group, s.r.o., která si
tímto určitě zaslouží poděkování, že se rozhodla k
sponzorování i v době, která podnikání, pokud nejedete
v prodeji roušek nebo covidových testů, zrovna nepřeje.
A to hlavní, jak se dařilo domácím mladým hasičům?
V podstatě je už téměř pravidlem, že jak kvalitně je
připravena janovskými hasiči celá soutěž, janovská mládež
se zde umísťuje trochu vzdáleněji od stupňů vítězů.
V kategorii minipřípravka Janovou reprezentoval jediný
hasič Jan Machalec, syn velitele SDH a vedoucího kroužku
mladých hasičů Richarda Machalce. V prvním kole se
Honzík postaral o humornou vložku, kdy položil proudnici
asi 15 centimetrů před cílem a s nezájmem odkráčel. To se
mohli vedoucí i rozhodčí utlouci smíchy (a nic jiného
nakonec nezbývalo ani otci – Ríšovi), když se něco
takového podaří dítěti, které trénuje sám otec – dlouholetý
hasič. U minipřípravek se stávají případy mnohdy zcela
nečekané. Avšak díky tomu, že byla soutěž dvoukolová,
Jan Machalec druhý pokus doběhl a umístil se nakonec na
chvályhodném 14. místě z celkově osmnácti soutěžících.
V kategorii přípravka Janovou reprezentovali tři
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zástupci Matěj Daněk, Eliška Kováčková a Veronika
Kosíková, kdy se nejlépe umístil prvně jmenovaný na 16.
místě z celkových 44 startujících. Hasičky skončily
v závěrečné čtvrtině startovní listiny. Ovšem pozor! Zde
musíme připomenout, že obě soutěžící jsou v podstatě
v kroužku mladých hasičů začátečnicemi, takže zde platí za
velký úspěch, že vůbec závod v pohodě absolvovaly.
V kategorii mladší žákyně měla Janová trojí zastoupení
Kamilu Kopeckou – 15. místo z 29 soutěžících a Adélu
Kosíkovou, která je stejně jako její sestra Veronika
nováčkem v týmu mladých hasičů a obsadila 22. místo a
Natálii Horákovou, která doběhla na 24. místě.
Ve starších žácích reprezentoval Janovou Adam
Hatlapatka, kterému se tentokrát nedařilo, a skončil na
předposledním místě. Ovšem jak pro hasičský sbor Janové,
tak pro samotného Adama je dostatečnou náplastí, že ho
často můžeme vidět na stupních vítězů během celé sezony
na řadě jiných soutěží v okrese. Takže jeden nezdar u
Adama vůbec nic neznamená, přestože se zrovna jednalo o
domácí soutěž.
V kategorii starší žákyně jsme měli rovněž trojí
zastoupení. Zde se mezi 48 soutěžícími umístily Ludmila
Hromadová, Ema Hromadová a Veronika Sůvová na 38.,
39. a 40. místě hezky v řadě za sebou. U Veroniky Sůvové
platí asi to samé, co u Adama, že na kolbištích mimo
Janovou sbírá poháry za umístění na bedně častěji, než by
se z domácí soutěže mohlo zdát.
text a foto: Radomír Dolanský

PUTOVÁNÍ ZA JANOVSKÝM
POTŮČKEM
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Jak vznikl nápad na hledání pramínků v blízkém okolí?
Celá idea vznikla při stanovení týdenního tématu, tedy
koloběh vody v přírodě, v rámci nějž jsme se seznámili s
různými pojmy a vytvořili si alespoň základní povědomí k
tomuto náročnému tématu.
V průběhu celého týdne jsme si o dané problematice
povídali. Vše vyvrcholilo ve středu, kdy jsme společně s
dětmi vyrazili na delší procházku, jejímž cílem bylo
nalezení zdejšího lesního potůčku. Po cestě měly děti
možnost pozorovat krásnou krajinu, také si dávaly hádanky
a pozorně sledovaly, kdy se objeví první pramínek vody.
Přesto, že se zdál cíl vzdálený, nakonec jsme k němu
dorazili. Společně jsme se zaposlouchali nejen do šumění
potůčku, ale také si vyslechli krátký příběh o kapičce
Karličce. Při zpáteční cestě jsme si také vyzkoušeli, jak se
dříve hledaly prameny vody, a že to nebyl vůbec
jednoduchý úkol, takový pramen najít.
Ve čtvrtek jsme si společně s dětmi vyrobili přesýpací
hodiny z odpadového materiálu, tedy PET lahví. Zvolená
výtvarná činnost děti velmi zaujala, procvičily si při ní
nejen tvořivost, rozvinuly svou kreativitu, ale především
zjistily, že i z odpadu se dá vytvořit něco nového.
Na konci týdne jsme si zahráli hru na galerii, kde měli
možnost ukázat malí umělci svá díla, již zmíněné přesýpací
hodiny. V průběhu hry jsme si také sdělili, každý postupně,
své zážitky z daného týdne.
Na závěr bych chtěla dodat, že právě učení prožitkem, hrou,
je jedno z nejzábavnějších a současně nejefektivnějších
učení vůbec. Proto se budeme i nadále snažit vytvářet pro
děti hravé a zároveň naučné programy.
text: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ Janová, foto:
Tereza Zychová, učitelka MŠ Janová

HASIČI JEDOU!
,,Poplach! Hoří!“ neslo se naší školkou. Hasiči přijíždí a
chystají se nás pomocí hasičského cvičení připravit na
poplach, kdyby hořelo.
Pro děti i pro nás bylo toto cvičení, velmi vzrušující a
poučné. Dozvěděli jsme se, jak to při takovém poplachu
vypadá, co je zapotřebí udělat, ale hlavně, jak nešířit paniku
mezi ostatní a být připraven.
Mezi dětmi panovala dobrá nálada a cvičný poplach si
velmi užívaly. Hlavně ale nezapomněly pořádně
prozkoumat hasičský vůz, pustit houkačku nebo si na chvíli
zkusit hasičskou helmu.
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Co si děti také vyzkoušely, bylo motání hadice nebo
nasazování proudnice. Byly moc šikovné, ve spolupráci si
vedly velmi dobře. Avšak, co děti asi nejvíce bavilo, bylo
hašení vodní hadicí na cíl. Byly to rození hasiči. Některé
to nadchlo tak, že vykřikovaly kolem, že z nich budou
hasiči.
Byl to den, který nás všechny naučil spoustě nových věcí,
ale i zabavil.
Takže: ,,Pozor, pozor, děti! Hasiči jedou!”
text: Tereza Zychová, učitelka MŠ, foto: Tereza Vaculová,
rodič

CESTA ZA ŘEMESLEM – KOLÁŘSTVÍ
Ve středu 23. 6. 2021 jsme se společně s dětmi vydali na
školní výlet, tentokrát do Nového Hrozenkova. Nejdříve se
děti řádně posilnily vydatnou snídaní, převlékly se a poté
byly poučeny o bezpečnostních pokynech. Na vlakovém
nádraží na nás čekali již další členové dětské
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nová místa a přitom tolik krásy a zajímavostí se nachází v
našem okolí.
text: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ Janová, foto:
Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ Janová

INDIÁNI VŠUDE KOLEM NÁS

posádky, které jsme převzali od rodičů a poté se už vydali
na dobrodružný výlet.
Při samotné cestě měly děti možnost pozorovat krásy
okolí, především početná stáda krav, ovcí i koní. Jakmile
jsme dorazili na vlakovou zastávku Nový Hrozenkov,
přepočítali jsme děti a vydali se směrem ke kolařské dílně.
Přestože bylo samotné místo obtížně k nalezení, nakonec se
na nás štěstí usmálo a my se dostali k vytouženému cíli.
Samotná dílna zaujala všechny výletníky, zejména svou
rozmanitostí a zajímavým vybavením i výrobky. Ve zkratce
jsme se dozvěděli něco málo nejen o daném řemesle, ale i
jeho majiteli, či historii dané budovy, v níž se neustále
vytváří neobyčejná a jedinečná díla. Děti si zde vyzkoušely,
jak se opracovávají kusy dřeva pomocí smirkového papíru,
také se posadily na již zrekonstruovaný tažný vůz. Za
zmínku stojí i obří dřevěná hokejka, která je rovněž součástí
dílny. A protože se dílna nachází v krásném vesnickém
prostředí, děti si mohly prohlédnout i zdejší zvířata
nedaleko a ti hladoví zakousnout něco malého na zeleném
paloučku.
Jelikož byl blízko i památník Antonína Strnadela,
rozhodli jsme se, že navštívíme i toto místo. V krásné
dřevěnici zdejší galerie byla spousta zajímavých i
netradičních ilustrací, právě od zmíněného autora, ale i
ukázka věcí, které dříve lidé používali. Jako zajímavost
kupříkladu i první valašský telefon. Jakmile jsme si vše
dostatečně prohlédli a občerstvili se, vydali jsme se na
zpáteční cestu.
Závěrem bych chtěla dodat, že samotný výlet byl nejen
pro děti, ale i pro nás pedagogy velmi inspirativní. A pokud
budete mít cestu kolem do Nového Hrozenkova, vřele
doporučujeme navštívit kolářství i památník Antonína
Strnadela. Většina z nás v dnešní době hledáme

Byly tu opět prázdniny a s nimi spojený letní provoz v naší
školce. Jako každý rok, i ten letošní v sobě skrýval
zvolené téma. To letošní se neslo v indiánském duchu.
Nejdříve jsme děti seznámili s postavou indiána, kdo
to je, kde bydlí, čím se živí a v neposlední řadě jak se
obléká. Děti zaujala také místa výskytu indiánů, jelikož
mnohé z nich byly přesvědčeny, že indiáni jsou jen v
pohádkách. Jakmile jsme dětem nastínili ono téma, nastal
čas tvoření a her.
Během celého prázdninového provozu bylo dětem
nabídnuto hned několik aktivit tvořivého, sportovního,
hudebního i naučného charakteru. Za zmínku z
kreativních činností stojí kupříkladu tvoření tomahavků a
lov bizonů, výroba lapačů snů, malování kamínků, výroba
šperků z těstovin, stavba tee-pee na školní zahradě,
bubnování a plno dalších.
Z těch pohybových naučení tance mango i indiánský
tanec. Během ranních i odpoledních aktivit jsme si
společně za doprovodu klavíru a dalších hudebních
nástrojů zpívali píseň Indiánská rodina, která svou melodií
a hravým pohybovým ztvárněním zaujala všechny děti.
Také jsme se naučili taneční píseň o toulavém vlkovi v
rodném jazyce Arapahů. Spolupráci, pomoc i toleranci si
děti vyzkoušely při společném tvoření totemu, který se
stal nejen součástí indiánského
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říkadla, ale také zdobí přední vchod naší školky.
Na závěr bych chtěla dodat, že i když jsme nebyli v
plném počtu dětí, tak i přesto jsme si užili toto prázdninové
dobrodružství. Tak uáááááááááááá a zdar všem indiánům.
text: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ Janová, foto:
Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ Janová

VYCHÁZKA NA SANTOV ZA
SLADKOU POCHOUTKOU
Tak jsme se konečně po nedobrovolné kovidové pauze
dočkali turistické vycházky na kopec. A to ne na ledajaký,
ale na jeden z ikonických vrchů Valašska, na Santov. Sešli
jsme se ráno 18. června na vlakové zastávce v Janové. Na
Vsetíně při přestupování na autobus do Malé Bystřice nás
byla docela početná skupina. Celkem přišlo 24 turistů. Po
půlhodinové jízdě přes Jasenku a Dušnou jsme vystoupili
na zastávce U Kočibů, kde bývala kdysi vyhlášená
hospoda. No, a pak už jsme se pěšky vydali po asfaltové
cestě na Santov.
Ale nejen vyšlapat na vrchol a těšit se z malebného
výhledu na okolní kopce bylo našim cílem. Po krátkém
odpočinku byla první zastávkou výrobna mléčného
karamele. Tuto sladkou dobrotu vyrábí paní Dana
Přistoupilová se svým manželem. Výrobna se nachází na
vrcholu Santova, odkud je krásný výhled. Všude kolem na
okolních stráních bylo vidět větší či menší usedlosti. Po
příchodu jsme se pohodlně usadili na terase ve stínu domu.
V dáli před našima očima se rozkládalo panorama hor
s Radhoštěm uprostřed. S přibývajícím dopolednem bylo
teplo stále větší a tak nám přišlo vhod, když nám hostitelé
nabídli vychlazenou domácí bezinkovou
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limonádu.
Pak už jsme se zaposlouchali do povídání o tom, jak se
vlastně karamel vyrábí. Je to práce zdlouhavá a vyžaduje
nejen odborné znalosti ale i praktické zkušenosti. Karamel
obsahuje pouze dvě suroviny. První přísadou je mléko,
které výrobci nakupují přímo od místních farmářů, druhou
je cukr. Po promíchání se sladká směs vaří, dokud se
nedosáhne požadované hustoty. Během vaření se musí
houstnoucí krém neustále míchat a podle potřeby zvyšovat
nebo snižovat teplota. Tepelná úprava tak může trvat 14 a
někdy až 16 hodin.
Hostitelé pro nás připravili ochutnávku dvou druhů
vychlazeného karamelu. Sladký i slaný karamel s kousky
čerstvého ovoce chutnal výtečně. Dozvěděli jsme se, že
krém se dá použít na mnoho způsobů. Třeba k ochucení
palačinek, do moučníků, do pohárů či jako chuťovka
s různým ovocem. Mnozí z nás využili možnost a na místě
zakoupili větší či menší balení, aby si pak doma sami něco
dobrého připravili. Pohodové dopoledne nám tak rychle
uběhlo.
Před polednem jsme se rozloučili a přemístili se do
nedaleké hospody. Byl čas posilnit se a dát si třeba kyselici,
guláš nebo jenom zahnat žízeň. Když se každý občerstvil,
jak chtěl, vydali jsme se na zpáteční cestu. Známá asfaltka,
po které jsme o několik hodin dříve šlapali do kopce, byla
teď jen o něco víc rozpálená. V Malé Bystřici stačilo
nastoupit do autobusu a nechat se odvézt zpátky domů.
A co dodat závěrem? Máme za sebou další vydařený
turistický výlet plný pohody a tentokrát nechyběla ani ta
sladká tečka.
text: Helena Kajšová, foto: Michaela Goláňová, Jiří Zajíc

VÝLET DO ZAKOPANÉHO A
VYSOKÝCH TATER
Po dlouhém půstu větších aktivit janovských turistů s
cestovní kanceláří CK Valaškou jsme se společně dočkali.
Přišla totiž sobota 3. července a s ní i dlouho a toužebně
očekávaný poznávací zájezd do Polska a slovenských
Tater.
Nemusím nikomu připomínat peripetie a problémy
související s dnešní „dobou covidovou“, která zcela určitě
poznamenala a stále ještě negativně ovlivňuje jakoukoliv
turistickou a cestovatelskou aktivitu a všechno co s ní
souvisí. Proto jsme byli všichni v mírných obavách, ale
hlavně s velkým očekáváním v sobotním ránu připraveni
doplnit zájezdový autobus CK Valašky, který byl jako
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vždy s pilotem Radkem vzorně přistaven, aby nás dopravil
do Zakopaného, cíle našeho třídenního poznávacího
zájezdu.
V autobuse nás přivítali naši spolucestující převážně z
Nového Jičína a hlavně náš průvodce „ukecaný Pavel“,
který nám všem vyrazil dech hned na začátku omluvou, že
nemá rád slivovici. Chtěli jsme ho vysadit hned u
partyzána ve Velkých Karlovicích. Mimo jiného nám
sdělil pár základních organizačních informací a hurá
jedeme za poznáním.
Cesta přes Slovensko do Polska proběhla bez větších
problémů. Tradiční zastávka v Žilině a pak překrásnou
Oravou na polskou stranu Tater. Je zvláštní, jak hranice
dokáže utnout ráz krajiny a architekturu regionu. Ta polská
podtatranská je zcela odlišná od té slovenské. Jakoby
dávala najevo skutečnost, že jsme na horách a každý
kousek stavení musí být do posledního centimetru plochy
využitý pro komerční účel. Práce tesařů v Polsku se v
mnohém podobá spíše umění s dřevem. Někomu se
samozřejmě nemusí tato zástavba líbit, ale když si
odmyslíme kýčovitost detailu, tak je to vždy velmi precizní
a pečlivá práce řemeslníků.
Zakopané, co k němu říci? Pro mě bylo až do zájezdu
Mekkou polského zimního lyžování. Procitnutí z tohoto
nevědomí jsem zažil po vysednutí z autobusu. Kdo byl na
nákupech v polském Těšíně, pochopí. A kdo ne, tak ať
navštíví ulici Krupówki. Zde bylo velmi obtížné dodržet 2
m odstupu. Naštěstí to byla jenom ukázka obchodního
umění Poláků, že se dá prodat naprosto vše. Následovala
cesta kabinkovou lanovkou na vrch nad Zakopaným Gubalówku. Škoda jenom, že se nám neukázaly horské
štíty polských Tater, byly zahaleny v mracích. Rovněž i
zde to bylo spíše jako na pouti než na horách. Pro
představu, takové naše malé Pustevny v den svátku Cyrila
a Metoděje. Zpátky jsme sešli po turistické značce do
Zakopaného, kde jsme se procházeli mezi davy Poláků,
občerstvili a něco na památku nakoupili. Pak následoval
přejezd autobusem do místa našeho prvního noclehu hotelu
Tatry. Mezizastávka s rychlou prohlídkou polské sakrální
architektury byla u dřevěné kapličky v Jaszczurówce
postavené kolem roku 1905.
Pak nás už očekával hotel Tatry. Na dnešní poměry
moderních wellnees center trochu zastaralý, ale příjemné a
klidné prostředí v přírodě s dobrou večeří a ochotným
personálem nám vše vynahradil. Druhý den ráno nás čekal
přejezd přes státní hranici na Slovensko s návštěvou
Belianských jeskyní. „Nefotit, nesahat, nasadit roušky
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a užívat si 90% vlhkosti,“ zaznělo z úst průvodkyně.
Překrásná přírodní ukázka a tak trochu mimo velkou
pozornost těch známých jeskyní v Nízkých Tatrách. Po
příjemné chladivé, více jak hodinové, procházce v jeskyni,
jsme autobusem absolvovali cestu do Tatranské Lomnice,
kde jsme strávili zbytek dne individuální turistikou v okolí
Skalnatého plesa. Nahoru jsme se samozřejmě dopravili
lanovkou, ale pak už každý dle svých fyzických možností
absolvoval procházky notoricky známého místa. Počasí pro
turistiku, že si lepší nelze přát.
Po příjemném procházení mezi skalami jsme se v
odpoledních hodinách lanovkou vrátili zpět k autobusu.
Někteří si nenechali ujít procházku k nedaleké legendě,
hotelu Morava, kde údajně stále pořádají vzpomínkové
aktivity na dobu, kdy se zde natáčel film Anděl na horách
v čele s nezapomenutelným Jaroslavem Marvanem.
Autobus nás pak dopravil do nedaleké Staré Lesné k
penzionu Lomnicky. A jak už to na našich vícedenních
zájezdech bývá, došlo po dobré večeři i na náš turistický
„dezert“, na posezení s harmonikou a občerstvení
podobnému malé svatbě. Terasa penzionu byla pro naše
vzpomínání s písničkou, jako stvořená. Nad Tatrou sa
blýska a pod Tatrami Hymna janovských turistů. Není to
velkolepé?
Třetí den ráno po bohaté snídani jsme opustili penzion a
následovala cesta do Štrbského plesa. Tam bylo pro nás
připraveno několik turistických vycházek a výstupů.
Někteří se šli podívat k Popradskému plesu, někteří k
vodopádu Skok v Mlynické dolině, jiní jen tak vychutnávali
horský vzduch v okolí Štrbského plesa. K našemu velkému
překvapení od naší předchozí návštěvy zde vyrostla
dominanta v podobě našich stezek v oblacích. Tak trošku
stranou jsou najednou skokanské můstky se

JANOVSKÉ LISTY
se svojí historií pořadatelství mistrovství světa. Názory
široké veřejnosti na tento moderní prvek rozhleden se zcela
určitě různí.
Všichni jsme si ten třetí den turistiky náramně užili a v
odpoledních hodinách se pomalu začali scházet k místu,
kde měl být na centrálním parkovišti přistaven Radkův
autobus. Kolem 16. hodiny totiž následoval odjezd z Tater
zpátky k domovu. Samozřejmě ti, co to znají, tak Salaš
Krajinka u Ružomberka s krajovými specialitami musela
být naší poslední zastávkou na tomto krásném a podařeném
zájezdu v době plné covidových zákazů a příkazů. Kolem
20. hodiny jsme dorazili do Janové všichni zdraví a plní
nových zážitků.
Děkujeme manželům Chudějovým za další krásný a
turistikou naplněný zájezd. Velké poděkování samozřejmě
patří i CK Valašce. Těšíme se a doufáme, že budou
následovat v blízké tobě další podobné aktivity. Na
shledanou na Chodsku.
text: Ing. Karel Trlica, foto: Ing. Lenka Trlicová

SETKÁNÍ NA KOTLOVÉ
Naše skupina turistů se opět vydala na výlet a cíl tentokrát
nebyl náhodný. Dne 24. července 2021 se totiž v sedle Pod
Kotlovou, na „území valašských pasekářů“, u horské chaty
Kotlová konal již sedmý ročník setkání čtyř spřátelených
obcí - Horní Bečvy, Prostřední Bečvy, Hutiska Solance a
Velkých Karlovic. Před dvěma lety jsme na tuto akci
natrefili náhodou, moc se nám tam líbilo, a tak jsme se
rozhodli návštěvu zopakovat. Tradičně jsme se vydali
vlakem do Velkých Karlovic a autobusem vyjeli do sedla
Čarták.
Při krátké instruktáži u mapy na začátku trasy, kde jsme
se dozvěděli, kolik nás čeká kilometrů a po které značce
půjdeme, zmínila naše vedoucí též nadcházející 15. výročí
otevření nedaleké Zvonice na Soláni. Poté jsme vyrazili po
hřebenovce směrem ke Kotlové a nebyli jsme sami.
Stejnou cestou se ubírali i další turisté, rodinky s dětmi a
pejsky a nechyběli ani cyklisté. Tato cesta je značená jako
turistická, ale zároveň i cyklistická trasa, takže je třeba
vzájemně se respektovat a dávat pozor, aby nedošlo
k nehodě.
Počasí nám přálo, bylo příjemné letní dopoledne,
sluníčko hřálo tak akorát a krajina odkrývala úžasné
výhledy po obou stranách cesty. Na jedné straně jsme na
pozadí Beskyd v mírném oparu rozpoznali Lysou horu,
Smrk a dobře známý Radhošť. O kousek dál vlevo se
rýsovala rozhledna na Velkém Javorníku, který jsme
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v minulosti taky zdolali. Na straně druhé se vine šedomodré
pohraniční pásmo Javorníků protkávané množstvím údolí a
údolíček.
U lyžařského vleku na Soláni nás lákala k návštěvě nově
vybudovaná chata Gigula s otevřeným bistrem. To už jsme
neodolali a udělali si kratičkou přestávku hlavně ze
zvědavosti, jak to tam vypadá. Je to povedené dílo zvenku
i zevnitř s nenásilným použitím prvků valašské
architektury. Udělali jsme nezbytné foto a pokračovali dál.
Nedaleko odtud nás malá tabulka u cesty upozorňovala, že
se nacházíme u orchidejové louky, na které – pokud
bychom ji navštívili v pravý čas – je možno vidět velké
množství takzvaných valašských orchidejí, převážně
vstavačů a prstnatců. Tentokrát však byla louka pokosená a
uklizená, což je způsob, jak tyto vzácné druhy uchovat do
budoucna. Bez pravidelného kosení by louka zarostla
plevelným náletem a orchideje by v nevhodném prostředí
postupně vymizely. Některé louky teprve na sečení čekaly
a byly plné krásného lučního kvítí, mezi nimiž dominovala
zářivě žlutá třezalka tečkovaná, známá léčivka podporující
dobré spaní.
Po necelých pěti kilometrech volné chůze jsme přišli
k chatě Kotlová, kde už panoval čilý ruch. Na volném
prostranství byly pod přistíněním přichystány lavice a
stoly, ve stáncích se nabízelo občerstvení téměř všeho
druhu, opodál se v kotli vařil guláš a z udírny voněly
klobásy. Na místě už bylo plno návštěvníků z pořádajících
obcí, ale i náhodných kolemjdoucích a cyklistů. Na kolech
dorazili a přidali se k nám i členové naší party manželé
Tomečkovi.
Někteří hosté a pořadatelé měli na sobě lidové kroje. Ve
valašských krojích byla též připravena cimbálová muzika
Soláň. Pozornost budili zejména portáši ve svých
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specifických úborech a s puškou přes rameno. Celou akcí
provázel slovem vtipný moderátor a ten ve 14 hodin vyzval
majitele chaty, spoluorganizátora a „pasekářského
buditele“ Jardu Fejfara, aby seznámil přítomné
s programem a pravidly následujících soutěží. Ten pěkně
valašsky uvedl soutěže: řezání klátu ve dvoch, jízda na
tragači ve dvoch – cérka s chlapem, pivní štafeta a tahání
lana bosky. Byly vytvořeny čtyřčlenné týmy ze zástupců
obcí
pod
názvy
HUŤAŠŤANÉ,
HORŇANÉ,
PROSTŘEDŇANÉ, KARLOVJANÉ a pátý tým tvořili
PASEKÁŘI. Cennou trofejí, o kterou se bojovalo, byla
putovní KYJAŇA – velká hůl, samorost, s vytvarovanou
hlavou s kloboučkem. Tou se pak starosta vítězné obce
může pyšnit ve své kanceláři až do konání dalšího ročníku.
Po zahájení přítomní portáši předvedli střelbu z ručnic a
později ukázku chytání pašeráků. Soutěžící se odebrali na
svá stanoviště a s nimi i fandící diváci.
Řezat pilou břichatkou neboli dvoumužnou není žádná
legrace. Soutěžící se pořádně zapotili, když se navíc do
jejich stanoviště nelítostně opíralo sluníčko. Jak je tato
disciplína náročná si pak mohli vyzkoušet i zájemci z řad
diváků, a i ti uznali, že je to řádná fuška.
Další disciplíny, jízdy na tragači (trakaři), se jako
předskokan zúčastnil i člen našeho kolektivu Staňa Chuděj,
který při rozhovoru moderátorovi prozradil, že kořeny jeho
předků sahají do Velkých Karlovic. Nyní bydlí v Janové,
takže je vlastně tuplovaný Valach. Na trakaři vezl náhodně
vybranou holčičku z řad přihlížejících. Za hlasitého
povzbuzování souputníků a dalších diváků Staňa (77)
proklusal vytyčenou tratí jako mladík. Podle soutěžních
pravidel se jízdy účastnila dvojice, kdy zprvu vezla žena
muže a zpět muž ženu. Nejednou se však stalo, že žena
v poklusu nezvládla jízdu a náklad vysypala. Okolostojící
fandové tak měli o zábavu postaráno.
Zdálo by se, že soutěžit v pití piva je snem nejednoho
muže, ale když vedle vás stojí rozhodčí a měří čas, asi to
v hrdle drhne. Náročné to bylo zejména pro ženy, ale
snažily se statečně, aby pro tým získaly potřebné body.
Přihlížející fandili zejména jim.
Vyvrcholením soutěží bylo přetahování lana. Tam se
všichni vydali ze všech sil, které jim ještě zbývaly. Nikdo
nechtěl dát soupeři body zadarmo, bosé nohy se zarývaly
do země, ale co naplat, silnější vyhrává. Někteří diváci byli
nadšení, jiní zklamaní, ale jen tak trochu. Vždyť je to hlavně
zábava.
A zábava to byla opravdu veliká a diváci, kteří seděli
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nejenom na lavicích, ale i na zemi, se dobře bavili. K tomu
hrála cimbálovka, se kterou jsme si zazpívali známé
valašské písničky a s obdivem se podívali na tančící
odzemkáře. Přestože tady nejhlavnější bod programu,
označený jako muziga, tancovačka, zábava až do rána,
festovná pasekářská veselica teprve začínal, pro nás nastal
čas k návratu. Přes ujišťování pořadatelů, že mají
domluvený úplněk, aby svítil na cestu, jsme raději vyšli za
světla. Stejnou trasou jsme se vrátili přes Soláň na Čarták,
nasedli do autobusu a plní úsměvných zážitků jsme ujížděli
k domovu.
Málem bych zapomněla; po součtu všech získaných
bodů zvítězili a putovní trofej získali HORŇANÉ, tedy obec
Horní Bečva.
text: Ludmila Filáková, foto: Michaela Goláňová, Zdena
Šimarová

TURISTICKÉ LOUČENÍ S LÉTEM
Turisté z Janové spolu s přáteli z Ústí a Vsetína ani letos
nemají, ze známých důvodů, mnoho příležitostí ke
společným výletům. Každá úspěšná akce se počítá.
Jednou z nich byl v sobotu 28. srpna krátký výlet se
společným posezením přátel janovské turistiky. Pozvání na
naše společné setkání mělo symbolický podtext – turistické
loučení s létem. Cíl procházky byl na našem známém a
oblíbeném výletišti u janovské vodní nádrže zvané Řečiska.
Ta je v dohledu od cyklostezky Bečva, avšak skryta za hrází
a zelení. Travnaté břehy, jindy navštěvované rybáři, byly
tentokrát prázdné. Ale naprosto mimořádně tam stála - k
našim službám objednaná - polní kuchyně! Že bude i
tentokrát o naše žaludky dobře postaráno, se dalo tušit z
pozvánky, kde Zdenka Chudějová připomínala, abychom si
přinesli lžíce a hrnky.
Když jsme kolem druhé hodiny, a to ještě za svitu
sluníčka, ve skupinkách dorazili na místo, již tady hořel
oheň pod kotlem, v kterém Luděk Rasocha a Kryštof Pacut
ochotně připravovali a dokončovali turistický guláš. Kotel
byl patřičně objemný, však nás přišlo na 35 strávníků! Také
další dobrodinci, manželé Trlicovi, začali chystat zájemcům
dobrou kávu. Postupně, jak tady bývá zvykem, se plnil pult
různými dobrotami a pochutinami z našich domácností.
Vůně téměř hotového guláše budila chutě všech
přítomných. Ty ale záhy začal chladit přicházející drobný
déšť z pochmurného nebe. Nyní se projevila prozíravost
dobré duše Jiřinky Machalcové, která zajistila urychlenou
stavbu velkého skládacího přístřešku, pod který jsme
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se téměř všichni pohodlně vměstnali. Výborné jídlo,
pivko nebo slivovička, to vše podpořilo dobrou náladu.
Přátelé a známí si spolu vyměňovali novinky a
vzpomínali na společné zážitky. Dokonce i obloha se
znovu vyjasnila, takže jsme pořídili pár fotografií pro
vzpomínku a do naší turistické kroniky. Jak už to na
našich akcích bývá, nesměla chybět naše turistická
hymna. V závěru nás Zdenka Chudějová seznámila s
připravovanými výlety na nejbližší období. K ní se ještě
přidala Jiřka Machalcová se zprávou o připravovaném
čaji o páté, tentokrát ve valašském stylu. Nezbývá než si
přát, aby se neopakovala pandemická situace z loňského
roku a všechny plánované akce se zdařily. Ještě dříve, než
jsme se rozešli k domovům, jsme celé místo našeho
odpoledního pobytu uklidili, jak je to u nás samozřejmostí
a dobrým zvykem.
Domů jsme se všichni vraceli s dobrými pocity
krásného prožití odpoledne naší báječné party janovských
turistů. Že se to po delší odmlce znovu podařilo, je na
místě poděkovat Zdence a Staňovi Chudějovým. Rovněž
obětavým kuchařům Luďovi a Kryštofovi, ale i všem
ostatním, kteří se jakoukoliv mírou zasloužili o tuto
zdařilou společenskou akci.
text: Jiří Zajíc, foto: Ing. Pavel Hromada

VZPOMÍNKA JANOVSKÝCH
TURISTŮ
V Janové už pěknou řádku let existuje skupina turistů. Za
dlouhé roky přibyli noví členové, a tak se malá skupinka
rozrostla na několik desítek turistických nadšenců. Ale
jak šel čas, někteří z nich nás navždy opustili.
Stalo se již tradicí, že se vždy na začátku podzimu
sejdeme na místním hřbitově, zapálíme svíčku a
zavzpomínáme na společné chvíle. Stejně tak tomu bylo i
tento rok v pátek 3. září odpoledne. Letos jsme společně
vzpomínali na našich pět kamarádů Danu, Zdenku, Jožku,
Pavla a Milana.
text: Helena Kajšová

OSMÝ ROČNÍK MEMORIÁLU
ANTONÍNA SOUKUPA
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Huslenky zvítězily docela vysoko 4:0. Následoval zápas
TJ Sokol Huslenky a domácí TJ Tatran Janová a
Huslenky opět slavily vítězství 2:1. Domácí neuspěli ani
proti Valašské Polance a prohráli 0:1, takže na vlastním
hřišti staří pánové z Janové letos obsadili poslední třetí
příčku. Druhé místo vybojoval TJ Sokol Valašská
Polanka a zlato si z Janové odvezli borci z TJ Sokol
Huslenky.
Mistrovská část memoriálu měla být původně o
čtyřech mužstvech, ale FC Leskovec se v předvečer
memoriálu omluvil. Takže se na pažitu sešla mužstva TJ
Sokol Huslenky, TJ Sokol Ústí a TJ Tatran Janová.
Jednotlivá utkání odpískali jako hlavní rozhodčí Libor
Skalický, Jiří Pavlica a Jaroslav Hrubý. Tentokrát se hrálo
na 2x30 minut opět systémem každý s každým.
Odpolední část turnaje zahájil zápas TJ Sokol Huslenky
proti TJ Sokol Ústí, kdy Ústí zvítězilo poměrem 3:1.
V následujícím zápase TJ Tatran Janová porazil TJ Sokol
Huslenky 2:0 a v rozhodujícím zápase Janová versus Ústí
o prvenství rozhodly teprve penaltové rozstřely, z kterých
vyšlo vítězně mužstvo TJ Sokol Ústí.
Celkově si tedy hlavní cenu osmého ročníku
Memoriálu Antonína Soukupa odvezli borci z Ústí,
Janová vybojovala druhé místo a třetí pozice zůstala pro
TJ Sokol Huslenky.
text: Radomír Dolanský, foto: Josef Holec

V sobotu 31. 7. 2021 uspořádala Tělovýchovná jednota
Tatran Janová již poosmé fotbalový memoriál, jako
obvykle rozdělený na zápasy starých pánů a odpolední
mistrovské zápasy.
K zápasům starých pánů dorazila mužstva TJ Sokol
Huslenky, TJ Sokol Valašská Polanka a domácí TJ Tatran
Janová. Jako hlavní rozhodčí je při těchto zápasech již
nepostradatelnou ikonou Miroslaw Teter. Hrálo se na
2x20 minut, systémem každý s každým.
Memoriál zahájili vzájemným zápasem mužstva TJ
Sokol Huslenky a TJ Sokol Valašská Polanka, kdy
Periodický tisk územně správního celku. Čtvrtletník Janovské listy vydává Obecní úřad Janová nákladem 250 ks.
Vydání je distribuováno zdarma. Odpovědný redaktor Radomír Dolanský. Redakční rada: Ing. Romana Hromadová,
Dalibor Bartík, Ludmila Filáková. Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a úpravu
příspěvků. Janovské listy 4/2021 vyjdou v prosinci 2021. Uzávěrka je cca 15. den včetně v daném měsíci. Za materiály
použité v reklamě a dokumentech jiných subjektů redakce nezodpovídá. E-mail redakce: janovske.listy@email.cz
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FOTBAL – III. TŘÍDA sk. A – 2021/2022 ROZPIS ZÁPAS
Ne
So
So
So
Ne
So
So
Ne
So
Ne
So
Ne

22. 08.
04. 09.
11. 09.
18. 09.
26. 09.
02. 10.
09. 10.
24. 10.
30. 10.
17. 04.
23. 04.
01. 05.

10:15
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
13:30
13:30
2022
2022
2022

Val. Polanka B – sd Janová/Leskovec B
sd Janová/Leskovec B – sd Študlov/Lidečko B
Huslenky B – sd Janová/Leskovec B
sd Janová/Leskovec B – Liptál
Val. Senice – sd Janová/Leskovec B
sd Janová/Leskovec B – Střelná
sd Janová/Leskovec B – Val. Polanka B
sd Študlov/Lidečko B – sd Janová/Leskovec B
sd Janová/Leskovec B – Huslenky B
Liptál – sd Janová/Leskovec B
sd Janová/Leskovec B – Val. Senice
Střelná – sd Janová/Leskovec B

5:2
3:1
0:1
-

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 2/2021: …Závod míru s celkovým vítězem Padrnosem. Vylosována byla Andrea Martečková, Janová
208. Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 3/2021: Zbývá již pouhý jeden rok do… (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:

