ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ

ČÍSLO 4/2019

SVÁTEČNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení občané,
datum nás opět přivedlo do bodu, kdy člověk, firma nebo
obec hodnotí, jak byl uplynulý rok úspěšný, co se podařilo,
a co mohlo být naopak lepší. To se týká i práce
zastupitelstva a obce Janová jako celku.
Největší dokončenou akcí, která byla zahájena již
předchozím zastupitelstvem, je sanace sesuvu na Štěpnici
o celkových nákladech 7 262 654 Kč. Výše dotace činila
5 821 625 Kč. Mnozí z Vás určitě zaregistrovali
dokončenou revitalizaci hřbitova. Zde obec hodlá ještě
vytvořit parkoviště. Abychom akci mohli zahájit, musíme
počkat na schválení změny územního plánu, který by se
měl začít projednávat na počátku roku 2020. Pokud
nenastanou žádné problémy, mohl by být schválen ještě
v 1. polovině příštího roku.
Zastupitelé
nezapomínají
ani
na
průběžné
zušlechťování vzhledu obce. Někdy jsou to jen drobnosti,
pro někoho možná téměř neviditelné, ale v celkovém
pohledu přínosné. Ať už začneme třeba „obyčejnou“
instalací odpadkového koše na frekventovaném místě
nebo opravou střechy autobusové zastávky a její celkovou
revitalizací, natřením laviček novým ochranným nátěrem,
udržováním květinových záhonů především v prostoru u
křižovatky, až po, jak můžete vidět od první adventní
neděle, zkrášlení centra obce vánočním osvětlením.
Výhledově, mimo jiné, uvažujeme o zakoupení a instalaci
autobusového přístřešku pro zastávku ve směru na Velké
Karlovice.
Zde bych chtěl občany požádat o spolupráci. Budeme
jen rádi, když nám přijdete říci nebo napíšete (pro listovní
poštu má obec schránku ve vstupním vestibulu obecního
úřadu) Vaše postřehy, co vše by se dalo zlepšit. Každý má
jiné vidění a může se jednoduše přihodit, že co občanovi
padne do oka ihned, nemusí ani starosta vidět, přestože
kolem inkriminovaného místa bude chodit každý den. To
se samozřejmě a především týká
i nedostatků. Nejde sice řešit vše, a řada věcí se někdy

díky zkostnatělým předpisům řeší zdlouhavě, ale určitě
nemůžeme řešit nedostatky, když o nich nevíme. Takže
upozorňujte nás, protože většina občanů si nás zvolila jako
své zástupce. Nespoléhejte na možnost, že zastupitelé
automaticky vědí všechno!
Ne vždy se během roku všechno daří, stejně jako ve
všech oblastech lidského konání. A přestože by toto
celoroční shrnutí mělo být především v duchu svátečním,
neznamená to, že se záměrně budeme vyhýbat
nepříjemným tématům. V tomto roce podal jeden
z občanů naší obce trestní oznámení ve věci revitalizace
hřbitova. Šlo o oficiální podání vůči obci, které nebrání
žádný zákon nebo nařízení uvést plné jméno občana.
Nechci však volit cestu konfrontace, proto jsem se této
možnosti vzdal. Trestní oznámení bylo podáno, přestože
jsem se snažil připomínky zmíněného občana vždy
vysvětlit a opakovaně jsem mu nabízel možnost schůzky
s projektantem a stavebním dozorem.
Nicméně trestní oznámení pro nás nebylo strašákem,
poněvadž ještě před šetřením policie proběhly ve věci
státní kontroly bez námitek. Navíc jsme si vybrali
spolehlivý stavební dozor. Pouze došlo k tomu, že na
vyšetřování padla řada pracovních hodin Policie ČR,
zastupitelů a dalších zainteresovaných osob. Protože se
žádná tvrzení uvedená v trestním oznámení nepotvrdila,
byla věc samozřejmě odložena.
Tady bych rád znovu apeloval na všechny občany, kteří
mají jakákoliv podezření na možné nepravosti stran práce
zastupitelstva bez faktických důkazů, aby se obrátili
s dotazy jakkoliv nepříjemnými na moji osobu, popřípadě
využili telefonního čísla nebo emailu starosty (viz
kontakty na webových stránkách obce) nebo se přijďte
informovat na zastupitelstvo. Právě výše uvedený případ
dokazuje, že mnohdy volíme kroky neodpovídající našim
představám o skutečnostech, u nichž jsou možná
jednoduchá vysvětlení.
Jako další akci zlepšující život občanům obce se
zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci na výměnu
veřejného rozhlasu.
Taky opakovaně upozorňujeme Ředitelství silnic
Zlínského kraje na nutnost generální opravy mostu. Naše
připomínky jsou brány na zřetel, ovšem realizace opravy
určitě nenastane v tomto volebním období a možná
budeme rádi, když se tak stane v tom příštím. V tomto
případě obec uvažuje, že v rámci oprav opět zprovozní
veřejné osvětlení i na druhé straně mostu, které je
momentálně nefunkční. Rovněž zpracováváme žádost o
dotaci na zmírnění následků kůrovcové kalamity.
Jak jsem již vzpomněl v předchozích odstavcích, jsou
nedostatky, které se řešit dají, ale realizace nemusí být
okamžitá. Takovou záležitostí je například dlouhodobý
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problém s výpadky veřejného osvětlení. Zadali jsme
v první řadě výrobu nového rozvaděče, takže pokud dojde
k výpadku, bude alespoň mnohem rychlejší a jednodušší
jej eliminovat. Výpadky pravděpodobně způsobuje
především
vítr
zkratující
elektrické
vedení.
V následujícím období bude majitel rozvodné sítě měnit
sloupy elektrického vedení, takže nově budou vodiče
v izolačních chráničkách, a tím se zbavíme jednoho
problému s výpadky. Dlouhodobým a asi hlavním úkolem
v tomto směru bude výměna elektrického vedení a
některých sloupů veřejného osvětlení. Zde asi budeme
muset investovat vlastní zdroje a výměnu si rozložit na
etapy, poněvadž jsme prozatím nezaznamenali žádný
dotační titul, který by šel použít na tento náš problém.
Za celoroční činnost pro občany naší obce chci
poděkovat všem spolkům. Ať už je doba či nálada ve
společnosti jakákoliv, nelze složkám, ale i občanům jednotlivcům upřít snahu a přes všechnu nepřízeň,
například v návštěvnosti akcí, především výdrž dělat pro
své sousedy něco navíc tak, jak to bylo na vesnici zvykem
snad od dob, kdy začaly vznikat.
Chci rovněž poděkovat zastupitelům za vše, co se jim
v roce 2019 podařilo vyřešit v zájmu občanů naší obce
s vírou, že i nadále nebude dne, kdy by zapomněli, ve
jménu koho skládali slib zastupitele. Poděkování patří i
zaměstnancům obce. Mnoho hezkých svátečních chvil
přeji i Vám, vážení občané, a nám všem společně bych
chtěl popřát úspěšné vykročení do roku 2020 v pracovním
i soukromém životě.
text: starosta obce Ing. Jaroslav Tomanec, foto: Radomír
Dolanský

UPOZORNĚNÍ NA TŘÍDĚNÍ
KUCHYŇSKÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Počátkem roku 2020 začne platit povinnost pro obce třídit
i kuchyňské oleje a tuky. K tomuto účelu bude ve sběrném
dvoře za obecním úřadem umístěna černá plastová
popelnice o objemu 120 l se soupisem, co lze do popelnice
třídit. Měla by být na místě ještě před Vánoci.
Nejvhodnější je vyhazovat použité oleje v uzavřených
PET lahvích, popřípadě v plastových kanystrech.
POZOR! Popelnice neslouží na třídění průmyslových,
například vyjetých motorových, olejů. Jejich likvidace
se řídí zákonným ustanovením o průmyslových olejích,
které přesně definuje, jak s těmito odpady nakládat.
Třídění má několikerý důvod a zrovna ochrana přírody
není tentokrát na prvním místě. Chrání se tím především
samotní občané, obce a města před katastrofickými
haváriemi kanalizační sítě. Jako příklad můžeme uvést
obří hroudu tuku, dětských plen, hygienických utěrek a
dalších „ingrediencí“, která ucpala kanalizaci v Londýně.
Chuchvalec měřil 250 metrů a vážil 130 tun.
Dalším přínosem třídění kuchyňských olejů a tuků je
možnost jejich použití ve spalovnách, kde se přeměňují na
elektřinu a teplo.
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UPOZORNĚNÍ NA NUTNOST
POŽÁDAT O ZASTAVENÍ VLAKU
S novou platností jízdních řádů nastoupil nejen na trati
Vsetín – Velké Karlovice nový dopravce s vlastními
vlakovými soupravami. Podle jízdního řádu jsou
všechny stanice u všech spojů, vyjma Vsetína, Hovězí,
Halenkova, Karolinky a Velkých Karlovic NA
ZNAMENÍ. Tzn., že pokud pojedete ze Vsetína, po
odjezdu ze stanice Ústí (v opačném směru po odjezdu ze
stanice Hovězí) musíte stisknout červené tlačítko
s nápisem HALT WUNSCH, což je zkrácenina
německého halt auf wunsch – zastávka na znamení.
Kdo by si pomyslel, že ve 21. století budou mít na
Valašsku výhodu naši pradědové, kteří se za nacistické
okupace povinně učili němčinu? Auf Wiedersehen, liebe
Leser.
Vlakový jízdní řád naleznete na internetových
stránkách obce v oddíle aktuality.

ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ ZE
DNE 9. 9. 2019
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno
v 17:00 hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 9 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
obce program doplnil o bod č. 9 - Žádost o zřízení věcného
břemene p. č. 2822/3.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 10:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 7
4. Pojistná smlouva obec
5. Pronájem části pozemku p. č.1005/1
6. Žádost o prodej pozemku p. č. 2761
7. Oprava MK
8. Oprava - Sportovní hala
9. Žádost o zřízení věcného břemene
10. Různé
Návrh usnesení 116/0919: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 116/0919 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Aleš
Olšák a Richard Machalec, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 117/0919: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Aleše Olšáka a Richarda
Machalce, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 117/0919 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 7
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Účetní
obce
seznámila
zastupitele
podrobně
s rozpočtovým opatřením č. 7.
Návrh usnesení 118/0919: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Rozpočtové opatření č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 118/0919 bylo schváleno.
Bod 4 – Pojistná smlouva obec
Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkami pojistných
smluv na celkové pojištění obecního majetku a
odpovědnosti.
Svoji nabídku zastupitelstvu předložil i pan Varaja
zastupující ČSOB pojišťovnu, a.s.. Po zvážení veškerých
nabídek zastupitelstvo doporučilo vybrat upravenou
Pojistnou smlouvu majetku od ČSOB pojišťovny,a.s.
Návrh usnesení 119/0919: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Dodatek k pojistné smlouvě ČSOB pojišťovny,
a.s. a pověřuje starostu obce k podepsání Dodatku dané
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 119/0919 bylo schváleno.
Bod 5 – Pronájem části pozemku p.č. 1005/1
Starosta obce požádal pana Jana Hromadu o upřesnění
záměru pronájmu pozemku p. č. 1005/1. Vzhledem
k tomu, že je na pozemku navážka, která znemožňuje
odstavení osobního dopravního prostředku, starosta obce
navrhl, že sám osloví majitele navážky s žádostí o její
odstranění.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí pronájem části
pozemku p. č. 1005/1.
Bod 6 – Žádost o prodej pozemku p. č. 2761
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o prodej
pozemku p. č. 2761 o výměře 334 m2. Vzhledem k tomu,
že se jedná o ostatní komunikaci, není v zájmu obce tento
pozemek prodat.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí žádost o
prodej pozemku p. č. 2761.
Bod 7 – Oprava MK.
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtem na opravu
místních komunikací, na kterých je tato oprava nezbytná.
Návrh usnesení 120/0919: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje opravu MK.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 120/0919 bylo schváleno.
Bod 8 – Oprava – Sportovní hala
Starosta obce informoval zastupitele o uskutečněných
opravách sportovní haly. Ze strany zhotovitele bylo
doporučeno umístit nad zadním vchodem do sportovní
haly stříšku, která bude chránit celou plochu schodiště.
Cenová nabídka firmy Jaromír Juráň – DARK obsahovala
dvě možné varianty. Starosta obce se na doporučení
zastupitelstva rozhodl zvážit i další možnosti umístění
stříšky.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí opravu
sportovní haly.
Bod 9 – Žádost o zřízení věcného břemene p. č. 2822/3
Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost o zřízení
věcného břemene na pozemku p. č. 2822/3. Žadatel má
zájem o zřízení věcného břemene z důvodu možnosti
rozdělení svého vlastního pozemku na dvě části. Toto
rozdělení je možné jen tehdy, bude-li mít zřízeno věcné
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břemeno přes pozemek p. č. 2822/3.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí žádost o zřízení
věcného břemene p. č. 2822/3.
Bod 10 – Různé
Starosta obce informoval zastupitele o probíhajících
pracích na opravě autobusové zastávky.
Lubomír Kotrla se dotazoval, zda vratné kelímky budou
vyrobeny ještě letos. Pravděpodobně do konce roku budou
kelímky vyrobeny.
Lubomír Květoň se zajímal, zda bylo již zakoupeno
vánoční osvětlení. Starosta zakoupil nové osvětlení ve tvaru
stromečků, které bude nainstalováno v průběhu prosince.
Aleš Olšák upozornil na úvoz v Hořansku, kde při dešti se
úvozem valí nejen voda, ale i štěrk a kamení. Příští rok se
obec pokusí o úpravy, které by mohly tento problém
částečně vyřešit.

ZASEDÁNÍ 11. ZASTUPITELSTVA
OBCE JANOVÁ ZE DNE 7. 10. 2019
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 8 členů
zastupitelstva,
zastupitelstvo
je
usnášeníschopné.
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.
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 11:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 8
4. Žádost o zřízení věcného břemene chůze p. č. 2822/3
5. Modernizace místního rozhlasu
6. Měření rychlosti
7. Smlouva o dílo – dodatek č. 1 – zpracování změny
územního plánu
8. Různé
Návrh usnesení 121/1019: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný program.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 121/1019 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Romana
Hromadová a Lubomír Květoň, zapisovatelem zápisu
starosta obce navrhl Richarda Machalce.
Návrh usnesení 122/1019: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Romanu Hromadovou a
Lubomíra Květoně, zapisovatelem Richarda Machalce.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 122/1019 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Rozpočtové opatření č. 8
Účetní obce seznámila zastupitele podrobně s rozpočtovým
opatřením č. 8.
Návrh usnesení 123/1019: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Rozpočtové opatření č. 8.
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Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 123/1019 bylo schváleno.
Bod 4 – Žádost o zřízení věcného břemene chůze p.
č. 2822/3
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí zřízení
věcného břemene chůze na parcele číslo 2822/3.
Předložil zastupitelům Smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi obcí Janová a panem Pavlem Štecem na
věcné břemeno chůze k výše zmíněné parcele.
Návrh usnesení 124/1019: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene chůze na
parcele číslo 2822/3 mezi Obcí Janová a panem Pavlem
Štecem.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 124/1019 bylo schváleno.
Bod 5 – Modernizace místního rozhlasu
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtem na
modernizaci místního rozhlasu. Předložil návrh firmy
ENVIPARTNER, s.r.o., ke zpracování žádosti dotace ve
výši 70% z operačního programu protipovodňových
opatření.
Návrh usnesení 125/1019: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje podání žádosti na zpracování dotace na
modernizaci
místního
rozhlasu
u
firmy
ENVIPARTNER, s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 125/1019 bylo schváleno.
Bod 6 – Měření rychlosti
Starosta obce předložil zastupitelům výsledky měření
rychlosti v obci Janová. Seznámil zastupitele
s možnostmi k jednání s Městským úřadem Vsetín na
měření rychlosti v obci.
Návrh usnesení 126/1019: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje pověření starosty k jednání s Městským
úřadem Vsetín o měření rychlosti v obci Janová.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 126/1019 bylo schváleno.
Bod 7 – Smlouva o dílo – dodatek č. 1 – zpracování
změny územního plánu
Starosta obce předložil zastupitelům Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo - na zpracování změny územního plánu
od firmy Alfinvest Zlín spol. s.r.o.
Návrh usnesení 127/1019: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
Alfinvest Zlín spol. s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 127/1019 bylo schváleno.
Bod 8 – Různé
Starosta obce informoval zastupitele o jednání se
Zlínským krajem na opravu mostu. Výsledkem jednání
je možná oprava do pěti let. Dále informoval o
zakoupení vratných kelímků s logem obce Janová.
Poděkoval občanům Janové, jmenovitě Daliboru
Bartikovi a Jiřímu Zmeškalovi za zlatou plaketu za
odběr krve.
Informoval zastupitele o jednání na schvalování
strategického dokumentu rozvoje SVHV. Na jednání
navrhnul Jaroslava Tomance, Richarda Machalce a
Bronislava Soukupa.
Dále informoval o výběru nájmu ze sportovní haly
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v období za období od září 2018 do září 2019 ve výši
2 005 000 Kč.
Lubomír Květoň se zajímal o Hodnotící zprávu na
zpracování lesních porostů, starosta ho informoval, že
zpráva je již zpracovaná.
Starosta obce informoval o jednání na pronájem reklamní
plochy na sportovní hale ve velikosti čtyř ploch za
domluvenou částku 36.000 Kč bez DPH.

ZÁPIS Z 12. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVÁ ZE
DNE 18. 11. 2019
(bez kontroly a jazykových úprav redakce)
Bod 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Janová bylo zahájeno v 17:00
hodin. Starosta obce konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že přítomno je 9 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta
obce program doplnil o bod č. 3 - Stížnost rodičů a bod č.
18. - Žádost TJ Tatran Janová
Program zasedání zastupitelstva obce Janová č. 12:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Stížnost rodičů
4. MŠ – převedení prostředků z rezervního fondu
investičního fondu
5. MŠ – příspěvek na sporák
6. Rozpočtové opatření č. 9
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
8. Návrh střednědobého rozpočtu obce na roky 2021 - 23
9. Plán inventur
10. Návrh rozpočtu MŠ na rok 2020 + návrh
střednědobého rozpočtu MŠ na roky 2021 - 23
11. Upravené stanovy SOMV – přijetí nových členů
12. Dodatek – Smlouva o poskytování služeb v oblasti
životního prostředí
13. Pronájem reklamních ploch
14. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 1563/28
15. Žádost o odprodej částí pozemku p. č. 1450/3, 1450/2
a 2765/1
16. Žádost o odprodej/pronájem části pozemku p. č.
2826/3
17. Zpráva kontrolního výboru
18. Žádost TJ Tatran Janová o dotaci od OÚ
19. Různé
Návrh usnesení 128/1119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje zveřejněný a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 128/1119 bylo schváleno.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli zápisu byli starostou obce navrženi Dalibor
Bartík a Bronislav Soukup, zapisovatelem zápisu starosta
obce navrhl Taťánu Hradovou.
Návrh usnesení 129/1119: Zastupitelstvo obce Janová
určuje ověřovateli zápisu Dalibora Bartíka a Bronislava
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Soukupa, zapisovatelem Taťánu Hradovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 129/1119 bylo schváleno.
Kontrola usnesení – usnesení jsou průběžně plněna.
Bod 3 – Stížnost rodičů
Rodiče dětí z MŠ Janová informovali zastupitelstvo o
svých problémech týkajících se MŠ Janová. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce ke svolání třídní schůzky za účasti
rodičů dětí MŠ, ředitelky MŠ a zastupitelstva v MŠ Janová.
Termín bude všem včas upřesněn.
Návrh usnesení 130/1119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje řešit stížnost rodičů a pověřuje starostu obce ke
svolání třídní schůzky MŠ Janová.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 130/1119 bylo schváleno.
Bod 4 – MŠ – převedení prostředků z rezervního do
investičního fondu
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí MŠ Janová o
převedení prostředků ve výši 60.000 Kč z rezervního fondu
do investičního fondu.
Návrh usnesení 131/1119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje převedení prostředků ve výši 60.000 Kč
z rezervního do investičního fondu.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 131/1119 bylo schváleno.
Bod 5 – MŠ – příspěvek na sporák
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem přispět
z rozpočtu obce částku 47.000 Kč na pořízení nového
sporáku do kuchyně MŠ Janová.
Návrh usnesení 132/1119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje příspěvek na sporák do MŠ Janová ve výši 47.000
Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 132/1119 bylo schváleno.
Bod 6 – Rozpočtové opatření č. 9
Účetní obce seznámila zastupitele podrobně s rozpočtovým
opatřením č. 9.
Návrh usnesení 133/1119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 133/1119 bylo schváleno.
Bod 7 – Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Účetní obce předložila a podrobně vysvětlila zastupitelům
návrh rozpočtu obce na rok 2020.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí návrh rozpočtu
obce Janová na vědomí.
Bod 8 – Návrh střednědobého rozpočtu obce na roky
2021 - 23
Účetní obce předložila a vysvětlila zastupitelům návrh
střednědobého rozpočtu obce na roky 2021 – 23.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí návrh
střednědobého rozpočtu obce Janová na roky 2021 - 23.
Bod 9 – Plán inventur
Starosta obce seznámil zastupitele s plánem inventur za rok
2019. Inventarizační komise byla navržena ve složení:
předseda Dalibor Bartík, členové Aleš Olšák, Michal Tkáč
a Miroslava Kotrlová. Předseda a členové inventarizační
komise byli proškolení starostou obce.
Návrh usnesení 134/1119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje plán inventur.
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Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 134/1119 bylo schváleno.
Bod 10 – Návrh rozpočtu MŠ na rok 2020 + návrh
střednědobého rozpočtu MŠ na roky 2021 - 23
Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu MŠ
Janová na rok 2020 a návrh střednědobého rozpočtu MŠ
Janová na roky 2021 – 23.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí návrh
rozpočtu MŠ Janová na rok 2020 a návrh střednědobého
rozpočtu MŠ Janová na roky 2021 - 23.
Bod 11 – Upravené stanovy SOMV – přijetí nových
členů
Starosta obce seznámil zastupitele s upravenými
stanovami Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko týkající
se přijetí nových členů.
Návrh usnesení 135/1119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko, IČ: 70238880, se sídlem Svárov 1080, 755 01
Vsetín v předloženém znění s účinností od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 135/1119 bylo schváleno.
Bod 12 – Dodatek – Smlouva o poskytování služeb
v oblasti životního prostředí
Starosta obce předložil zastupitelům Dodatek ke Smlouvě
o poskytování služeb v oblasti životního prostředí.
Dodatek obsahuje rozšíření a zajištění služeb týkajících se
odděleného shromažďování biologicky rozložitelných
odpadů a odděleného shromažďování použitých tuků a
olejů.
Tato opatření se neobejdou bez cenových úprav.
Návrh usnesení 136/1119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb
v oblasti životního prostředí.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 136/1119 bylo schváleno.
Bod 13 – Pronájem reklamních ploch
Starosta obce informoval zastupitele o pronájmu reklamní
plochy na fasádě budovy číslo popisné 284 Sportovní hala
v obci Janová o celkové ploše 48 m2 za cenu 36 000 Kč
bez DPH / rok.
Návrh usnesení 137/1119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje pronájem reklamních ploch.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 137/1119 bylo schváleno.
Bod 14 – Žádost o odprodej části pozemku p. č. 1563/28
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o odprodej
části pozemku p. č. 1563/28 v katastru obce Janová.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí žádost o
odprodej části pozemku p. č. 1563/28.
Bod 15 – Žádost o odprodej částí pozemku p. č. 1450/3,
1450/2 a 2765/1
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o odprodej
částí pozemku p. č. 1450/3, p. č. 1450/2 a p. č. 2765/1 v k.
ú. Janová.
Návrh usnesení 138/1119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vyhlášení záměru na odprodej částí pozemku p.
č. 1450/3, 1450/2 a 2765/1
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 1 (Květoň Lubomír),
Zdrželi se 0
Usnesení č. 138/1119 bylo schváleno.
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Bod 16 – Žádost o odprodej/pronájem části pozemku
p. č. 2826/3
Starosta obce předložil zastupitelům žádost o
odprodej/pronájem části pozemku p. č. 2826/3 v k. ú.
Janová. Zastupitelé souhlasili s pronájmem daného
pozemku nikoli s prodejem.
Návrh usnesení 139/1119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku p. č.
2826/3.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 1 (Olšák Aleš), Zdrželi
se 0
Usnesení č. 139/1119 bylo schváleno.
Bod 17 – Zpráva kontrolního výboru
Dalibor Bartík informoval zastupitele o výsledku kontroly
KV. Zpráva kontrolního výboru bude veřejně dostupná
k nahlédnutí na obecním úřadě.
Zastupitelstvo obce Janová bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru.
Bod 18 – Žádost TJ Tatran Janová o dotaci od OÚ
Janová
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí TJ Tatran
Janová o dotaci od OÚ. Návrh na dotaci je ve výši 40.000
Kč.
Návrh usnesení 140/1119: Zastupitelstvo obce Janová
schvaluje žádost TJ Tatran Janová o dotaci od OÚ Janová
ve výši 40.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 140/1119 bylo schváleno.
Bod 19 – Různé
Vánoční osvětlení bude nainstalováno koncem listopadu.
Rozsvícení vánočního stromu před OÚ proběhne 11. 12.
2019
Květoň Lubomír upozornil zastupitele na nový jízdní řád
firmy Arriva (vlaková doprava).
Smlouva na pronájem plochy před Sportovní halou (prodej
frgálů) byla na žádost nájemce vypovězena.

SDĚLENÍ FIRMY VSACKO
HOVĚZÍ a.s.
Firma Vsacko Hovězí a.s., živočišná výroba, přijímá
objednávky na prodej masa z našich ekologicky
chovaných býků. Maso je baleno po 10 kg, prémiová
masa, jako je svíčková nebo roštěnky, jsou zvlášť.
Bližší informace na čísle tel.: 736632863 nebo na email:
vsacko.maso@centrum.cz .
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Letos Janová přivítala mezi své občany deset dětí, což je
pro obec se 755 (k 1. 1. 2019) obyvateli příznivá zpráva.
Rodiče, babičky a sourozence přivítala kulturní
referentka a zastupitelka obce Romana Hromadová.
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SVATOMARTINSKÁ VYCHÁZKA
S LAMPIONY
Opět pod taktovkou dobrovolných hasičů obce se
uskutečnil v den svátku Martina v Janové lampionový
průvod na oslavu pro někoho Martina bílého sněhového,
pro druhé zase svatého. Ten v Janové byl tak i tak.
Protože letošního Martina čekala premiéra nejen
v rytířské zbroji, ale i coby udatného jezdce na koni, musel
se vnitřně odpoutat od černých myšlenek u velkého hrnce
se svařeným vínem. Děti si zase mohly ještě před
průvodem v hasičské zbrojnici zkrášlit hrníčky na
kouzelný lektvar, který hasiči vykouzlili zase jen a jen
Zároveň uvedla vystoupení dětí z místní školky pod
vedením ředitelky Martiny Borsíkové Ďurinové a
učitelky Kateřiny Václavíkové, které působily jako
hudebnice a nápověda nebo rušičky případné trémy. Děti
zpívaly, tančily, přednášely básničky a dokonce si zahrály
na sudičky. Za své vystoupení sklidily ovace především
od dospělých diváků.
Nové občánky přivítal starosta obce Jaroslav
Tomanec, pro kterého byla tato slavnostní akce rovněž
premiérou ve funkci. Při vítání občánků a přání spokojené
budoucnosti mu držela palce jedna z dcer, která patřila do
herecké skupiny ze školky.
Po projevu starosty následovaly podpisy rodičů do
pamětní kroniky, předání květin maminkám a
upomínkových dárků na slavnostní okamžik. Rodiče, jak
je v Janové letitým zvykem, následně nechali fotit své
nejmenší ratolesti v kolébce a vytvářeli si s nimi společná
fota.
text a foto: Radomír Dolanský
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pro ně. Pro děti byly nachystány třeba i omalovánky a
největší část nadšených nosičů lampionů předváděla své
barevné a blikající zázraky před zbrojnicí.
A už byl zde, už se ozval před zbrojnicí klapot kopyt!
Dav zašuměl, oči zazářily podobně jako blikající světýlka
na statném těle Martinova koně. Sám Martin sice na koně
nevyskočil, ale s pomocí přátel se na jeho hřbet nakonec
dostal a vše bylo připraveno k zahájení průvodu. Letos to
byl opravdu početný průvod, a i když nebudeme
nadsazovat jako na Letné, určitě se počet pohyboval
blízko stovce zúčastněných. Na nebi vykukoval zpoza
mraků pan Měsíc pouhý den před úplňkem. Jediné, co
mohlo účastníkům průvodu trochu kazit báječnou náladu,
byl docela silný a studený vítr. Nu, trochu jsme odvykli,
že něco takového v druhé dekádě listopadu kdysi bývalo
zcela normální. Vždyť se očekával Martin na bílém koni.
A na některých místech republiky se opozdil jen o
necelých čtyřiadvacet hodin!
Pro ty, kdož se studenému větru postavili, čekalo ve
sportovním areálu teplo plamenů, které se již mlsně
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olizovaly při představě, jak se budou mlsat mastnotu ze
špekáčků. Tentokrát si nikdo nemusel nosit vlastní
zásoby, protože dobrovolným hasičům vyšla sponzorsky
vstříc obec Janová, takže na každého se malé pohoštění
dostalo.
V centru dění se po chvíli vytvořily dvě fronty a jeden
kroužek. Fronta dospělých na svařáček, který napřed
zahřál ruce a následně rouru vedoucí do žaludku. Druhá
fronta byla vytvořena z dětí, které toužily svézt se na koni
samotného Martina – ten stál zatím ve frontě číslo 1.
Kroužek se vytvořil kolem ohně a prskajících cvalíků na
klaccích, kde v kouři trpělivě trpěli rodičové, zatímco se
děti proháněly na bujném oři. Turisté vesměs nižších
ročníků příchodu na svět neriskovali výstup na hřbet koně
s tím, že během roku mají dost výstupů na kopce, si
s Martinem a jeho čtyřnohým přítelem (zůstává však
otázkou, jestli si kůň přidal Martina mezi přátele) udělali
společné foto. Dokonce chlapi turističtí vyhodili do
vzduchu opakovaně svoji kamarádku, aby vzdali hold
jejím narozeninám. Tedy vyhodili do vzduchu ručně, aby
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bylo jasno, s návratem na zem a vcelku.
Všechny dary podtrhla výborná nálada, kdy si spolu
povídali rodiče a přátelé naživo, bez esemesek a skypů, děti
úplně zapomněly na elektronické výdobytky…, prostě byla
to paráda a naprostá pohoda sejít se, poplkat a vyblbnout
se.
text a foto: Radomír Dolanský

ČTYŘI CHVILKY PRO VÁNOCE
V JANOVÉ
Stejně jako v minulých letech uspořádali dobrovolní hasiči
z Janové i letos předvánoční soubor akcí, jak by se dalo říci
4 v 1. Oproti pražskému skotačení po náměstích v Janové
hledali naopak cestu k sobě a vzájemnému sblížení.
Ve vyšňořené hasičské zbrojnici a před obecním
úřadem proběhly během večera čtyři akce. Vše zahájil
jarmark, kde byly v nabídce opravdu neotřelé výrobky
mladých hasičů, kteří si rok co rok tímto způsobem
navyšují rozpočet pro sezónu plnou soutěží nebo na obnovu
výstroje a výzbroje. Vyjma finanční podpory obce záleží
pak už jen na počtu sponzorů a jejich vstřícnosti, aby měli
dobrovolní hasiči a především úspěšná mládež z „čeho žít“.
Takže vlastní zásluhy na zvyšování rozpočtu pak jen
umocňují hrdost na dosažené úspěchy. Své výrobky
samozřejmě rovněž nabízeli k prodeji.
Nabídku rukodělné tvorby měla rovněž Mateřská škola
Janová, kdy se spíše jednalo o tvorbu učitelek a přátel
školky. Nicméně třeba vánočky byly společným dílem dětí
vznikající za dozoru a pomoci kuchařky Marušky.
Takže na přeplněných stolech mohli přítomní nalézt
opravdu mnoho netradičních a originálních výrobků, což

bylo ostatně vidět na zájmu kupujících. Protože nejen
uměním živ je člověk, hned u vchodu každému příchozímu
zavoněl Petr Pisklák pod nos klobásami. Člověku se v ten
moment lépe dýchalo. Kousek vedle nabízela hasička Eva
Piskláková především u dětí oblíbené horké psy, známé
spíše pod názvem hot dog a zcela obyčejně česky jako párek
v rohlíku. Následovalo velmi oblíbené stanoviště pro děti i
dospělé. Byla docela vlezlá zima, skoro úplněk a jasno,
takže se děti hrnuly pro slaďounký čajíček a jejich rodičové
zase pro dnes již vyhlášené ohřívadlo rukou a útrob –
kořeněnou šťávu z hroznů. Toto stanoviště provozovala
spoluvedoucí kroužku mladých hasičů Jana Machalcová,
v současné době na něčem, co se tak mylně nazývá
mateřská dovolená. Zde, ale i při mateřské, jí občas
přispěchal pomoci velitel janovských hasičů Richard
Machalec.
Ze směru od Hořanska se hrnula povodeň nadšených
hlásků malých školkáčů. Jejich rozesmáté obličeje
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při společném zpěvu. Jako každoročně se i letošní jarmark
hasičům z Janové opravdu vydařil. Tak ať se všem vydaří
i opravdové Vánoce a svátky.
text a foto: Radomír Dolanský

MIKULÁŠ V JANOVÉ
Ani letos děti z Janové nepřišly o návštěvu Mikuláše a
čerta s andělem. Tedy alespoň ty, které si přály riskovat, že
místo sladkostí poletí na výlet do pekla. O každoroční
tradici se postaraly místní dobrovolné hasičky a pekelník
z řad občanstva.
text a foto: Radomír Dolanský

a rozzářené oči, fungující takřka stejně jako reflexní prvky
na oblečení, ani v nejmenším nenaznačovaly cokoliv o
trémě, která by je měla jímat z vystoupení před asi necelou
stovkou posluchačů. Většina přítomných utvořila půlkruh
před hasičskou zbrojnicí, další část sledovala vystoupení,
dalo by se říci, zpoza pódia, tedy z backstage.
Všichni, především rodiče a rodinní příslušníci se těšili
na hlásky dětí, jejich zpívánky, básničky a reklamní
televizní vsuvky. Ovšem místo dětských hlásků je doslova
ohromil zvonivě čistý hlas učitelky Kateřiny Václavíkové,
která dětem předzpívávala vždy první verše písně. I ten, kdo
by snad neměl dostatečnou fantazii, musel při jejím zpěvu
v mysli docela jasně vidět vše, co k Vánocům patří.
Anděly, radost dětí, klid v duši a mír i s těmi, které třeba
jindy zrovna moc nemusíme. Bylo by skvělé, kdyby
Kateřina Václavíková zpívala občanům Janové více a
častěji. Při vystoupení dětí samozřejmě asistovaly rovněž
učitelka Tereza Zychová a samotná ředitelka MŠ Martina
Borsíková Ďurinová. Díky všem účinkujícím v Janové
zažili přítomní ducha Vánoc o dva týdny dříve.
Poděkováním byl především opakující se potlesk a nadšené
úsměvy.
Po vystoupení dětí z mateřské školky přišla na řadu
chvíle, kterou prožívají ve dnech adventu asi všechna města,
městyse, vesnice a vesničky v České republice – rozsvěcení
stromečku. Ten v Janové je svým způsobem originální a tím
i hezký. Sytá, až skoro signální modř a stříbrná hvězda bude
večer co večer svítit na cestu kolemjdoucím.
S nově instalovaným vánočním osvětlením vytváří
stromeček hezké sváteční prostředí v centru obce. Jediné, co
vánoční prožitky narušuje a narušovat bude asi i o Štědrém
dnu, jsou doslova jarní teploty a padající voda, která se ne a
ne změnit na vločky a závěje sněhu. Děti budou muset opět
se závistí poslouchat babičky a dědečky, kteří si v závějích
stavěli jako děti tunely a bunkry, a někdy pro sněhovou
nadílku nemuseli ani do školy.
Poslední částí podvečerního programu byl zpěv koled
v rámci celorepublikové akce Deníku, na Vsetínsku
konkrétně Valašského deníku, Česko zpívá koledy. Zde
jako předzpěvačka vystoupila členka SDH Janová Klárka
Katrušáková, která prošla v řadách sboru již trojí proměnou.
Z mladší hasičky ve starší hasičku a v ženu hasičku. K tomu
ji opravdu často můžeme vidět na akcích hasičů, kde
pomáhá především svým mladším bratrům a sestrám
hasičům. Na jarmarku rovněž předzpívává několikátým
rokem. Za to jí určitě patří poděkování. Alespoň
poděkování. I této části programu si občané užili

BESEDA O ČIŠTĚNÍ ZOUBKŮ S PANÍ
ZUBAŘKOU A DENTÁLNÍMI
HYGIENISTKAMI
Dne 23. 10. 2019 jsme již potřetí navštívily mateřskou
školku v Janové s radami, jak správně pečovat o dětské
zoubky. Tedy naučit děti správnou techniku čištění a
zejména v nich probudit zájem o tuto činnost.
V minulých přednáškách byla pozornost věnována
pouze dětem. Tentokrát jsme pozvaly i rodiče, aby mohli
získat další důležité informace o tom, jak se o zoubky svých
dětí správně starat.
První část setkání byla jako tradičně věnována jen
dětičkám, které krásně spolupracovaly. Poslechly si, co
zoubkům škodí a co prospívá, jak se zdravě stravovat. Děti
dostaly kartáčky a s nimi jsme společnými silami
nacvičovaly základní techniky čištění. K povídání jsme si
přizvaly i zubní lékařku Helenu Kozárkovou z Janové,
která dětem se svou dcerkou předvedla, jak vypadá zubní
prohlídka, co všechno se u zubního lékaře může dít a jak to
probíhá. Dětičkám půjčila zubní zrcátka, aby se mohly
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prohlédnout i vzájemně, a to byla velká legrace.
V druhé části přednášky jsme se již za přítomnosti
rodičů zaměřily na důležitou roli rodiče v péči o zoubky
svých dětí. V úvodu jsme zdůraznily, že správná péče
začíná již v těhotenství a probraly jsme často slýchané
pověry a mýty. Upozornily jsme rodiče, že je velmi důležité
věnovat pozornost již prvnímu zoubku, který se v ústech
miminka objeví, protože mléčný chrup má nezastupitelnou
roli pro správný vývoj zubů stálých. Maminky se také
dověděly, jak důležitý je výběr zubního kartáčku. Kartáček
by měl být měkký, rovně střižený s malinkou hlavičkou.
Důležitou informací je, že rodiče by měli své děti v
čištění kontrolovat a zuby denně večer dočišťovat, ideálně
až do devátého roku věku dítěte.
Upozornily jsme, že samozřejmostí by měly být
pravidelné prohlídky u zubního lékaře dvakrát ročně a na
doporučení zubního lékaře navštívit včas dentální
hygienistku. Opět jsme využily přítomnosti paní doktorky,
která nám prakticky na dcerce ukázala techniky čištění
včetně použití jednosvazkového kartáčku a kartáčků
mezizubních.
V závěru našeho povídání jsme s rodiči dětem obarvily
zoubky pomocí detekčních tabletek, které krásně ukázaly
zubní povlak, ten jsme pak s rodiči na zoubkách hledali a
společně pak očišťovali.
Věříme, že toto setkání přineslo rodičům cenné rady, že
děti bude čištění zoubků bavit a společnými silami tak
získají správné návyky na celý život. Těšíme se zase na
další návštěvu.
text a foto: Bc. Veronika Třetinová, Bc. Tereza Kučná,
dentální hygienistky
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PODĚKOVÁNÍ RODIČŮ MDDr.
HELENĚ KOZÁRKOVÉ A DENTÁLNÍM
HYGIENISTKÁM
Během letošního školního roku mateřskou školku
navštívily dentální hygienistky Veronika Třetinová a
Tereza Kučná, které se věnovaly nejen dětem, ale i
rodičům.
Nejdříve se věnovaly dětem, kde je učily zábavnou
formou, jak si správně čistit zuby, jak vypadá správný
kartáček, co je to kaz, jak vzniká, jak mu předcházet a jaké
jídlo zubům prospívá a jaké jim škodí.
Hygienistky přinesly spoustu pomůcek a vysvětlily
nám, jak se máme starat nejen o své zuby, ale i o dětský
chrup. Bylo nám zdůrazněno, proč musíme věnovat
dostatek času správné technice čistění zubů a že je nutné
dětem do deseti let věku dočišťovat chrup. Připomněly
nám, že se zuby čistí alespoň 2x denně, hlavně večer.
Názorně jsme si vyzkoušeli, jak správně pracovat se
zubním kartáčkem a dalšími pomůckami pro čištění zubů.
Závěrem návštěvy si děti mohly ověřit, jak kvalitně si čistí
zuby za použití tablet k indikaci zubního plaku.
Za rodiče musím napsat, že se nám tato akce velice
líbila. Paní zubní lékařce Heleně Kozárkové moc děkujeme
za organizaci poučné přednášky nejen pro děti.
text: Mgr. Hana Spurná, zástupkyně rodičů

ENVIROMENTÁLNÍ AKTIVITY VE
SPOLUPRÁCI S LÍSKOU, z.s.
Bylo krásné čtvrteční dopoledne a přesto, že kalendář na
17. října datuje již podzimní období, příroda nás těší
svítícím sluncem a teplými dny. Některých znaků

JANOVSKÉ LISTY

podzimu si však nelze nepovšimnout. Dříve zelené stromy
hrají všemi barvami, a právě v tomto duchu se nesla akce
pořádaná neziskovou organizací Líska.
Povídali jsme si o stromech, které zdobí naši školní
zahradu a jak pro děti, tak pro učitelky, byla tato vzdělávací
akce velkým přínosem. Děti byly nejprve seznámeny s tím,
co každý strom potřebuje k životu.
Dále jsme si povídali o listnatých a jehličnatých stromech a
následně je vyhledávali v nejbližším okolí. Podstatou bylo
vnímat přírodniny všemi smysly. Jelikož naše děti mají
vřelý vztah k přírodě a rády tráví čas pobytem venku, znaly
odpovědi na spoustu otázek a našly mnoho přírodních
pokladů.
V neposlední řadě byly pro děti připraveny pracovní a
výtvarné aktivity, kde jsme jako pomůcku využili barevné
listy a z kartonu vyřezané okénko. Spojením těchto dvou
věcí vzniklo nádherné podzimní okno, jímž prosvítá světlo
a barevné listy vytváří překrásný pohled na podzimní
přírodu na pár centimetrech čtverečných.
Další kreativní aktivitou bylo společné vytváření
listového leporela dokreslováním listů, kde děti dostaly
pouze polovinu listu na bílém papíře a jejich úkolem bylo
list barevně dotvořit včetně žilnatiny.
Paní učitelky pod listy už jen doplnily názvy a společnými
silami ručně vyrobené leporelo bylo na světě. Děti s
nadšením plnily všechny připravené úkoly a v neposlední
řadě jsme se naučili s tématem spojenou básničku o
semínku.
Tímto děkujeme organizaci LÍSKA, z.s. za to, že se
snaží dětem vštěpovat pozitivní vztah k přírodě a pomáhá
nám jí porozumět. Těšíme se na jejich další návštěvy. Na
jaro si pro nás připraví dva navazující bloky zaměřené na
zvířata a na půdu.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

KOUZELNÝ HRAD
Bylo, nebylo jedno malé království. Tedy, co to píšu – jedna
velká školka. A v ní paní učitelka, která chtěla vidět na
dětských tvářích jenom úsměv. A jak to všechno začalo?
Nápad byl zprvu pohádkový, avšak jeho realizace byla
mnohem náročnější a celkový výsledek stál mnoho úsilí.
Prioritou bylo sehnat materiál, aby bylo z čeho stavět. A
řeknu vám, někdy to chvíli trvá, než dovezou prostorné a
rozměrné zboží do obchodů. Čekání se vyplatilo a materiál
na stavbu byl. Poté vystřihnout obrysy k onomu hradu a
samotné střihání a vyměřování bylo při nejmenším
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zábavné. Základy by tedy byly, ale jak je dopravit na místo?
Čekala nás nezapomenutelná cesta plná smíchu a veselé
hudby.
Jakmile jsme dorazili na předem určené místo, stavba se
mohla složit v celek.
Poté následoval nevšední týden plný práce, špinavých
triček, tepláků i šatiček, ale také týden plný radosti a
fantazie, která byla u dětí nekonečná.
Po celou dobu, když jsme všichni společně tvořili,
vládla ve třídě klidná atmosféra. K tomu nám pomohla
hudba, která byla tematicky zvolená. Samotná fasáda trvala
necelý týden. Všichni společně jsme nakonec otevřeli hrad
kouzelnými klíči. Dodnes hrad obývají krásné princezny a
princové. Děti si tak našly kousek místa, kde se můžou
ukrýt a prostřednictvím hradu budovat nová přátelství.
I když to dalo hodně práce a úsilí nejen hrad obstarat, ale
také jej dát dokupy. Úsměv v dětských očích byl a stále je
k nezaplacení. Avšak aby hrad mohl stát, je zapotřebí dvou
věcí: dobré srdce a chuť do práce, a to se někdy těžko hledá.
Ale u nás bylo obojí.
A na závěr malý citát: „Všechny naše sny se mohou stát
skutečností, pokud máme odvahu je následovat.“ Walt
Disney
text a foto: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ Janová
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Abychom si ji kdykoli, když budeme chtít, mohli přečíst.
A už se taky těšíme na jarní návštěvu Knihadélka. Jaké
knihy přiveze? Postupně si rozšíříme naši sbírku pohádek
v mateřské školce.
text a foto: Tereza Zychová, učitelka MŠ Janová

KDO TO KLEPE, KDO TO KLEPE…

PŘIJELO K NÁM KNIHADÉLKO
S TUKONY
Už to bude nějaký ten čtvrtek, kdy k nám do školky zavítalo
Knihadélko - divadélko.
Knihadélko však není jen tak obyčejné divadélko, ale
divadélko inspirované knížkami s krásnými příběhy o
přírodě, zvířátkách, pomoci, lásce, ale i poučení, že matka
příroda a její přírodní zákony stále platí.
No a teď něco málo o představení. Paní divadelní, která
k nám přijela s krásnými příběhy o Tukonech, dětem, ale i
nám učitelkám do školky přivezla kouzlo přírody a
nádherné melodie a písničky, které doprovázely
představení.
Knihadélko se skládalo ze čtyř pohádek, první byla o
Tukonech, kdy se nám všichni Tukoni představili.
Tak jsme zjistili, že jsou to mužíčci, kteří spravují les a
celkově přírodu kolem nás. Starají se o ni a o zvířátka v ní,
pomáhají, ale hlavně si po dobře odvedené práci dávají čaj
a zpívají.
Další příběhy byly o medvědovi, co nechtěl spát, o
zubrovi, co naopak by rád spal, a proto si hledal hnízdo na
spaní. No a poslední? Ta byla o bílé jedličce, která se
narodila.
Tyto všechny pohádky byly doprovázeny, jak už
zmíněnými melodiemi a písničkami, tak také krásným
přístupem paní divadelnice.
A co na to děti? Všechny čtyři pohádky se jim tak moc
líbily, že jsme se společně rozhodli, si půjdeme Tukony do
školky vyrobit, abychom si s nimi mohli hrát.
Teď už se jen rozhodnout, kterou ze 4 kouzelných knih
o Tukonech si do školky pořídíme jako první. Dáme hlavy
dohromady a vybereme si tu, co se nám líbila nejvíce.

… no přece Mikuláš, anděl a čert.
Dne 5. 12. 2019 nás svou návštěvou v MŠ Janová
poctili Mikuláš a jeho dva společníci. Anděl, který se snáší
z nebe vždy v tento den a čert, který jednou ročně vyleze
z pekla na svět, a společně navštěvují děti. Rozdávají
dobroty a pro ty zlobivé i nějaké to uhlí a brambory.
Náš mikulášský den jsme zahájili příchodem do
školky, kterou jsme společně s dětmi proměnili na peklo.
Takže do školky nepřicházely děti ve svém obvyklém
oblečení, ale jako čertíci. Během rána došlo i k nebeskému
zázraku, a to když se k nám zatoulal jeden malý krásný
andílek.
A protože se jednalo o pekelný den v čertí školce, tak
děti společně vytvořily pomocí barev a kartónu jeden
velký kotel s peklem. Na ten se pak nalepily hlavičky
čertíků, které každý školkový čertík vybarvil podle sebe.
Nechyběly hry spojené s peklem a čerty - vaření guláše
pro Mikuláše, čerta a anděla, prolézání tunelu až do pekla,
foukání a předávání horkých brambor, házení polínek do
ohně, skákání v pytli, zpívání písniček a básniček. No a
nesmíme zapomenout na naši pekelnou svačinku a oběd.
To by byl hřích.
Během dopolední zábavy však děti už netrpělivě
vyčkávaly na příchod Mikuláše. Když nastal ten správný
čas, dorazil k nám Mikuláš se společníky. Anděl s sebou
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přinesl balíčky pro hodné děti. No a čert? Velký pytel na
zlobivce.
Naštěstí si u nás nikoho čert neodnesl do pekla,
přestože měl pytel dostatečně veliký. Děti byly totiž
šikovné – zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky.
Mikuláši, andělovi i čertovi slíbily, že nebudou zlobit,
budou hezky jíst, ale hlavně poslouchat, jak paní učitelky,
tak i rodiče. Za svou odvahu, šikovnost a slib, že budou
hodné, si vysloužily balíček dobrot. Pro všechny to byl
moc krásný den, který jsme si užili do sytosti.
Na závěr patří díky Pavlu Hromadovi (Mikuláš),
Martině Zbrankové (anděl) a Jaromíru Zbrankovi (čert).
text a foto: Tereza Zychová, učitelka MŠ Janová

BRZY BUDOU VÁNOCE
Blíží se svátky plné dětské radosti a kouzelné atmosféry.
Čas, kdy se rodina sejde u stromečku, vzájemně se
obdarovává a nejmenší se těší štědrosti Ježíška. Domy

a zahrady se rozzáří, voní cukroví, zní koledy, jen kapři
se moc neradují. Musí se hodně snažit, aby neskončili na
talíři.
Ve školce jsme začali s přípravami již v listopadu.
Učíme se vážit jeden druhého a také se starat o své zdraví.
Proto si občas společně kuchtíme něco dobrého, plného
vitamínů. Díky maminkám, které nám do školky na
podzim nosily ovoce a zeleninu, jsme si tak letos
pochutnali na ovocném salátu, dýňovém kompotu,
ovocných špízech a dokonce jsme si vyrobili i ovocnou
zmrzlinu. To vám byla dobrota. Děti velmi rády pomáhaly
při krájení, míchání a zdobení. A co jsme si navařili, to
jsme si i snědli.
Ale vraťme se zpět k Vánocům. Když se blížil jarmark,
na který jsme nacvičovali vystoupení plné písní a básní a
vyráběli dárečky na prodej, vzpomněli jsme si na minulý
jarmark, kde jsme vyhráli 1. cenu o nejlepší vánočku. A
děti si moc přály upéct ji i letos. Tak jsme nelenili a s
pomocí paní kuchařky upekli hned několik vánoček na
letošní jarmark. Při válení a pletení vánoček děti
spolupracovaly. Tvořily je s láskou a radostí. Věříme, že
jste si na nich pochutnali stejně jako my ve školce.
Přejeme Vám ze srdce hezké a šťastné Vánoce a v
novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ
Janová
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NÁVŠTĚVA MIKULÁŠTÍKOVA
FOJTSTVÍ V JASENNÉ
První podzimní výlet janovských turistů se uskutečnil 25.
září a nebyl tentokrát zaměřen na zdolávání kilometrů, ale
měl charakter kulturně poznávací. Navštívili jsme
nedalekou Jasennou, ve které se nalézá národní kulturní
památka Mikuláštíkovo fojtství, roubené patrové stavení
s pavlačí, vzácná památka lidové architektury, která
v původním stavu stojí na stejném místě od roku 1748.
V současné době funguje jako soukromé muzeum, které
provozují přímí potomci fojta Jury Mikuláštíka.
Před stavením nás mile přivítala jedna ze tří
současných majitelek fojtství paní Dana Daňová, pozvala
nás dál a ujala se funkce průvodkyně starými časy. První
z roku Mikuláštíků Jura se stal fojtem už v roce 1663.
Jeho syn Jiří později řízením osudu zachránil při honu
život hraběti Prokopovi z Gollen, majiteli vizovického
panství. Za odměnu bylo fojtství zvláštním privilegiem
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roku 1726 darováno Jiřímu Mikuláštíkovi do vlastnictví
na věčné časy a byl mu též přidělen rodový erb. A
skutečně, rodina Mikuláštíků vlastní fojtství až do dnešní
doby, vyjma období od roku 1965, kdy bylo násilně
zestátněno, do roku 1993, kdy bylo rodině vráceno podle
zákona o restitucích. Posledním fojtem byl František
Mikuláštík, a to do roku 1848.
Svůj úřad fojt vykonával v největší místnosti
v přízemí. Tam se rokovalo, scházeli se tam portáši,
jelikož fojt byl vždy jejich velitelem, příležitostně sloužila
i jako nálevna a v zimě, když škola neměla na otop, učily
se tam děti. Místnost byla vytápěna velkými kachlovými
kamny, která jsou stále funkční. Hned vedle úřadovny
byla šatlava, sloužící až do roku 1848 jako vězení. Později
byla přebudována na kuchyň s chlebovou pecí. Rodina
Mikuláštíkových vždy obývala první patro. V druhém
patře přespávala čeládka, na půdě se uskladňovalo seno a
sláma. Ve všech místnostech byla původně hliněná
podlaha, jenom v úřadovně byla
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byla vyměněna za dřevěnou. Dle sdělení paní Daňové se
hliněná podlaha natírala směsí rozmíchaného kravince
s vodou a plevami.
Z takto ošetřené podlahy se pak údajně neprášilo. Dřevěné
trámy se v minulosti konzervovaly volskou krví, nyní se
natírají karbolinem. Dozvěděli jsme se, že jedle, které byly
na stavbu fojtství káceny, byly staré úctyhodných 120 až
160 let.
Na fojtství se nám velmi líbilo, měli jsme spoustu
dotazů k průvodkyni a náš pobyt zde se stále prodlužoval.
Krásná vůně starého dřeva, vystavené exponáty z
každodenního života tehdejších obyvatel a celková
atmosféra vyvolávaly vzpomínky na naše předky a jejich
domky - valašské dřevěnice.
Ty ovšem nebyly ani zdaleka tak velké jako sídlo fojta.
Nakonec jsme se přece jenom rozloučili, poděkovali jsme
paní Daňové za autentický výklad a hlavně za úsilí, které
vynakládá spolu se sestrami, při udržování této památky.
Ostatně paní PhDr. Dana Daňová v tradici rodu pokračuje
doslova; je totiž starostkou obce Jasenná.
Další zastávka byla u zrekonstruované sochy Portáše,
kterou vytvořil v r. 1941 sochař Stanislav Mikuláštík na
památku sboru portášů, kteří v této oblasti působili. Na
památníku je zobrazeno heslo portášů „Z LUDU –
Z LUDEM“.
Socha byla vytvořena podle podoby Jiřího Mikuláštíka,
jejich velitele, a je zde vytesán i rodový erb Mikuláštíků.
Po nezbytném pořízení fotodokumentace jsme pokračovali
pěšky – jsme přece turisté – na kopec Syrákov.
Odtud jsme se pak vydali autobusem na cestu k domovu.
Skončila další vydařená akce janovských turistů, a že nám
počasí opět vyšlo, ani nemusím zmiňovat.
text: Ludmila Filáková, foto: Jana Pončíková

VÝLET DO ZNOJMA A DALEŠIC
Pomalu se blížící konec roku pro turisty vůbec neznamená
odkládání trekových holí a přípravy na bilancování a
hodnocení sezóny. Naopak, je tady opět krásný a zajímavý
tip s CK Valaška – poznávací zájezd na Jižní Moravu.
Místní turisté totiž uspořádali v neděli dne 6. října 2019
velmi zajímavý poznávací výlet do Znojma a dalešického
pivovaru.
V ranních hodinách více jak padesátka účastníků
doplnila dvoupodlažní autobus, který byl už částečně
zaplněn turisty ze Vsetína a okolí. Janová samozřejmě opět
nezklamala, protože v Brně přistoupivší všem známý a náš
velmi oblíbený průvodce Aleš nás velmi srdečně
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přivítal na palubě tohoto luxusního dopravního prostředku,
vlajkové lodi CK Valaška. Více jak tříhodinová cesta
uběhla velmi rychle a v průběhu jsme se od průvodce
dozvěděli mnoho zajímavostí, jak o pivovaru v Dalešicích,
kam jsme směřovali, tak o okolí, kudy jsme právě
projížděli.
A jsou tu Dalešice se svým malým pivovarem. Pro ty,
kteří nevědí, a mnozí z nás taky nevěděli, pivovar proslavil
film Postřižiny. Po skupinkách jsme pak absolvovali
prohlídku s odborným výkladem ve starobylé části
pivovaru, kde se lahodný mok vaříval tradiční metodou. I
restaurace chytře navazovala na muzeum pivovarnictví.
V ní byly na památku slavného filmu umístěny některé
rekvizity z natáčení. Nejvíce ale ženy ocenili vanu
„dřevěné necky“ paní sládkové ve varně piva. Moc
nechybělo a některé se před objektivy fotoaparátů svlékly
jako Magda Vašáryová v Postřižinách. No, co vám budu
povídat. Filmová
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Končící podzimní odpoledne a samostatné procházky
Znojmem zakončili všichni u zastávky našeho autobusu,
odkud jsme se vydali na zpáteční cestu k domovu.
Autobusem zazněla naše krásná hymna, kterou jsme se
rozloučili v Brně s průvodcem, kde kamarád Aleš vystoupil.
Kolem deváté hodiny večerní jsme dojeli zpět do Janové a
s krásnými a poučnými zážitky se rozešli ke svým
domovům.
Děkujeme všem účastníkům a hlavně CK Valaška za
krásný výlet za poznáním krás a zajímavostí naší vlasti.
text: Ing. Karel Trlica, foto: Ing. Lenka Trlicová

nostalgie a romantická představa současnosti, k tomu
nepasterizované chutné pivečko… Co víc si muž může
přát? Ale pojďme dál.
Po prohlídce, a někteří i obědu, jsme se opět vrátili
k autobusu a následoval přesun do cíle našeho dnešního
výletu, do Znojma. Kousek od pivovaru jsme pak mohli
z projíždějícího autobusu vidět chladící věže jaderné
elektrárny Dukovany, která svým vzhledem budí úctu a
působí tak trochu tajemně. Její obrovská síla a energie
zvládnutá člověkem je nejenom do okolí distribuována
pavučinami elektrického vedení. Po necelé hodince jsme
pak dorazili do Znojma, kde následovala prohlídka
znojemského podzemí. Jeho historie sahá až do 13. století,
kdy sloužily první budované sklepy především
k hospodářským účelům, k uskladnění zemědělských
plodin úrodné jižní Moravy. S postupem času a v důsledku
politických změn, pak byly důmyslně propojeny a sloužili
jako kryty a únikové cesty při ohrožení města Znojma.
Dnes je to přes 27 km chodeb s různými stupni obtížnosti
prohlídkových tras v podzemí. Od klasické až po
adrenalinovou. Při naší prohlídce klasické trasy jsme se
dozvěděli mnoho zajímavostí, například jak fungovalo
větrání nebo zásobování vodou v těchto rozsáhlých
podzemních prostorách a celkově, jak se ve Znojmě a
v jeho podzemí v dobách minulých žilo.
Po prohlídce jsme pak společně s našim průvodcem
Alešem absolvovali procházku městem k historickému
opevnění s perlou Znojma, jednou z nejstarších staveb na
Moravě a národní kulturní památkou, románskou rotundou
sv. Kateřiny. Společně jsme také poseděli v překrásném
kostele sv. Mikuláše a z jeho hradeb mohli shlédnout do
údolí toku Dyje.

TURISTICKÁ PROCHÁZKA
V BARVÁCH PODZIMU K RYBNÍKU
NA ŘEČISKÁCH
Podzimní nedělní odpoledne 10. října, počasí přející
procházkám a turisté opět vyrážejí. Je zde zase tak trochu
symbolické, již tradiční ukončení letošní bohaté turistické
sezóny s přátelským posezením a opékáním špekáčků u
rybníku na Řečiskách.
Kolem jedné hodiny odpolední se více jak 50 účastníků
sešlo u obecního úřadu, aby se společně vydali směrem
k rybníku. Servis tradičně dorazil v předstihu a plný
dvoukolák „á la Staňa“ zajistil pro všechny bohaté
občerstvení. Dřevo vzorně připravené, prostředí u vodní
hladiny příjemné a klidné. Co víc si může člověk přát při
setkání s kamarády turisty. Nálada, jak už to bývá, opět
skvělá. Během krátké chvilky se na servírovacím pultu
objevilo několik druhů štrúdlů, že mohla být klidně
vyhlášena soutěž o ten nejlepší. „Je libo kávu, pivo, či
víno?“
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Vše perfektně zajištěno. Postupně se za námi k rybníku
dostavili další účastníci.
Ještě jedna příjemná událost se toho odpoledne u rybníku
odehrála:
Kamarádi turisté v čele s humoristou Pavlíkem
Hromadovým připravili dodatečně velmi originální vinš
Jeníčkovi Machalcovému k jeho nedávnému životnímu
jubileu. Aj si zastřílal ze vzduchovky na srnčí v běhu. Trefa
na věk ještě dobrá.
Janovská hymna a vlastně zpěv lidovek neodmyslitelně
patří k těmto vycházkám, doplněný hrou na gytáru a tak
jsme si aj zagdákali.
No, a že si bylo také samozřejmě o čem povídat; vždyť
i letos jsme toho společně tolik krásného prožili a mnoho
zajímavého viděli a slyšeli. Jenom ta skleróza už nám
některé zážitky zamlžuje. No co se dá dělat, bude nejlepší
si některé výlety a zájezdy případně pro osvěžení paměti
zopakovat. A tak se samozřejmě plánovali další výlety a
procházky. Alespoň se člověk má na co těšit.
Závěrem je třeba říci, že to opět byla jedna velmi
vydařená a v hojném počtu obsazená turistická akce.
Děkujeme všem za aktivní přístup a účast při tom našem
putování a děkujeme ještě jednou rybářskému spolku, že
nám umožnil v areálu rybníka posedět v krásném a
klidném prostředí.
Velké díky samozřejmě opět patří Vám všem, že svým
aktivním přístupem a účastí dáváte najevo, že to, co se dělá,
tak se dělá dobře a hlavně pro dobrý pocit a pohodu v tom
dnešním uspěchaném internetovém životě. Těšíme se moc
na další a další výlety.
text: Ing. Karel Trlica, foto: Ing. Pavel Hromada,
Ing. Lenka Trlicová

V sobotu 26. října uspořádali turisté z Janové výšlap do
Hutiska - Solance. O půl desáté jsme vyjeli autobusem
směrem ke Karlovicím. Kolem desáté jsme vystoupili na
rozcestí Soláň a pokračovali dalším spojem na Soláň do
sedla na Čartáku. Z tohoto místa jsme se vydali po červené
značce směrem k masívu Vsacké Tanečnice. Pak jsme
odbočili do sedla Pod Leštím.
Protože byl čas oběda, udělali jsme si malou přestávku
na občerstvení. Trasa pokračovala po zelené značce strmým
svahem dolů do malebného údolí Hutiska - Solance, místní
části Za Kopcem.
Tam se nachází jediný památník Charlotty Garrigue Masarykové v České republice. Památník nechal postavit
řídicí učitel místní školy Cyril Mach, za podpory ostatních
Zákopčanů. V Zákopčí je tak od roku 1926 umístěn
mohutný kamenný monolit s reliéfem manželky T. G.
Masaryka, našeho prvního prezidenta. Na něm je
dvojjazyčný nápis: Ženě trpitelce a všem jejím sestrám.
Tento památník byl odhalen tři roky po smrti paní
Charlotty, která se zasadila o to, že v první ústavě nové
republiky byly ženy zrovnoprávněny s muži a získaly
volební právo. Samotný památník i jeho okolí byl v roce
2016 zrekonstruován. Vedle pomníku ve vitríně je popsána
historie jeho vzniku a jsou tam dobové fotografie ze
slavnostního odhalení v roce 1926.
Jaké bylo moje překvapení, když jsem na jednom
snímku poznala svoji maminku, které bylo v té době deset
let. Za kopcem se narodila a chodila do školy. Ta se
nacházela asi 300 metrů od památníku. Pamatuji si, že jsme
stejnou fotografii měli doma. Vyfotili jsme se u pomníku a
nezbylo nám než pokračovat přes kopec asi 2 kilometry do
centra obce Hutisko - Solanec.
Sluníčko svítilo a my se kochali krásnou podzimní
přírodou s výhledem na Radhošt' s Pustevnami a Kněhyní.
Po cestě nám dělali zdatné navigátory vnoučata Pavla a Saši
Hromadových, Terezka a Štěpánek. Počkali na opozdilce,
aby nezabloudili. Navíc Terezka změřila celou naši trasu,
což bylo 9,5 kilometru.
Zatím, co ostatní měli před odjezdem chvilku na
odpočinek, já jsem vyběhla do kopce nad návsí jménem
Poskla. Je tam kostel sv. Josefa a na hřbitově jsem zapálila
svíčku rodičům.
Domů nás odvezl autobus na rozcestí Soláň. Čekání na
další spoj jsme si zkrátili posezením v restauraci U muzea.
Někteří si dali pozdní oběd, jiní pivo nebo kávičku.
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Výlet se opravdu vydařil, bylo nádherné podzimní
slunečné počasí, co víc si přát.
Velký dík patří Zdence a Staňovi Chudějovým, kteří
celou akci naplánovali. Budeme se těšit na další společné
výlety.
text: Zdena Šimarová, foto: Martina Výkrutová,
Ing. Pavel Hromada

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Rok se sešel s rokem a zase je tady advent. Čas pohody,
setkávání s přáteli a též adventního tvoření.
Také my ženy turistky jsme se v pátek 29. 11. 2019
odpoledne sešly ve společenské místnosti obecního úřadu
s paní Karolínou Papšíkovou, vedoucí našeho tvoření.
Každá z nás měla tašku plnou voňavých větviček. Co se
bude tvořit, měla už Karolína vymyšlené.
Vánoční stromečky trochu jinak. Po troše rozpaků jak
na to, jsme se pustily do díla. Bylo přitom smíchu až až.
Ale ruce našich šikovných žen, rada a pomoc Karolíny,
vedly k dobře odvedené práci. Stromečky se opravdu
podařily.
Karolíně patří naše velké poděkování za její nápady,
pomoc a čas, který s námi strávila. Všechny jsme se
domluvily, že se příští rok zase sejdeme u dalšího tvoření.
text: Jitka Čablová, foto: Jana Pončíková

ADVENTNÍ POSEZENÍ TURISTŮ
Každoročně se turisté z Janové scházejí s pozvanými
přáteli na slavnostním adventním posezení před Vánoci,
aby zhodnotili akce a veškerou činnost za uplynulý rok.
Samozřejmě, že i letos tento vrchol sezóny nemohl
v itineráři turistických akcí chybět.
Janovští turisté se naprosto vymykají zvyklostem dnešní
organizované činnosti už jen tím, že nejsou organizovaní!
Neexistují pro ně žádné výbory, žádné schůze, už vůbec ne
příspěvky či dodržování stanov schválených státem. A
přesto fungují velice úspěšně už více než deset let. Jsou
naprosto nedostižně nejaktivnější partou mezi ostatními
složkami v obci. Tak aktivní, že to ty, kdo nedělají nic a jen
mlátí prázdnou slámu, dohání k šílenství a roznášení
pomluv. Možná to zpočátku vůdčí osobnosti poněkud
zarazilo, poněvadž nemohli uvěřit, jak velkou zášť můžou
probudit v některých nesnášenlivcích jen proto, že se
věnují něčemu, co je baví. Ale pak jen mávli rukou nad
ubohou malostí a dnes je lidská blbost motivuje naopak
ještě k větší aktivitě.
Nikoho nenutí, a přesto jsou jejich akce mnohdy
setkáním opravdu všech věkových kategorií. Třeba
silvestrovská odpolední vycházka si za léta konání získala
takovou oblibu a věhlas, že se k domácím připojují lidé
v podstatě odkudkoliv. A byly roky, kdy se sešlo i přes
stovku účastníků. To je vlastně výhoda neorganizovanosti,
že s jádrem turistů organizátorů může jít na vycházku nebo
jet na výlet kdokoliv, kdo má zrovna chuť, a pak se po něm
třeba na půl roku slehne zem.
Ti nejvěrnější se pak setkávají na adventním posezení
v kavárně ZZJM v Janové. Stoly jsou obtěžkány domácími
produkty turistek a je rovněž připravena
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slavnostní brzká večeře. Všechny, jako každý rok,
přivítala osoba nejdůležitější, Zdena Chudějová. Právě
ona je již přes deset let hlavní organizátorkou všech
turistických akcí. Vždy se mluví o paní Zdeně, ale kdyby
ji, skryt ve stínu, nepodporoval její manžel Stanislav
Chuděj, asi by byla činnost turistů mnohem chudší. A
k tomu musíme připočítat celou partu tvrdého jádra, která
se stará o články do zpravodaje z výletů, zájezdů a
vycházek, o fotografie, přípravu pohoštění… Bez nich by
ani nadšení manželů Chudějových nedokázalo zázraky.
Začalo to jako vycházky do okolí obce. Okolí se
posléze rozšířilo na region a vycházky začaly mít svůj cíl.
Třeba valašské umělce, kteří se snaží zachovávat místní
zvyky, návštěvy úspěšných firem nebo pěstitelů kvítí,
popřípadě ovocných stromů, anebo návštěvy koncertů
mladých hudebníků se zvony a zvonky. Po sezóně, až
zmizí fronty s kvasem zase třeba návštěva pálenice a
desítky dalších akcí.
Později objevili janovští turisté kouzlo české země a
od té doby vyrážejí na několikadenní výlety. Netrvalo
dlouho a začala být turistům těsná i země česká. Takže
dnes již nejsou výjimkou výlety na Slovensko, do Polska
nebo Rakouska. Mimoto pořádají vždy před
Velikonocemi a Vánoci tvořivé dílničky, kde si vyrábějí
okrasy domovů pro sváteční dny. Ani přednáška o první
pomoci nechybí v programu akcí.
Tomuto všemu vládnou
především turisté
důchodového věku a k nim se docela často připojují mladí
a nejmladší. Nakonec přijde den, kdy se setkají a jen se
baví a vzpomínají, kde se jim jak líbilo, zpívají koledy a
jsou výbornou partou, což určitě zase někoho nakrkne.
text a foto: Radomír Dolanský
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Vánoc.
I janovští turisté se již po několik let snaží jít v duchu
těchto tradic. Nejinak tomu bylo i letos. Kromě
nejpopulárnějšího adventního posezení při svíčkách a
zpěvu koled, byl uskutečněn druhou adventní neděli
zájezd do Ratiboře na adventní koncert ve zdejším
kostele. Na tyto adventní akce, které zde už tradičně
pořádá Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve
spolupráci s obecním úřadem, bývají zváni také janovští
turisté a i letos pozvání přijali.
Po zkušenostech z minulých let, kdy býval o tyto
koncerty velký zájem, byl opět na přepravení do Ratiboře
zajištěn autobus pana Kašpara, který jsme téměř celý
obsadili. Program koncertu zajistila Základní umělecká
škola Morava se sídlem ve Zlíně. Ve vánočně
vyzdobeném kostele jsme nejdříve vyslechli skladby
některých okolních základních uměleckých škol,
sdružujících se pod hlavičkou ZUŠ Morava. Děti střídavě
vystupovaly ve hře na varhany, klavír, zobcové i příčné
flétny.
Vyvrcholením programu bylo vystoupení dospělého
sboru Symfonietta Moravia, od něhož jsme vyslechli
orchestrální skladby předních domácích i světových
klasiků. Na závěr vystoupila evangelická farářka paní
Wiera Jelinek, která poděkovala účinkujícím i
návštěvníkům, všem popřála krásný advent a spokojené
vánoční svátky.
K domovům jsme odjížděli příjemně naladěni a
obohaceni o krásný kulturní zážitek. Naše poděkování
patří všem, kteří se o to zasloužili.
text a foto: Ing. Pavel Hromada

ADVENTNÍ ČAS A JANOVŠTÍ
TURISTÉ
Blíží se nejkrásnější svátky roku, svátky vánoční.
Předvánoční období adventu je spojováno s akcemi, které
navazují na klidovou, mírumilovnou atmosféru
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FOTBAL – III. TŘÍDA – TABULKA SEZONY 2019/2020
01 TJ Sokol Loučka
02 Sokol Choryně B
03 TJ Sokol Val. Polanka B
04 FC Leskovec
05 TJ Sokol Střelná
06 TJ Sokol Jarcová
07 TJ Police
08 TJ Sokol Lačnov
09 TJ Sokol Bynina
10 TJ Tatran Janová
11 TJ Tatran Halenkov B
12 TJ Kladeruby

Z
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PP

P
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B

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
7
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4
4
2
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2
2

0
1
1
1
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0
1
0
1
0
1
0

1
1
1
1
0
0
1
2
2
0
1
0

2
2
2
2
3
5
5
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6
8
7
9

34:17
35:17
30:22
24:16
25:21
36:20
31:28
19:29
23:28
15:35
17:42
18:34

25
24
24
24
20
18
15
14
10
09
09
06

KŘÍŽOVKA
Tajenka z čísla 3/2019: …poprvé rozsvítily elektrické žárovky. Vylosována byla Jiřina Manová, Valašská Polanka
380. Blahopřejeme. Výhru si převezměte na OÚ Janová.
Křížovka č. 4/2019: V říjnu uběhlo již 20 let od povolení… (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:

